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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2231/98
av den 16 oktober 1998
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1498/98 (2),
särskilt artikel 4.1 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 150/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och
med beaktande av följande:
I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen
i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

337, 24.12.1994, s. 66.
198, 15.7.1998, s. 4.
387, 31.12.1992, s. 1.
22, 31.1.1995, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 16 oktober 1998 om fastställande av schablonvärden
vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

204
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
052
060
064
388
400
404
512
800
804
999
052
064
999

95,3
95,3
103,1
103,1
60,2
88,4
51,0
50,9
62,6
97,2
94,9
222,2
138,1
61,7
37,5
42,8
20,7
61,1
76,1
45,5
154,9
96,2
66,3
102,6
60,4
81,5

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2317/97 (EGT L 321, 22.11.1997, s. 19).
Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2232/98
av den 16 oktober 1998
om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i
samband med det 210:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/98 (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och

Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det
210:e delanbudsförfarandet och med beaktande, i enlighet
med artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 805/68, av marknadens krav på ett rimligt stöd och den säsongsbetingade
utvecklingen av slakt och av priser, är det lämpligt att inte
fullfölja anbudet för kategori A och att fastställa det
högsta uppköpspriset och de kvantiteter som får köpas
upp till intervention för kategori C.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

med beaktande av följande:
I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr
2456/93 av den 1 september 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad
beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för
nötkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/
97 (4), inleddes ett anbudsförfarande genom artikel 1.1 i
kommissionens förordning (EEG) nr 1627/89 av den
9 juni 1989 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/98 (6).
Enligt artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 2456/93 skall det
eventuellt vid varje delanbudsförfarande fastställas ett
högsta uppköpspris för kvalitet R3 med hänsyn till
mottagna anbud. I enlighet med artikel 13.2 kan det
beslutas att anbudsförfarandet inte skall avslutas. I
enlighet med artikel 14 i samma förordning skall endast
de anbud beaktas som är lägre än eller lika med ovan
nämnda högsta pris, dock utan att de genomsnittliga
priserna på nationella eller regionala marknader plus det
belopp som anges i punkt 1 överskrids.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För det 210:e delanbudsförfarandet som inleddes genom
förordning (EEG) nr 1627/89, skall följande gälla:
a) För kategori A skall anbudet inte fullföljas
b) För kategori C
— fastställs det högsta uppköpspriset till 222 ecu per
100 kg slaktkropp eller halv slaktkropp av kvalitet
R3,
— fastställs den högsta godkända kvantiteten slaktkroppar och halva slaktkroppar till 817 ton.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

148,
210,
225,
351,
159,
256,

28.6.1968, s. 24.
28.7.1998, s. 17.
4.9.1993, s. 4.
23.12.1997, s. 20.
10.6.1989, s. 36.
18.9.1998, s. 19.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2233/98
av den 16 oktober 1998
om fastställande för regleringsåret 1998 av det beräknade inkomstbortfallet och
det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den
andra förskottsutbetalningen av detta bidrag
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), senast ändrad
genom rådets förordning (EG) nr 1589/96 (2), särskilt
artikel 5.6 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna
rörande vissa jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2348/96 (4), särskilt
artikel 13 i denna, och

att den koefficienten skall fastställas bör en provisorisk
koefficient tillämpas. I artikel 5.3 i den förordningen fastställs också beloppet per tacka för producenter av lätta
lamm och per honget till 80 % av bidraget per tacka för
producenter av tunga lamm.
I enlighet med artikel 8 i förordning (EEG) nr 3013/89
skall bidraget reduceras med effekten på baspriset av en
koefficient i enlighet med punkt 2 i den artikeln. I artikel
8.4 fastställs den koefficienten till 7 %.
I artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 fastställs det
halvårsvisa förskottsbeloppet till 30 % av det förväntade
bidraget. I enlighet med artikel 4.3 i kommissionens
förordning (EEG) nr 2700/93 (7), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1526/96 (8), skall detta förskottsbelopp
betalas ut endast om det är minst 1 ecu.

av följande skäl:

Jordbruksomräkningskursen har frysts till den 1 januari
1999 för vissa valutor enligt rådets förordning (EG) nr
1527/95 (9).

I artikel 5.1 och 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89 föreskrivs att ett bidrag skall beviljas som kompensation för
inkomstbortfall för fårköttsproducenter och, i vissa
områden, för getköttsproducenter. Dessa områden definieras i bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och i
artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1065/86
av den 11 april 1986 om bestämning av de bergsområden
för vilka bidraget till getköttsproducenter beviljas (5),
ändrad genom förordning (EEG) nr 3519/86 (6).

I förordning (EEG) nr 1601/92 föreskrivs att särskilda
åtgärder skall tillämpas för viss jordbruksproduktion på
Kanarieöarna. Dessa åtgärder omfattar beviljandet av ett
tillägg till bidraget för tackor till producenter av lätta
lamm och hongetter på samma villkor som gäller för
beviljande av det bidrag som avses i artikel 5 i förordning
(EEG) nr 3013/89. Dessa villkor ger Spanien möjlighet att
betala ut ett förskott på detta bidragstillägg.

I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89
och i syfte att möjliggöra en förskottsutbetalning till fåroch getköttsproducenter bör det förväntade inkomstbortfallet uppskattas på grundval av de förutsebara trenderna i
marknadspriserna.
I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 3013/89
skall bidragsbeloppet per tacka för producenter av tunga
lamm erhållas genom att det inkomstbortfall som avses i
samma artikel punkt 1 andra stycket multipliceras med
en koefficient som uttrycker den årliga, genomsnittliga
produktionen av kött från tunga lamm per tacka som
föder sådana lamm, uttryckt per 100 kg slaktvikt. Koefficienten för år 1998 har ännu inte fastställts på grund av
bristen på fullständig statistik i gemenskapen. I väntan på
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

289, 7.10.1989, s. 1.
206, 16.8.1996, s. 25.
173, 27.6.1992, s. 13.
320, 11.12.1996, s. 1.
97, 12.4.1986, s. 25.
325, 20.11.1986, s. 17.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En skillnad beräknas härmed mellan baspriset reducerat
med den koefficient som fastställs i artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 och det förutsebara marknadspriset under 1998 till 133,785 ecu per 100 kg.
(7) EGT L 245, 1.10.1993, s. 99.
(8) EGT L 190, 31.7.1996, s. 21.
(9) EGT L 148, 30.6.1995, s. 1.
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Artikel 2
1. Det beräknade bidragsbeloppet per tacka skall vara
följande:
— För producenter av tunga lamm: 21,406 ecu
— För producenter av lätta lamm: 17,125 ecu.
2. I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr
3013/89 skall det andra förskottet som medlemsstaterna
får betala ut till producenter vara följande:
— För producenter av tunga lamm: 6,422 ecu per lamm
— För producenter av lätta lamm: 5,138 ecu per lamm.
Artikel 3
1. Det beräknade bidragsbeloppet per honget i de
områden som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr
3013/89 och i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1065/86
skall vara 17,125 ecu.

2. I enlighet med
3013/89 skall den
medlemsstaterna får
områden som avses i

L 281/5
artikel 5.6 i förordning (EEG) nr
andra förskottsutbetalning som
göra till getköttsproducenter i de
punkt 1 vara 5,138 ecu per honget.
Artikel 4

I enlighet med artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 1601/92
skall den andra förskottsutbetalningen av bidragstillägget
för regleringsåret 1998 för producenter av lätta lamm och
hongetter på Kanarieöarna inom de gränser som föreskrivs i artikel 1.1 i rådets förordning (EEG) nr 3493/
90 (1) vara följande:
— 1,284 ecu per tacka för de producenter som avses i
artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 3013/89.
— 1,284 ecu per honget för de producenter som avses i
artikel 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89.
Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 4.12.1990, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2234/98
av den 16 oktober 1998
om ändring av förordning (EEG) nr 2814/90 om närmare bestämmelser för definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

och påföljder som följer om de nämnda åtagandena inte
uppfylls bör fastställas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

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

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av markanden för får- och getkött (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1589/96 (2), särskilt artikel 5.9 i
denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3901/89 av
den 12 december 1989 om fastställande av definitionen av
de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1266/95 (4),
särskilt artikel 1.2 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 2 i förordning (EEG) nr 2814/90 skall ersättas med
följande:

av följande skäl:
”Artikel 2
Föreskrifter för definitionen av lamm som är uppfödda till
tunga slaktkroppar antogs genom kommissionens förordning (EEG) nr 2814/90 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1529/96 (6).
Genom artikel 1.1 andra stycket i förordning (EEG) nr
3901/89 införs ett förenklat förfarande för att kontrollera
uppfödningen till tunga slaktkroppar av lamm som tillhör
ett begränsat antal köttraser och som föds upp i geografiskt väl avgränsade områden. Det är därför lämpligt att
ändra förordning (EEG) nr 2814/90 för att förenkla det
fastställda förfarandet för administrativ kontroll samtidigt
som man bibehåller producentens skyldighet att uppfylla
sitt åtagande att verkligen föda upp alla lamm som fötts
på jordbruksföretaget till tunga slaktkroppar. Åtagandet
kan anses uppfyllt om det vid inspektion konstateras att
procentandelen av de lamm som finns kvar i förhållande
till dem som har fötts överstiger ett minimiantal som
fastställs med beaktande av det normala uppfödningsförfarandet för de berörda raserna och områdena samt att
lammen har hållits under en tidsperiod som gör att de
uppfyller de villkor för uppfödning som fastställs i artikel
1.1 c i förordning (EEG) nr 3901/89. De kontrollåtgärder
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

289,
206,
375,
123,
268,
190,

7.10.1989, s. 1.
16.8.1996, s. 25.
23.12.1989, s. 4.
3.6.1995, s. 3.
29.9.1990, s. 35.
31.7.1996, s. 32.

1. Producenter som saluför fårmjölk eller fårmjölksprodukter och som önskar dra nytta av det undantag
som föreskrivs i artikel 1.1 andra stycket i förordning
(EEG) nr 3901/89 avseende lamm tillhörande de raser
och i de geografiska områden som anges i bilagan till
den här förordningen skall i sin bidragsansökan åtaga
sig att på sitt jordbruksföretag föda upp alla lamm som
föds av de tackor som anges i ansökan, och att göda
dem till tunga slaktkroppar. Åtagandet skall, utom i
välgrundade undantagsfall, betraktas som uppfyllt om
lammen på anläggningen utgör minst 70 % av de
lamm som har fötts och om de har hållits under minst
75 dagar efter födseln.
Producenter som uppfyller detta åtagande skall
mottaga bidraget för kategorin tunga slaktkroppar som
avses i artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 3013/89 för
alla de bidragsberättigande tackor de innehar.
2. Producenter som gör detta åtagande skall föra ett
uppdaterat register med uppgifter om förflyttning av
lamm (antal djur som berörs vid varje in- eller utförsel)
minst på grundval av sammanlagda förflyttningar och
ange ursprung eller bestämmelseort liksom datumet
då förflyttningarna gjordes och, när det gäller försäljning eller slakt av lamm, tillhandahålla bestyrkande
handlingar som avräkningsnotor eller slaktintyg.
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3. Utan att det påverkar tillämpningen av kraven i
det integrerade system som anges i artikel 6.6 i förordning (EEG) nr 3887/92 skall den behöriga myndigheten genomföra en inspektion på plats minst en
gång per år på lamningsplatserna hos samtliga producenter som har lämnat in ansökningar för något regleringsår. För att fastställa huruvida åtagandet har
uppfyllts skall vid sådana inspektioner de lamm som
finns på anläggningen och de som införts i det
register som producenten för ingå tillsammans med
de bestyrkande handlingarna.
Om åtagandet inte har uppfyllts får endast bidraget för
kategorin lätta slaktkroppar betalas ut för de bidragsberättigande tackorna.

L 281/7

Om den behöriga myndigheten konstaterar att
orsaken till att åtagandet inte har uppfyllts är att en
felaktig anmälan har gjorts, avsiktligt eller till följd av
grov försumlighet, skall emellertid producenten i fråga
förlora rätten till bidraget i enlighet med artikel 5.3 i
förordning (EEG) nr 3013/89 för det regleringsår för
vilket åtagandet gäller.”
Artikel 2
Denna förordning skall träda i kraft den sjunde dagen
efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas på bidragsansökningar som lämnas in
för regleringsåret 1999 och efterföljande år.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

L 281/8
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2235/98
av den 16 oktober 1998
om beviljande av förutfastställt stöd till privat lagring av hela och halva slaktkroppar av lamm i Finland, Irland och Förenade kungariket
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1589/96 (2), särskilt artikel 7.1 i
denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90 av den
27 november 1990 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 3533/93 (4), fastställs särskilt närmare bestämmelser för de fall då stödsumman i förväg är låst vid ett standardbelopp.
I kommissionens förordning (EEG) nr 3447/90 av den
28 november 1990 om särskilda villkor för beviljande av
stöd till privat lagring av får- och getkött (5), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 40/96 (6), fastställs särskilt de
minsta kvantiteter som tillåts per kontrakt.
Tillämpningen av artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 3013/
89 kan leda till att ett beslut fattas om att bevilja stöd till
privat lagring. Den artikeln föreskriver att dessa åtgärder
skall tillämpas på grundval av den situation som råder i
varje prisnoteringsområde. Med beaktande av det särskilt
svåra marknadsläget i Finland, Irland och Förenade
kungariket bedöms det vara lämpligt att inleda ett sådant
förfarande.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för får- och
getkött.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. I Finland, Irland och Förenade kungariket får, i
enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr
3447/90, ansökningar om stöd till privat lagring av högst
150 ton för Finland, 450 ton för Irland och 2 400 ton för
Förenade kungariket, lämnas in mellan den 19 oktober
och den 20 november 1998.
Ansökningar skall inte godtas om de lämnas in dagen
efter det att den totala kvantitet för vilken ansökningar
inkommit överskrider de kvantiteter som anges i första
stycket, eller senare. De kvantiteter som ansökningar
inkommer för samma dag som den totala mängden överskrids skall minskas proportionellt.
2. Stödnivån för den minsta tillåtna lagringsperioden på
tre månader skall vara 1 400 ecu per ton. Den faktiska
lagringsperioden skall emellertid väljas av lagerhållaren
själv. Denna period kan sträcka sig från minst tre
månader till som mest sju månader. Om lagringsperioden
är längre än tre månader skall stödet ökas från dag till dag
med 1,45 ecu per ton och dag.
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 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

289, 7.10.1989, s. 1.
206, 16.8.1996, s. 25.
333, 30.11.1990, s. 39.
321, 23.12.1993, s. 9.
333, 30.11.1990, s. 46.
10, 13.1.1996, s. 6.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2236/98
av den 16 oktober 1998
om ändring av förordning (EG) nr 296/96 om de uppgifter som medlemsstaterna
skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom
garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) och upphävande av förordning (EEG) nr 2776/88
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

att föra räkenskap på utbetalningsorgansnivå
antingen:

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

— enbart i euro,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av
den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma
jordbrukspolitiken (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1287/95 (2), särskilt artiklarna 4 och 5 i denna,
och
av följande skäl:

— eller i euro för utbetalningar verkställda i
euro och i nationella valutaenheter för utbetalningarna verkställda i nationella valutaenheter,

I artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den
3 maj 1998 angående introduktionen av euron (3), fastställs
att från och med den 1 januari 1999 skall valutan för de
deltagande medlemsstaterna vara euron.

b) Valet av valuta för räkenskaperna så väl som för
de uppgifter som medlemsstaterna skall förse
EUGFJ med måste vidhållas för hela räkenskapsåret. För det första tillämpningsåret skall
dock denna regel tillämpas fr.o.m 1 januari
1999.

Det är därför nödvändigt att ändra kommissionens förordning (EG) nr 296/96 (4), ändrad genom förordning (EG) nr
1391/97 (5), specificerande att förskotten mot bokförda
utgifter skall fastställas och utbetalas till de deltagande
medlemsstaterna i euro.
Förskott som skall utbetalas i början av januari 1999 men
som hänförs till utgifter verkställda mellan den
16 oktober 1998 och den 30 november 1998 skall utbetalas till de deltagande medlemsstaterna, för sista gången,
i nationella valutaenheter.
För de icke deltagande medlemsstaterna innebär utbetalning av förskotten i euro att de tar över växelkursskillnader mellan den tionde månaden n+1 och den tredje
arbetsdagen i månad n+2. Detta övertagande av växelkursskillnader kommer att utgöra ett nytt element i
jämförelse med det nuvarande förskottssystemet. Det är
som följd härav lämpligt att vidtaga speciella åtgärder för
dessa medlemsstater för att undvika alla skillnader i
jämförelse med de belopp som faktiskt spenderats.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från EUGFJ-kommittén.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 296/96 är ändrad enligt följande:
1) I artikel 3 är avsnitten 8, 9, 10 och 11 tillagda:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

— eller enbart i nationella valutaenheter.

c) Samma val måste vidhållas för uppgifterna som
lämnas för räkenskapsavslutningsproceduren.
9. a) Utbetalningsorganen i de i euron icke-deltagande medlemsstaterna måste vidmakthålla
separata räkenskaper på grundval av valutan i
vilken utbetalningarna har gjorts till betalningsmottagarna. Samma uppdelning måste vidhållas
för uppgifterna som lämnas för räkenskapsavslutningsproceduren.
b) Emellertid, om utbetalningsorganet i en ickedeltagande medlemsstat är i stånd att omräkna i
nationell valuta de belopp som utbetalats till
betalningsmottagare i euro till den kurs som tilllämpas på dagen för utbetalning, kan samtliga
räkenskaper för det utbetalningsorganet föras i
nationell valuta.
Eventuella belopp som återfåtts, betalda i euro
måste motsvara den nationella valutan bokförd
på dagen för utbetalning.

”8. a) Under övergångsperioden, som nämns i sjätte
indraget i artikel 1 i förordning (EG) nr 974/98,
kan de i euron deltagande medlemsstaterna välja

10. Om en medlemsstats utbetalningsorgan, i
enlighet med avsnitten 8 och 9, kan välja mellan
euron, nationella valutaenheter och den nationella
valutan för deras räkenskaper, är det inte obligatoriskt
att alla antar samma val.

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

11. Meddelandena som nämns i artikel 3 skall
upprättas i den valuta (eller de valutor) i vilken (vilka)
räkenskaperna förs.”

L
L
L
L
L

94, 28.4.1970, s. 13.
125, 8.6.1995, s. 1.
139, 11.5.1998, s. 1.
39, 17.2.1996, s. 5.
190, 19.7.1997, s. 20.
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2) I artikel 4 är avsnittet 1 a tillagt:
”1 a.
Förskotten för utgifter,
EUGFJ-garantisektionen skall

bokförda

under

a) upprättas och utbetalas i euro till deltagande medlemsstater,
b) för icke-deltagande medlemsstater
upprättas och utbetalas

skall

de

— i euro för utbetalningarna verkställda av
medlemsstaten i euro, samt
— i nationell valuta för utbetalningarna verkställda
av medlemsstaten i nationell valuta,
emellertid, om omräkningen av utbetalningar i euro
till nationell valuta görs till den kurs som tillämpas
på dagen för utbetalning till betalningsmottagaren
(som föreskrivs i artikel 3.9 b), kan förskotten som

17. 10. 98

relaterar till dessa utbetalningar i euro också verkställas i nationell valuta,
c) utbetalas i nationella valutaenheter eller i nationell
valuta för utgifter verkställda av de deltagande och
icke-deltagande medlemsstaterna mellan den
16 oktober och den 30 november 1998.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Denna förordning skall tillämpas fr.o.m den 1 januari
1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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L 281/11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2237/98
av den 16 oktober 1998
om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av
den 27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.
Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare mjölkpulver.
Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i
kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den
16 december 1997 om allmänna bestämmelser för
anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning

(EG) nr 1292/96 (2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister
och leveransvillkor för att bestämma de därav följande
kostnaderna.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Mjölkprodukter skall framskaffas inom gemenskapen som
livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är
förtecknade i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr
2519/97 och enligt de villkor som anges i bilagan.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla
andra villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som
oskrivna.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTI A
1. Aktion nr: 283/97
2. Mottagare (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
tfn (31-70) 33 05 757, fax 36 41 701, telex 30960 EURON NL
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: Demokratiska republiken Kongo
5. Vara som skall framskaffas: vitaminiserat skummjölkspulver
6. Total kvantitet (ton netto): 150
7. Antal partier: 1
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (I B 1)
9. Emballage (7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (6.3 A och B.2)
10. Etikettering eller märkning (6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (I B 3)
— språk att använda vid märkning: franska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
Tillverkning av skummjölkspulver och tillsats av vitaminer skall ske efter det att leverans tilldelats
12. Fastställt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen
13. Alternativt leveransstadium: —
14. a) Utskeppningshamn:
b) Lastningsadress:

—

—

15. Lossningshamn: —
16. Bestämmelseort: —
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 23.11–13.12.1998
— andra leveranstid: 7–27.12.1998
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: —
— andra leveranstid: —
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 2.11.1998
— andra leveranstid: 16.11.1998
20. Anbudsgarantins belopp: 20 ecu/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag (4): Bidrag som är tillämpligt den 13.10.1998 fastställt genom kommissionens förordning
(EG) nr 2024/98 (EGT L 262, 25.9.1998, s. 4).
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: André Debongnie (tfn (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50).
(2) Den leverantör som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fastställa
vilka fraktdokument som krävs.
(3) Den leverantör som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som
visar att de tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits
för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134
och cesium-137 samt halten jod-131.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39), är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.
Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av
licensen skall översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (faxnummer: (32-2) 296 20 05).
(5) Den leverantör som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande
dokument vid leveransen:
— Ett sundhetscertifikat, utfärdat av ett officiellt organ, i vilket intygas att produkten framställts under
utmärkta sanitära förhållanden som kontrolleras av kvalificerad teknisk personal. Sundhetscertifikatet
skall ange pastöriseringens temperatur och varaktighet, temperaturen och tiden för behandling i
spraytorkningstornet, samt sista förbrukningsdag.
— Ett veterinärintyg, utfärdat av ett officiellt organ, i vilket intygas att det i det området där den
obehandlade mjölken producerats inte har konstaterats mul- och klövsjuka eller andra anmälningspliktiga infektiösa eller smittsamma sjukdomar under de sista tolv månaderna före bearbetningen.
(6) Trots punkt I.A.3 c i EGT C 114 av den 29 april 1991 skall påskriften lyda på följande sätt: märkning
”Europeiska gemenskapen”.
(7) Frakten skall ske i 20-fotscontainrar enligt FCL/FCL-villkoren (varje container skall innehålla högst 15 ton
netto).
Leverantören skall bära kostnaden för containrarna fram till att containrarna staplas i containerterminalen i
utskeppningshamnen. Mottagaren skall bära alla ytterligare lastningskostnader, inklusive kostnaden för att
flytta containrarna från containerterminalen.
Leverantören som tilldelats kontrakt skall till speditören, lämna en fullständig packlista för varje container,
med uppgift om det antal som omfattas av varje aktionsnummer enligt vad som anges i öppen upphandlingsinfordran.
Leverantören som tilldelats kontrakt skall försegla varje container med en numrerad försegling (ONESEAL,
SYSKO, Locktainer 180 eller liknande förseglingar med hög säkerhet) och mottagarens representant skall
informeras om detta nummer.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2238/98
av den 16 oktober 1998
om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av
den 27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
med beaktande av följande:
I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.
Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare
vitsocker.
Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i
kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den
16 december 1997 om allmänna bestämmelser för
anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning

(EG) nr 1292/96 (2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister
och leveransvillkor för att bestämma de därav följande
kostnaderna.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vitsocker skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är
förtecknade i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr
2519/97 och enligt de villkor som anges i bilagan.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla
andra villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som
oskrivna.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTI A
1. Aktion nr: 240/97 (A1); 241/97 (A2); 282/97 (A3)
2. Mottagare (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
tfn (31-70) 33 05 757, fax 36 41 701, telex 30960 EURON NL
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: A1 + A2: Madagaskar; A3: Demokratiska republiken Kongo
5. Vara som skall framskaffas: Vitsocker
6. Total kvantitet (ton netto): 72
7. Antal partier: 1, i 3 delar (A1: 36 t; A2: 18 t; A3: 18 t)
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5) (9): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 [V.A.1]
9. Emballage (7) (8): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 [11.2 A 1.b, 2.b och B.4]
10. Etikettering eller märkning (6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 [V.A.3]
— språk att använde vid märkning: franska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Socker som producerats inom gemenskapen i enlighet med artikel 24.1 a sjätte
stycket i rådets förordning (EEG) nr 1785/81 enligt följande:
A- eller B-socker (punkterna a och b).
12. Fastställt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen
13. Alternativt leveransstadium: —
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: —
16. Bestämmelseort: —
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 23.11–13.12.1998
— andra leveranstid: 7–27.12.1998
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: —
— andra leveranstid: —
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 2.11.1998
— andra leveranstid: 16.11.1998
20. Anbudsgarantins belopp: 15 ecu/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag (4): Periodiskt bidrag som är tillämpligt på vitsocker den 9.10.1998 fastställt genom
kommissionens förordning (EG) nr 2149/98 (EGT L 271, 8.10.1998, s. 5).

L 281/15

L 281/16

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: André Debongnie (tfn (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50).
(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller dennes representant, för att fastställa
vilka fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga
normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som
skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och cesium-137 samt
halten jod-131.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39), är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.
Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av
licensen skall översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (faxnummer: (32-2) 296 20 05).
(5) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:
— Ett sundhetscertifikat.
( ) Trots punkt V.A.3 c i EGT C 114 av den 29 april 1991 skall påskriften lyda på följande sätt: märkning
”Europeiska gemenskapen”.
6

(7) Med hänsyn till eventuell omlastning i andra säckar skall leverantören leverera 2 % tomma extrasäckar av
samma kvalitet som de säckar som innehåller varorna, med ett stort R tillagt efter påskriften.
(8) Frakten skall ske i 20-fotscontainrar enligt FCL/FCL-villkoren.
Leverantören skall bära kostnaden för containrarna fram till att containrarna staplas i containerterminalen i
utskeppningshamnen. Mottagaren skall bära alla ytterligara lastningskostnader, inklusive kostnaden för att
flytta containrarna från containerterminalen.
Leverantören skall till speditören lämna en fullständig packlista för varje container, med uppgift om det
antal som omfattas av varje aktionsnummer enligt vad som anges i öppen upphandlingsinfordran.
Leverantören skall försegla varje container med en numrerad försegling (ONESEAL, SYSKO, Locktainer
180 eller liknande förseglingar med hög säkerhet) och mottagarens representant skall informeras om detta
nummer.
(9) Bestämmelsen i artikel 18.2 a andra strecksatsen i kommissionens förordning (EEG) nr 2103/77 (EGT L
246, 27.9.1977, s. 12), senast ändrad genom förordning (EG) nr 260/96 (EGT L 34, 13.2.1996, s. 16), är
avgörande för fastställande av sockerkategori.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2239/98
av den 16 oktober 1998
om fastställande av exportbidrag för nötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/98 (2) särskilt artikel 13 i denna, och
med beaktande av följande:
I artikel 13 i förordning (EEG) nr 805/68 fastställs att
skillnaden mellan priserna på världmarknaden för de
produkter som förtecknas i artikel 1 i samma förordning
och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan
täckas av ett exportbidrag.
I förordning (EEG) nr 32/82 (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2326/97 (4), förordning (EEG) nr 1964/
82 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2469/
97 (6), och förordning (EEG) nr 2388/84 (7), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 3661/92 (8), fastställs villkoren
för beviljande av särskilda exportbidrag på vissa styckningsdelar av nötkött och vissa konserverade nötköttsprodukter.
Tillämpningen av dessa regler och villkor på den förväntade situationen på marknaden för nötkött medför att
bidragen bör vara de som anges nedan.
Med hänsyn till den nuvarande situationen på gemenskapens marknad och möjligheterna till avyttring särskilt i
vissa tredje länder bör exportbidrag beviljas för dels
nötkreatur med en levande vikt om mer än 220 kg och
mindre än 300 kg avsedda för slakt, dels vuxna nötkreatur
med en levande vikt om minst 300 kg.
Exportbidrag bör beviljas till vissa destinationer av visst
färskt eller kylt kött som förtecknas i bilagan och omfattas
av KN-nummer 0201, visst fryst kött förtecknat i bilagan
under KN-nummer 0202, visst kött eller vissa slaktbipro()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
( 8)
1

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 24.
210, 28.7.1998, s. 17.
4, 8.1.1982, s. 11.
323, 26.11.1997, s. 1.
212, 21.7.1982, s. 48.
341, 12.12.1997, s. 8.
221, 18.8.1984, s. 28.
370, 19.12.1992, s. 16.

dukter förtecknade i bilagan under KN-nummer 0206
och andra beredningar eller konserver av kött eller slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under KN-nummer
1602 50 10.

Med hänsyn till den stora variationen av produkter som
omfattas
av
KN-numren
0201 20 90 700
och
0202 20 90 100 vilka används i exportbidragssyfte, bör
exportbidrag endast beviljas för styckningsdelar vars vikt
av ben inte överskrider en tredjedel av den totala vikten.

Beträffande nötkött, med eller utan ben, saltat eller torkat,
existerar det ett traditionellt handelsflöde till Schweiz. För
att denna handel skall kunna fortsätta bör exportbidraget
fastställas så att det täcker skillnaden mellan priserna på
den schweiziska marknaden och exportpriserna i
medlemsstaterna. Det finns möjlighet att exportera sådant
kött liksom saltat, rökt och torkat kött till vissa länder i
Afrika, Främre Orienten och Mellersta Östern. Denna
möjlighet bör beaktas och ett exportbidrag fastställas i
förhållande till detta.

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

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

I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (9), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2138/98 (10), upprättas
exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter. Av
hänsyn till tydligheten bör destinationerna preciseras i en
särskild bilaga.

I syfte att underlätta tullklareringen vid export för marknadsaktörerna bör exportbidragen för alla frysta styckningsdelar bringas i överensstämmelse med exportbidragen för färska eller kylda styckningsdelar med
undantag för delar från vuxna nötkreatur av hankön.
(9) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.
(10) EGT L 270, 7.10.1998, s. 4.
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Det har visat sig att det i vissa fall ofta är svårt att fastställa
de relevanta kvantiteterna nötkött och annat kött i bearbetade eller konserverade köttprodukter som omfattas av
KN-nummer 1602 50. Rena nötköttsprodukter bör därför
särskiljas och ett nytt nummer införas för blandningar av
kött eller slaktbiprodukter. Kontrollerna av produkter
som inte består av köttblandningar eller slaktbiprodukter
bör därför intensifieras på så sätt att exportbidrag för dessa
produkter endast beviljas om de tillverkas i enlighet med
den ordning som fastställs i artikel 4 i rådets förordning
(EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter (1), ändrad
genom förordning (EEG) nr 2026/83 (2).
Exportbidrag för hondjur bör variera i förhållande till
djurens ålder för att undvika oegentligheter vid export av
vissa renrasiga avelsdjur.
Det förekommer möjlighet att exportera kvigor till tredje
land, förutom de djur som är avsedda för slakterier. För att
undvika missbruk bör regler för kontroll fastställas så att
det endast rör sig om djur som är yngre än 36 månader.
Trots uppdelningen av Kombinerade nomenklaturen i
underavdelningar för sådant bearbetat och konserverat
kött, annat än kokt, som omfattas av KN-nummer 1602
50 har det visat sig att det finns möjlighet att från exportbidragsnomenklaturen stryka ett flertal produkter som
omfattas av KN-nummer 1602 50 31 och ändra förteckningen över produkter som omfattas av KN-nummer
1602 50 80.

17. 10. 98

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

Artikel 1
1. Förteckningen över de produkter för vilka exportbidrag i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG) nr
805/68 beviljas och storleken av dessa bidrag fastställs i
bilaga I till denna förordning.
2. Destinationerna är preciserade i bilaga II till denna
förordning.
Artikel 2
För att bidrag skall beviljas för varor med produktnummer
0102 90 59 9000 i exportbidragsnomenklaturen för export
till tredje land som ligger i zon 10, som förtecknas i bilaga
II till denna förordning, skall det vid fullgörandet av
tullformaliteterna läggas fram ett veterinärintyg undertecknat av en legitimerad veterinär, i original med en
kopia. Intyget skall visa att det verkligen rör sig om kvigor
som är yngre än 36 månader. Originalet skall återställas
till exportören och kopian, vars överensstämmelse med
originalet skall kontrolleras av tullmyndigheterna, skall
bifogas begäran om utbetalning av exportbidrag.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 62, 7.3.1980, s. 5.
(2) EGT L 199, 22.7.1983, s. 12.
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BILAGA I
till kommissionens förordning av den 16 oktober 1998 om fastställande av exportbidrag för
nötkött
(ecu/100 kg)
Produktnummer

Destination

Bidrag (7)

(ecu/100 kg)
Produktnummer

Destination

— Levande vikt —

Bidrag (7)
— Nettovikt —

0102 10 10 9120

01

63,00

0201 20 20 9120

0102 10 10 9130

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

51,00
35,00
18,00

0102 10 30 9120

01

63,00

0201 20 30 9110 (1)

0102 10 30 9130

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 20 30 9120

0102 10 90 9120

01

63,00

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 41 9100

02

60,50

0102 90 51 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

0201 20 50 9110 (1)

02
03
04

163,00
109,00
54,00

0102 90 59 9000

02
03
04
10

24,50
16,50
8,50
60,50 (9)

0201 20 50 9120

02
03
04

65,00
44,50
22,00

0201 20 50 9130 (1)

0102 90 61 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 20 50 9140

0102 90 69 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 71 9000

02
03
04

60,50
39,50
20,00

0201 20 90 9700

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 79 9000

02
03
04

60,50
39,50
20,00

0201 30 00 9050

05 (4)
07 (4a)

53,00
53,00

0201 30 00 9100 (2)

02
03
04
06

227,50
156,00
78,50
201,00

0201 30 00 9120 (2)

08
09
03
04
06

125,50
116,50
86,00
43,00
110,00

0201 30 00 9150 (6)

08
09
03
04
06

33,00
30,00
26,00
13,50
29,50

0201 30 00 9190 (6)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

— Nettovikt —

0201 10 00 9110 (1)

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 10 00 9120

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0201 10 00 9130 (1)

02
03
04

129,00
86,50
43,50

0201 10 00 9140

02
03
04

51,00
35,00
18,00

0201 20 20 9110 (1)

02
03
04

129,00
86,50
43,50
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(ecu/100 kg)

(ecu/100 kg)
Produktnummer

Destination

Bidrag (7)

Produktnummer

Destination

Bidrag (7)
— Nettovikt —

— Nettovikt —

0202 10 00 9100

02
03
04

36,50
26,00
13,00

1602 50 10 9120

02
03
04

59,00 (8)
47,00 (8)
47,00 (8)

0202 10 00 9900

02
03
04

51,00
35,00
18,00

1602 50 10 9140

02
03
04

52,50 (8)
41,50 (8)
41,50 (8)

0202 20 10 9000

02
03
04

51,00
35,00
18,00

1602 50 10 9160

02
03
04

41,50 (8)
33,50 (8)
33,50 (8)

1602 50 10 9170

02
03
04

36,50
26,00
13,00

02
03
04

28,00 (8)
22,00 (8)
22,00 (8)

1602 50 10 9190

02
03
04

65,00
44,50
22,00

02
03
04

28,00
22,00
22,00

1602 50 10 9240

02
03
04

36,50
26,00
13,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 10 9260

02
03
04

36,50
26,00
13,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 10 9280

05 (4)
07 (4a)

53,00
53,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 31 9125

01

100,00 (5)

08
09
03
04
06

33,00
30,00
26,00
13,50
29,50

1602 50 31 9135

01

38,00 (8)

1602 50 31 9195

01

18,50

1602 50 31 9325

01

89,00 (5)

1602 50 31 9335

01

33,50 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 31 9395

01

18,50

1602 50 39 9125

01

100,00 (5)

1602 50 39 9135

01

38,00 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 39 9195

01

18,50

1602 50 39 9325

01

89,00 (5)

1602 50 39 9335

01

33,50 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 39 9395

01

18,50

1602 50 39 9425

01

38,00 (5)

1602 50 39 9435

01

22,00 (8)

1602 50 39 9495

01

16,00

02
04

42,50
25,50

1602 50 39 9505

01

16,00

1602 50 39 9525

01

38,00 (5)

0210 20 90 9300

02

53,00

1602 50 39 9535

01

22,00 (8)

0210 20 90 9500 (3)

02

53,00

1602 50 39 9595

01

16,00

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100
0202 30 90 9400 (6)

0202 30 90 9500 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

0210 20 90 9100
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(ecu/100 kg)
Produktnummer

Destination

Bidrag (7)

(ecu/100 kg)
Produktnummer

Destination

— Nettovikt —

Bidrag (7)
— Nettovikt —

1602 50 39 9615

01

16,00

1602 50 80 9495

01

16,00

1602 50 39 9625

01

7,50

1602 50 80 9505

01

16,00

1602 50 39 9705

01

—

1602 50 80 9515

01

7,50

1602 50 39 9805

01

—

1602 50 80 9535

01

22,00 (8)

1602 50 39 9905

01

—

1602 50 80 9595

01

16,00

1602 50 80 9135

01

33,50 (8)

1602 50 80 9615

01

16,00

1602 50 80 9195

01

16,00

1602 50 80 9625

01

7,50

1602 50 80 9335

01

30,00 (8)

1602 50 80 9705

01

—

1602 50 80 9395

01

16,00

1602 50 80 9805

01

—

1602 50 80 9435

01

22,00 (8)

1602 50 80 9905

01

—

(1) För tillämpning av undernummer erfordras att det certifikat som anges i bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 32/82 framläggs.
(2) För tillämpning av undernummer erfordras att villkoret i den ändrade förordningen (EEG) nr 1964/82 är uppfyllt.
(3) Exportbidraget för nötkött i saltlake beviljas för nettovikten, efter det att vikten på saltlaken dragits av.
(4) I enlighet med föreskrifterna i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2973/79 (EGT L 336, 29.12.1979, s. 44).
(4a) I enlighet med föreskrifterna i kommissionens ändrade förordning (EG) nr 2051/96 (EGT L 274, 26.10.1996, s. 18).
(5) EGT L 221, 19.8.1984, s. 28.
(6) Innehållet av magert nötkött utan fett fastställs i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986,
s. 39).
(7) I artikel 13.10 i den ändrade förordningen (EEG) nr 805/68 fastställs att exportbidrag inte skall beviljas för produkter som importeras från tredje land och åter
exporteras till tredje land.
(8) Exportbidraget beviljas endast för produkter som framställts i enlighet med förfarandet i artikel 4 i rådets ändrade förordning (EEG) nr 565/80.
(9) Beviljande av exportbidrag sker under förutsättning att villkoren i artikel 2 i denna förordning uppfylls.

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

Zon 01: alla tredje länder
Zon 02: zon 08–09
Zon 03
022
024
028
041
043
044
045
053
054
055
060
061
063
064
066
068
070
091
092
093
094
096
109
406
600
662
669
676
680
690
700
708
724
950

Ceuta och Melilla
Island
Norge
Färöarna
Andorra
Gibraltar
Vatikanstaten
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Tjeckien
Slovakien
Ungern
Rumänien
Bulgarien
Albanien
Slovenien
Kroatien
Bosnien-Hercegovina
Jugoslavien
Före detta jugoslaviska republiken
Makedonien
Kommunerna
Livigno
och
Campione d’Italia, Helgoland
Grönland
Cypern
Pakistan
Sri Lanka
Myanmar (Burma)
Thailand
Vietnam
Indonesien
Filippinerna
Nordkorea
Proviantering och bunkring
(destinationer som avses i artikel 34
i kommissionens förordning (EEG)
nr 3665/87 med ändringar)

Zon 04
039

Schweiz

Zon 05
400

USA
Zon 06

809
822

Nya Kaledonien
Franska Polynesien
Zon 07

404

Canada
Zon 08

046
052
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
204
208
212
216
220
604
608
612
616
624
625
628
632
636
640
644
647
649
653
720
740

Malta
Turkiet
Ukraina
Vitryssland
Moldova
Ryssland
Georgien
Armenien
Azerbajdzjan
Kazakstan
Turkmenistan
Uzbekistan
Tadzjikistan
Kirgisistan
Marocko
Algeriet
Tunisien
Libyen
Egypten
Libanon
Syrien
Irak
Iran
Israel
Västbanken och Gazaremsan
Jordanien
Saudiarabien
Kuwait
Bahrein
Qatar
Förenade Arabemiraten
Oman
Yemen
Kina
Hongkong

Zon 09
224
228
232
236
240
244
247
248
252
257
260
264
268
272
276
280
284
288
302
306
310
311
314
318
322
324
328
329
330
334
336
338
342
350
352
355
357
366
373
375
377
378
386
388
395

Sudan
Mauretanien
Mali
Burkina Faso
Niger
Tchad
Kap Verde
Senegal
Gambia
Guinea-Bissau
Guinea
Sierra Leone
Liberia
Elfenbenskusten
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Kamerun
Centralafrikanska republiken
Ekvatorialguinea
São Tomé och Principe
Gabon
Kongo (republiken)
Kongo (demokratiska republiken)
Rwanda
Burundi
St. Helena och tillhörande områden
Angola
Etiopien
Eritrea
Djibouti
Somalia
Uganda
Tanzania
Seychellerna
och
tillhörande
områden
Brittiska
områden
i
Indiska
Oceanen
Mocambique
Mauritius
Komorerna
Mayotte
Zambia
Malawi
Sydafrika
Lesotho

Zon 10
075

Ryssland

OBS: Länderna definieras i kommissionens förordning (EG) nr 2317/97 (EGT L 321, 22.11.1997, s. 19).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2240/98
av den 16 oktober 1998
om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för
grädde, smör och koncentrerat smör för den artonde särskilda anbudsinfordran
som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning
(EG) nr 2571/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt
artikel 6.3, 6.6 och 12.3 i denna, och
med beaktande av följande:
I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/
97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör
till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör
och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (3)
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1982/98 (4),
använder interventionsorganen sig av anbudsfordran för
försäljning av vissa kvantiteter smör som de innehar och
beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat
smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med
hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild
anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör

och koncentrerat smör som kan varieras enligt det
avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och
iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut
om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en
anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och
mjölkprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den artonde särskilda anbudsinfordran inom ramen
för den stående anbudsinfordran som avses i förordning
(EG) nr 2571/97, lägsta försäljningspris, skall det högsta
stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling
fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148,
206,
350,
256,

28.6.1968, s. 13.
16.8.1996, s. 21.
20.12.1997, s. 3.
18.9.1998, s. 9.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 16 oktober 1998 om fastställande av lägsta försäljningspris
för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den enskilda
anbudsinfordran som utförs inom ramen för den artonde stående anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 2571/97
(ecu/100 kg)
Formel

A
Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Smör ≥ 82 %

109

105

—

105

Smör : 82 %

104

100

104

—

Koncentrerat smör

134

130

134

130

Grädde

—

—

46

44

Smör

120

—

120

—

Koncentrerat smör

148

—

148

—

Grädde

—

—

51

—

Iblandningsförfarande

Lägsta
försäljningspris

Smör
≥ 82 %

Förädlingssäkerhet

Högsta
stödbelopp

Förädlingssäkerhet

B
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2241/98
av den 16 oktober 1998
om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den
etthundranittionde särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt
artikel 7a.3 i denna, och
med beaktande av följande:
I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/
90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt
förbrukning inom gemenskapen (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 417/98 (4) använder interventionsorganen stående anbudsinfordran för beviljande av stöd för
koncentrerat smör. Artikel 6 i ovannämnda förordning
fastställer att med beaktande av de anbud som inkommit i
samband med en särskild anbudsinfordran bör det
bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör
med en fetthalt av minst 96 % eller också bör beslut
fattas om att inget kontrakt skall tilldelas. Beloppet på
säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i
enlighet med detta.

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det högsta
stödbeloppet fastställas till den nivå, som anges nedan,
och säkerheten för slutanvändningen bestämmas enligt
detta.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och
mjölkprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den etthundranittionde särskilda anbudsinfordran
som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran
som avses i förordning (EEG) nr 429/90 skall det högsta
stödbeloppet och beloppet på säkerheten för slutanvändningen fastställas på följande sätt:
— högsta stödbeloppet:
— säkerheten för slutanvändningen:

134 ecu/100 kg,
148 ecu/100 kg.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
206, 16.8.1996, s. 21.
45, 21.2.1990, s. 8.
52, 21.2.1998, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2242/98
av den 16 oktober 1998
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2092/97 (4), särskilt artikel 2.1 i denna,
och
med beaktande av följande:
Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 2220/98 (5).

I artikel 2,.1, i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 ecu/ton från
den fastställda tullen skall en justering som motsvarar
denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför
nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i
förordning (EG) nr 2220/98.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2220/98 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
126,
161,
292,
279,

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
29.6.1996, s. 125.
25.10.1997, s. 10.
16.10.1998, s. 32.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

Produkt

Tull på import som
sker land-, flod- eller
havsvägen från hamnar
i Medelhavet, Svarta
havet eller Östersjön
(ecu/ton)

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

1001 10 00

Durumvete (1)

48,32

38,32

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

54,53

44,53

1001 90 99

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

54,53

44,53

av medelhög kvalitet

79,26

69,26

av låg kvalitet

95,40

85,40

1002 00 00

Råg

99,90

89,90

1003 00 10

Korn, för utsäde

99,90

89,90

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

99,90

89,90

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

100,32

90,32

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

100,32

90,32

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

99,90

89,90

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas som fastställts för vanligt
vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en
nedsättning av tullarna med
— 3 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den 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
(datumet 15.10.1998)
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

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

109,94

98,03

88,66

74,67

127,32 (1)

75,74 (1)

—

7,21

0,45

9,53

—

—

11,17

—

—

—

—

—

(1) Fob Duluth.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 10,22 ecu/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 19,10 ecu/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 ecu/ton (HRW2)
0,00 ecu/ton (SRW2).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2243/98
av den 16 oktober 1998
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 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 (1),
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 upphävande av förordning (EEG) nr 2169/81 (2), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1419/98 (3), särskilt artiklarna
3, 4 och 5 i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1554/95 skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det förhållande 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
1664/98 (5). Om världsmarknadspriset inte kan fastställas
på detta sätt, skall priset fastställas på grundval av det
senast bestämda priset.
Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1554/95 skall världsmarknadspriset på rensad bomull bestämmas för en
produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på
världsmarknaden 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 en produkt som levererats cif till en
nordeuropeisk hamn och som kommer från olika leveran(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

148,
148,
190,
123,
211,

30.6.1995, s. 45.
30.6.1995, s. 48.
4.7.1998, s. 4.
4.5.1989, s. 23.
29.7.1998, s. 9.

törsländer 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 prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1201/89.
Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas på
nedan angiven nivå.
I artikel 5.3a, första stycket, 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 1844/98 (6) fastställs den beräknade
produktionsnivån för regleringsåret 1998/99. Tillämpningen av denna metod innebär att förskottsbeloppet per
medlemsstat bör fastställas enligt nedan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Världsmarknadspriset på orensad bomull som avses i
artikel 3 i förordning (EG) nr 1554/95 fastställs till 25,440
ecu/100 kg.
2. Det förskottsbelopp på stödet som avses i artikel
5.3 a, första stycket, i förordning (EG) nr 1554/95 skall
vara
— 45,143 ecu per 100 kg för Spanien,
— 44,080 ecu per 100 kg för Grekland, och
— 80,860 ecu per 100 kg för övriga medlemsstater.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 1998.
(6) EGT L 240, 28.8.1998, s. 3.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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RÅDETS DIREKTIV 98/80/EG
av den 12 oktober 1998
om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdeskatt och om
ändring av direktiv 77/388/EEG — särskilda regler för investeringsguld
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),

aktörer som handlar med sådana mynt. Rättssäkerheten
för handlarna kräver att de mynt som omfattas av förteckningen skall anses uppfylla detta direktivs kriterier för
undantag under hela det år då förteckningen är giltig. En
sådan förteckning skall inte påverka möjligheten att från
fall till fall bevilja undantag för mynt, inbegripet nypräglade mynt, som inte omfattas av förteckningen men som
uppfyller detta direktivs kriterier.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och
med beaktande av följande:
Enligt rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj
1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för
mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (4) är transaktioner som rör guld i princip beskattningsbara även om
medlemsstaterna på grundval av det övergångsvisa undantaget i artikel 28.3 jämförd med punkt 26 i bilaga F till
nämnda direktiv får fortsätta att undanta transaktioner
som rör annat guld än guld för industriell användning.
Några medlemsstater tillämpar det övergångsvisa undantaget på ett sätt som ger upphov till viss snedvridning av
konkurrensen.
Guld används inte bara som insatsvara i produktionen
utan förvärvas även i investeringssyfte. Tillämpningen av
normala skatteregler utgör ett stort hinder för användningen av guld som en finansiell investering och motiverar därför tillämpningen av särskilda regler för investeringsguld. Sådana regler bör dessutom öka den internationelle konkurrenskraften hos gemenskapens guldmarknad.
Omsättning av guld för investeringsändamål liknar till sin
natur andra finansiella investeringar, som ofta är befriade
från skatt enligt gällande regler i sjätte direktivet och
befrielse från skatt förefaller därför vara den lämpligaste
skattemässiga behandlingen för omsättning av investeringsguld.
Definitionen av investeringsguld bör endast inbegripa
guld av former och vikter med mycket hög renhet som
säljs på guldmarknaderna och guldmynt vilkas värde
huvudsakligen speglar guldpriset. När det gäller guldmynt
bör det för öppenhetens skull göras upp en årlig förteckning över godkända mynt för att skapa säkerhet för de
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 302, 19.11.1992, s. 9.
EGT C 91, 28.3.1994, s. 91.
EGT C 161, 14.6.1993, s. 25.
EGT L 145, 13.5.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom
rådets direktiv 96/95/EG (EGT L 338, 28.12.1996, s. 89).

Skattebefrielse innebär i princip inte tillstånd att dra av
ingående skatt medan däremot skatt på guldvärdet kan
krävas för tidigare transaktioner men avdrag av sådan
ingående skatt bör dock tillåtas för att säkerställa fördelarna med de särskilda reglerna och undvika snedvridning
av konkurrensen när det gäller importerat investeringsguld.

Möjligheten att använda guld både för industriella syften
och i investeringssyfte innebär att det måste vara möjligt
för aktörerna att välja normal beskattning när deras verksamhet består i att antingen framställa investeringsguld
eller omvandla guld till investeringsguld eller i grossisthandel med sådant guld när de i sin normala handelsverksamhet omsätter guld för industriella syften.

Den dubbla användningen av guld kan öppna nya möjligheter till skattebedrägeri och skatteflykt som kommer att
kräva att medlemsstaterna vidtar effektivare kontrollåtgärder. En gemensam standard avseende minimikrav på
aktörernas bokföring och dokumentation är därför önskvärd även om en medlemsstat får anse att dessa krav är
uppfyllda om denna information redan finns till följd av
annan gemenskapslagstiftning.

Erfarenheten visar att tillämpningen av ”reverse
charge”-mekanismen vid de flesta fall av omsättning av
guld vars renhet överstiger en viss grad kan bidra till att
hindra skattebedrägerier och samtidigt lindra den ekonomiska bördan för transaktionen. Det är därför berättigat
att tillåta medlemsstaterna att använda en sådan mekanism. När det gäller import av guld tillåter artikel 23 i
sjätte direktivet på liknande sätt att skatt inte betalas vid
importtidpunkten förutsatt att detta anges i deklarationen
enligt artikel 22.4 i det direktivet.

I fråga om transaktioner på en guldmarknad som regleras
av en medlemsstat krävs det ytterligare förenklingar i den
skattemässiga behandlingen av dessa på grund av det
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utomordentligt stora antalet av dylika transaktioner och
den snabbhet med vilken de äger rum. Medlemsstaterna
tillåts därför att avstå från att tillämpa de särskilda
reglerna, att uppskjuta skatteuppbörden och att ge dispens
från registreringskraven.
Eftersom de nya skattereglerna kommer att ersätta de
befintliga bestämmelserna i artikel 12.3 e och punkt 26 i
bilaga F till sjätte direktivet bör dessa bestämmelser utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande artikel 26 b skall läggas till i direktiv 77/
388/EEG:

17. 10. 98

B. Särskild ordning för transaktioner med investeringsguld
Medlemsstaterna skall från mervärdeskatt undanta
omsättning, gemenskapsinterna förvärv och gemenskapsintern import av investeringsguld, inbegripet
investeringsguld som representeras av certifikat för
specificerat eller ospecificerat guld eller som är
föremål för handel på guldkonton, och inbegripet
särskilt guldlån och swapaffärer som innefattar en
äganderätt till eller fordran på investeringsguld samt
transaktioner med investeringsguld som omfattar
future- eller forwardkontrakt vilka medför överlåtelse
av äganderätt till eller fordran på investeringsguld.
Medlemsstaterna skall även undanta tjänster utförda av
ombud som handlar i en annan persons namn och på
dennes vägnar när de för uppdragsgivarens räkning
deltar i omsättning av investeringsguld.

”Artikel 26 b

C. Valmöjlighet i fråga om beskattning

Särskilda regler för investeringsguld

Medlemsstaterna skall till beskattningsbara personer
som framställer investeringsguld eller omvandlar
annat guld till investeringsguld enligt definitionen i A
ge en möjlighet att välja att bli beskattade för omsättningar av investeringsguld till en annan beskattningsbar person vilka annars skulle vara undantagna
enligt B.

A. Definition
I detta direktiv och utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser skall med
investeringsguld avses
i) guld i form av en tacka eller en 'wafer' med en av
guldmarknaderna godtagen vikt, med en renhet av
minst 995/1 000, oavsett om det representeras av
värdepapper eller inte. Medlemsstaterna får
utesluta små tackor eller 'wafers' med en vikt på
1 g eller mindre från de särskilda reglerna,
ii) guldmynt som
— har en renhet av mint 900/1 000,
— är präglade efter år 1 800,
— är eller har varit lagligt betalningsmedel i
ursprungslandet, och
— normalt säljs till ett pris som inte överstiger det
öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i
mynten med mer än 80 %.
Sådana mynt skall inte enligt detta direktiv anses
vara föremål för försäljning på grund av det
numismatiska värdet.
Varje medlemsstat skall för den 1 juli varje år, med
början år 1999, underrätta kommissionen om vilka
mynt som uppfyller dessa kriterier och som är
föremål för handel i den medlemsstaten. Kommissionen skall före den 1 december varje år i Cserien av Europeiska gemenskapernas officiella
tidning offentliggöra en fullständig förteckning
över dessa mynt. De mynt som omfattas av den
offentliggjorda förteckningen skall anses uppfylla
dessa kriterier under hela det år med avseende på
vilket förteckningen offentliggörs.

Medlemsstaterna får till beskattningsbara personer
som i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för
industriella syften ge en möjlighet att välja att bli
beskattade för omsättningar av investeringsguld enligt
definitionen i A till en annan beskattningsbar person
vilka annars skulle vara undantagna enligt B.
Medlemsstaterna får begränsa omfattningen av denna
valmöjlighet.
Om den person som omsätter guldet har utnyttjat sin
möjlighet att välja att bli beskattad enligt första eller
andra stycket skall medlemsstaterna ge ombudet en
möjlighet att välja att bli beskattad för de tjänster som
anges i punkt B andra stycket.
Medlemsstaterna skall anta närmare bestämmelser om
användningen av dessa valmöjligheter samt underrätta
kommissionen om tillämpningsföreskrifterna för
utnyttjandet av dessa valmöjligheter i den egna
medlemsstaten.
D. Avdragsrätt
1. Beskattningsbara personer skall ha rätt att göra
avdrag för
a) skatt som skall betalas eller som har betalats för
investeringsguld som omsatts till dem av en
person som har utnyttjat valmöjligheten enligt
C eller som omsatts till dem enligt förfarandet i
G,
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b) skatt som skall betalas eller som har betalats för
omsättning till dem, eller gemenskapsinternt
förvärv eller gemenskapsintern import som görs
av dem, av annat guld än investeringsguld som
därefter av dem eller för deras räkning har
omvandlats till investeringsguld,
c) skatt som skall betalas eller som har betalats för
tjänster som tillhandahållits dem och som
innebär en förändring av guldets form, vikt eller
renhet, också när det gäller investeringsguld,
om deras efterföljande omsättning av detta guld är
befriad från skatt enligt denna artikel.
2. Beskattningsbara personer som framställer investeringsguld eller omvandlar annat guld till investeringsguld skall ha rätt att göra avdrag för skatt som
skall betalas eller som har betalats av dem för
omsättning, gemenskapsinternt förvärv eller import
av varor eller tjänster som är knutna till framställningen eller omvandlingen av guldet, som om
deras efterföljande omsättning av guldet, vilken
enligt denna artikel är befriad från skatt, hade varit
beskattningsbar.
E. Särskilda skyldigheter för dem som handlar med
investeringsguld
Medlemsstaterna skall åtminstone säkerställa att de
som handlar med investeringsguld bokför alla betydande transaktioner med investeringsguld och bevarar
handlingarna så att kunden i dessa transaktioner skall
kunna identifieras.
Handlarna skall bevara denna information under
minst fem år.
Medlemsstaterna får godta likvärdiga skyldigheter
enligt bestämmelser som antagits i enlighet med
annan gemenskapslagstiftning, såsom exempelvis
rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för tvättning av pengar(*), för att uppfylla
kraven i första stycket.
Medlemsstaterna får meddela strängare föreskrifter,
särskilt när det gäller speciella skyldigheter i fråga om
bevarande av handlingar och bokföring.
F. 'Reverse charge' – förfarande
Med avvikelse från artikel 21.1 a, ändrad genom artikel
28 g, får medlemsstaterna, i fråga om omsättning av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en
renhet av minst 325/1 000, eller omsättning av investeringsguld i de fall en sådan valmöjlighet som avses i
C i den här artikeln har utnyttjats, utpeka köparen
som skattskyldig i enlighet med de förfaranden och
villkor som medlemsstaterna fastställer. När medlemsstaterna utnyttjar denna valmöjlighet skall de vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den person
som utpekas som skattskyldig uppfyller skyldigheten
att lämna en deklaration och att betala skatten i
enlighet med artikel 22.
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G. Förfarande för transaktioner på en reglerad
guldmarknad
1.
En medlemsstat får, med förbehåll för sådant
samråd som föreskrivs i artikel 29, underlåta att tillämpa det undantag för investeringsguld som framgår
av dessa särskilda regler i fråga om andra särskilda
transaktioner med investeringsguld än gemenskapsinterna omsättningar eller export som äger rum i den
medlemsstaten
a) mellan beskattningsbara personer som är
medlemmar av en guldmarknad som regleras av
den berörda medlemsstaten, och
b) i de fall transaktionen görs mellan en medlem av
en guldmarknad som regleras av den berörda
medlemsstaten och en annan beskattningsbar
person som inte är medlem av den marknaden.
Under dessa omständigheter skall dessa transaktioner vara beskattningsbara, och följande skall
gälla:
2. a) För transaktioner enligt punkt 1 a skall
medlemsstaterna av förenklingsskäl tillåta
uppskov med skatteuppbörden och även ge
dispens från registreringskraven såvitt avser
mervärdeskatt.
b) För transaktioner enligt punkt 1 b skall 'reverse
charge'–förfarandet enligt F tillämpas. I de fall
en icke-medlem av guldmarknaden inte skulle
vara skyldig att vara registrerad för mervärdeskatt i den berörda medlemsstaten annat än för
dessa transaktioner skall medlemmen uppfylla
de skattemässiga skyldigheterna på ickemedlemmens vägnar, i enlighet med den
medlemsstatens bestämmelser.
(*) EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.”.
Artikel 2
Artikel 12.3 e och punkt 26 i bilaga F till direktiv 77/
388/EEG skall utgå.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
den 1 januari 2000. De skall omedelbart underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de
innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaten själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Luxemburg den 12 oktober 1998.
På rådets vägnar
R. EDLINGER

Ordförande
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 12 oktober 1998
om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén
(98/581/EG, Euratom)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 194 i
detta,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt
artikel 166 i detta,
med beaktande av rådets beslut av den 15 september 1998 om utnämning av ledamöter i
Ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 1998–20 september 2002 (1), och
av följande skäl:
En plats i ovannämda kommitté har blivit ledig till följd av Giuseppe Cerronis avgång, som
meddelades rådet den 16 september 1998.
Den kandidat som den italienska regeringen har föreslagit har beaktats.
Europeiska gemenskapernas kommission har hörts.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Giacomo Regaldo utnämns till ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén som ersättare för
Giuseppe Cerroni under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 20 september
2002.
Utfärdat i Luxemburg den 12 oktober 1998.
På rådets vägnar
R. EDLINGER

Ordförande

(1) EGT L 257, 19.9.1998, s. 37.
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RÅDETS BESLUT
av den 6 oktober 1998
om ändring av kommissionens beslut 97/80/EG om tillämpningsföreskrifter till
rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter
(98/582/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA
BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 96/16/EG av den
19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och
mjölkprodukter (1), särskilt artiklarna 3.2 och 6.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
I rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968
om den gemensamma organisationen av marknaden för
mjölk och mjölkprodukter (2) föreskrivs tillämpningsvillkoren för smör inom systemet för offentlig intervention
samt för smör som kan ges stöd för privat lagring. Smör
som är föremål för offentlig intervention måste framställas
direkt och uteslutande av pastöriserad grädde. Detta
villkor gäller inte för smör i privat lagring. Enligt vissa
åtgärder för stöd till saluföring av smör på gemenskapens
marknad och framför allt det system som föreskrivs i
kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 (3) måste
smör framställas direkt och uteslutande av pastöriserad
grädde för att vara stödberättigat.

av de olika sorterna smör efter den kod i den kombinerade nomenklaturen som tillämpas i handeln. För att inte
avvika från detta tillvägagångssätt är det önskvärt att följa
samma uppdelning av de olika smörsorterna vid insamlingen av statistiska uppgifter inom sektorn. Därför bör
kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december
1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/
16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter (5) ändras.
För vissa sorter av smör och annat matfett av mjölkfett är
det i detta skede tillräckligt att föreskriva att insamlingen
och överföringen av uppgifter är frivillig.
Ständiga kommittén för jordbruksstatistik har inte avgett
något yttrande inom den tid som dess ordförande
bestämt. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut måste
därför i enlighet med artikel 7 i direktiv 96/16/EG antas
av rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med tanke på de betydande kvantiteter smör som ges
gemenskapsstöd i förhållande till den totala produktionen
krävs det ett statistiskt underlag som är anpassat till en
uppföljning av de olika sorterna smör och som tar hänsyn
till ovannämnda skillnad.

Bilagorna I och II till kommissionens beslut 97/80/EG
skall ändras såsom anges i bilagan till detta beslut.

För att kunna förvalta den gemensamma jordbrukspolitiken och framför allt smörmarknaden på ett tillfredsställande sätt måste kommissionen förfoga över exakta
uppgifter som ger den tillförlitliga uppgifter om utvecklingen av olika sorter av smör och annat matfett av mjölkfett.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

I rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987
om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om den
gemensamma tulltaxen (4) föreskrivs redan en uppdelning

(1) EGT L 78, 28.3.1996, s. 27.
(2) EGT L 148, 28.6.1968, s. 13. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1587/96 (EGT L 206, 16.8.1996, s.
21).
(3) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1061/98 (EG L 152, 26.5.1998, s.
3).
(4) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1084/98 (EGT L 151, 21.5.1998, s. 1).

Artikel 2

Utfärdat i Luxemburg den 6 oktober 1998.
På rådets vägnar
M. BARTENSTEIN

Ordförande

(5) EGT L 24, 25.1.1997, s. 26.
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BILAGA
Bilaga I till kommissionens beslut 97/80/EG skall ändras på följande sätt:
1. Kod 23 i förteckningen över mjölkprodukter skall erättas med följande:
”Produktkod

23
231

Beteckning

Smör och annat matfett av mjölkfett
Smör

2311

Traditionellt smör (*)

2312

Rekombinerat smör (*)

2313

Vasslesmör (*)

232

Smält smör och smörolja

233

Andra produkter av mjölkfett

2331

Smör med mindre fetthalt (*)

2332

Övrigt (*)”

2. Följande fotnot skall läggas till efter förteckningen över mjölkprodukter:
”(*) Insamlingen och överföringen av uppgifterna är frivillig.”
3. Texten under rubriken ”SMÖR (23)” i förklaringarna skall ersättas med följande:
”SMÖR (23)
Smör och annat matfett av mjölkfett (23) omfattar traditionellt smör, rekombinerat smör, vasslesmör,
smält smör och smörolja samt andra produkter av mjölkfett uttryckta i smörekvivalent med mjölkfettinnehåll på 82 procent av produktens vikt.
— Tabel A: Danmark: omfattar enbart smör (231).
— Tabel B: Positionerna 231 (smör), 2311 (traditionellt smör), 2312 (rekombinerat smör), 2313 (vasslesmör),
232 (smält smör och smörolja), 233 (andra produkter av mjölkfett), 2331 (smör med mindre fetthalt),
2332 (övrigt) måste anges i verklig vikt. Enbart position 23 måste anges i dess smörekvivalent.
Smör (231): en produkt vars mjölkfetthalt är lägst 80 % med mindre än 90 %, med högst 16 % vatten och
högst 2 % torr och fettfri mölksubstans.
— Inklusive smör som innehåller mycket små mängder örter, kryddor, smaktillsatser etc., under förutsättning att produkten bibehåller sin smörkaraktär.
Traditionellt smör (2311): är en produkt som erhålls direkt och uteslutande av pastöriserad grädde och
vars mjölkfetthalt är lägst 80 % men mindre än 90 %, med högst 16 % vatten och högst 2 % torr och
fettfri mjölksubstans.
Rekombinerat smör (2312): är en produkt som erhålls av smörolja, icke fetthaltigt torrmjölksextrakt och
vatten och vars mjölkfetthalt är lägst 80 % men mindre än 90 %, med högst 16 % vatten och högst 2 %
torr fettfri mjölksubstans.
Vasslesmör (2313): är en produkt som erhålls av vasslegrädde eller en blandning av vasslegrädde och
grädde och vars mjölkfetthalt är lägst 80 % men mindre än 90 %, med högst 16 % vatten och högst 2 %
torr och fettfri mjölksubstans.
Positionerna 2311, 2312 och 2313 omfattar också smör med små tillsatser av örter, kryddor, dofter etc. om
produkten har kvar sin karaktär av smör.
Smält smör och smörolja (232):
Smält smör: smält smör har ett mjölkfettinnehåll som överstiger 85 % av varans vikt. Begreppet täcker
ofta, förutom smält smör i sig, ett antal andra likanande torkade smörsorter som allmänt är kända under
olika namn, t.ex. 'torkat smör', 'vattenfritt smör', 'smörolja', 'smörfett' (mjölkfett) och 'koncentrerat smör'.
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Smörolja: en produkt som kan utvinnas ur mjölk, grädde eller smör genom processer som tar bort vatten
och det fettfria, torra extraktet. Av totalvikten innehåller smörolja minst 99,3 % mjölkfett och högst 0,5 %
vatten.
— Omfattar även smörolja av buffelmjölk.
— Gäller bara direkt tillverkning ur grädde för att undvika dubbelräkning.
Andra produkter av mjölkfett (233):
Smör med mindre fetthalt (2331): produkter som liknar smör med en mjölkfetthalt som är lägre än 80
viktprocent (undantaget allt annat fett). (Kallas av handeln 'trekvartssmör', 'halvfett smör' och 'bredbart
smör' i enlighet med punkt A i bilagan till förordning nr 2991/94 (1).)
Övrigt (2332): Särskilt blandningar av animaliska och vegetabiliska fetter: produkter i form av en fast,
bredbar emulsion, framför allt av typen vatten-i-olja, vilken utvinns ur fasta eller flytande vegetabiliska eller
animaliska fetter lämpliga som livsmedel och vars mjölkfetthalt ligger mellan 10 % och 80 % av den totala
fetthalten (kallas av handeln matfettsblandning, matfettsblandning 60 %, matfettsblandning 40 % och
matfettsblandning × % i enlighet med punkt C i bilagan till förordning (EG) nr 2991/94).
Tabel B: om smör med mindre fetthalt (2331) och/eller 'Övrigt' (2332) framställs av smör som kommer från
samma mejeri och typen av smör inte är identifierbar (2311, 2312 eller 2313) skall uppgifterna hämtas från
position 23 med angivelse om den mängd smör som berörs.
(1) EGT L 316, 9.12.1994, s. 2.”
Bilaga II till beslut 97/80/EG skall ändras på följande sätt:
1. I tabell B ”ANVÄNDNING” skall positionerna i kod 23 ”Smör och annat matfett av mjölkfett” ersättas med
följande:
”Kod

23
231

B. ANVÄNDNING

Smör och annat matfett av mjölkfett
Smör

2311

Traditionellt smör (*)

2312

Rekombinerat smör (*)

2313

Vasslesmör (*)

232

Smält smör och smörolja

233

Andra produkter av mjölkfett

2331

Smör med mindre fetthalt (*)

2332

Övrigt (*)”

2. Följande fotnot ska läggas till efter tabell B:
”(*) Insamlingen och överföringen av uppgifterna är frivillig”.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 14 oktober 1998
om förteckning över de kontrollprogram för att förebygga zoonoser som är
berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 1999
[delgivet med nr K(1998) 3152/1]
(98/583/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den
26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), senast
ändrat genom beslut 94/370/EEG (2), särskilt artikel 32 i
detta, och
av följande skäl:
Vid utarbetandet av förteckningen över de kontrollprogram för att förebygga zoonoser som är berättigade till
finansiellt stöd från gemenskapen år 1999 och av den
föreslagna procentsatsen och beloppet för varje program
måste hänsyn tas både till varje programs intresse för
gemenskapen och till omfattningen av tillgängliga anslag.
Danmark har försett kommissionen med all information
som är nödvändig för att bedöma gemenskapens intresse
av att ge finansiellt bidrag till programmet för 1999.
Detta program som förtecknas i detta beslut måste
godkännas individuellt vid ett senare tillfälle.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.
(2) EGT L 168, 2.7.1994, s. 31.

Artikel 1
1. Det program som förtecknas i bilagan skall vara
berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år
1999.
2. För de program som avses i punkt 1 skall de föreslagna procentsatserna och beloppen på gemenskapens
finansiella bidrag vara det som anges i bilagan.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Zoonoser

Medlemsstat

Procentsats
(%)

Föreslaget belopp
(i ecu)

Salmonella hos fjäderfä

Danmark

50

500 000

EHEC

Finland

50

125 000
Totalt

625 000
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 14 oktober 1998
om förteckningen över de program för utrotning och övervakning av djursjukdomar som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 1999
[delgivet med nr K(1998) 3152/2]
(98/584/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den
26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), senast
ändrat genom beslut 94/370/EEG (2), särskilt artikel 24.5 i
detta, och
av följande skäl:
Vid utarbetandet av förteckningen över de program för
utrotning och övervakning av djursjukdomar som är
berättigade till finansiellt bidrag från gemenskapen år
1999 och av den föreslagna procentsatsen och beloppet
för varje program måste hänsyn tas både till varje
programs intresse för gemenskapen och till omfattningen
av tillgängliga anslag.
Kommissionen har granskat varje program som har
lämnats in av medlemsstaterna ur både veterinär och
finansiell synvinkel.
De program som förtecknas i detta beslut måste
godkännas individuellt vid ett senare tillfälle.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.
(2) EGT L 168, 2.7.1994, s. 31.

Artikel 1
1. De program som förtecknas i bilagan skall vara
berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år
1999.
2. För varje program som avses i punkt 1 skall de
föreslagna procentsatserna och beloppen på gemenskapens finansiella bidrag vara det som anges i bilagan.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Förteckning över program – föreslagna procentsatser och belopp på gemenskapens finansiella
bidrag

Medlemsstat

Sjukdom

Procentsats

Föreslaget belopp
(i ecu)

Afrikansk svinpest
Klassisk svinpest

Italien

50

600 000

Klassisk svinpest

Tyskland

50

1 600 000

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Portugal

50

2 000 000

Rabies

Luxemburg
Finland
Belgien
Frankrike
Tyskland
Österrike

50
50
50
50
50
50

70 000
250 000
180 000
300 000
2 000 000
250 000

Vesikulär svinsjuka

Italien

50

200 000

Brucellos hos nötkreatur

Grekland
Frankrike
Irland
Portugal
Spanien
Italien

50
50
50
50
50
50

600 000
1 000 000
3 000 000
2 400 000
2 500 000
1 700 000

Brucellos hos får och getter

Frankrike
Italien
Grekland
Portugal
Spanien

50
50
50
50
50

900 000
4 500 000
1 200 000
2 500 000
5 000 000

Anaplasmos, babesios, cowdrios

Frankrike

50

750 000

Enzootisk bovin leukos (EBL)

Italien
Portugal

50
50

2 500 000
3 000 000

Aujeszkys sjukdom

Förenade kungariket
Tyskland
Belgien

50
50
50

75 000
2 700 000
550 000

Bovin tuberkulos

Spanien
Italien
Grekland

50
50
50

6 200 000
800 000
100 000

Skrapie

Belgien
Frankrike
Nederländerna

50
50
50

50 000
500 000
150 000

Totalt

50 125 000

