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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1446/1999
av den 24 juni 1999
om ändring av förordning (EG) nr 858/94 om införande av ett system för statistisk registrering av handeln med tonfisk (Thunnus thynnus) inom gemenskapen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

aktioner som omfattar ett eller flera fall av återexport till gemenskapens tullområde eller från detta
tullområde och en förlaga till ett intyg avseende
återexport i samband med denna handel bör antas.
(4)

Förordning (EG) nr 858/94 måste ändras för att
gemenskapen skall kunna genomföra dessa
åtgärder. I samband med detta bör förteckningen
över tredje länder i punkt 2 i bilaga II till den
förordningen uppdateras.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I samband med åtgärderna för att reglera bestånden
av tonfisk (Thunnus thynnus) enligt den internationella konventionen om bevarande av tonfisk i
Atlanten (nedan kallad ICCAT), i vilken konvention gemenskapen är part, har de fördragsslutande
parterna infört ett system för statistisk registrering
av fångster och import av tonfisk. Nödvändiga
bestämmelser för detta antogs genom förordning
(EG) nr 858/94 (3).
För att underlätta förvaltningen av ovannämnda
system på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna
antog ICCAT vid sitt tionde extra möte i San
Sebastian i november 1996 en rekommendation
enligt vilken en medlemsstat bör tillåtas att
bestyrka ett statistiskt dokument rörande fångster
av tonfisk som gjorts av ett fartyg som för en annan
medlemsstats flagg.
För att komplettera bestämmelsen om förvaltning
av bestånden av tonfisk antog ICCAT vid sitt
femtonde ordinarie möte i Madrid den 14–21
november 1997 en rekommendation om att utöka
systemet för statistisk registrering till att även
omfatta återexport av tonfisk. Bestämmelser bör
antas rörande de olika slag av kommersiella trans-

(1) EGT C 264, 21.8.1998, s. 10.
(2) EGT C 98, 9.4.1999, s. 32.
(3) EGT L 99, 19.4.1994, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 858/94 ändras på följande sätt:
1) I artikel 1 skall följande strecksats läggas till:
” återexport till tredje land av sådan tonfisk
(Thunnus thynnus) som omfattas av KN-nummer
ex 0302 39,
ex 0303 49,
ex 0304 20 45,
ex 1604 14 16 och ex 1604 14 18.”
2) Följande artikel skall läggas till efter artikel 2:
”Artikel 2a
1.
Alla kvantiteter av tonfisk som fångas av ett fartyg
som för en medlemsstats flagg och som exporteras till
ett tredje land skall åtföljas av det statistiska dokument
som återges i bilaga I.
2.
Ett statistiskt dokument som upprättas enligt
punkt 1 får bestyrkas av de behöriga myndigheterna i
flaggmedlemsstaten eller i en annan medlemsstat där
produkterna i fråga landas, under förutsättning att
motsvarande kvantitet tonfisk exporteras utanför
gemenskapen från den medlemsstats territorium där
fångsten landades.
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3.
Trots vad som sägs i artikel 5.1 skall de medlemsstater som bestyrker statistiska dokument med tillämpning av punkt 2 underrätta flaggmedlemsstaterna om
detta genom att inom två månader från bestyrkandetidpunkten sända dem en kopia av de dokument som
de har bestyrkt.
4.
Så snart som denna förordning har trätt i kraft
skall varje medlemsstat till kommissionen översända
de uppgifter om sina behöriga myndigheter som avses
i punkt 2. Kommissionen skall vidarebefordra dessa
uppgifter till övriga medlemsstater.”
3) I artikel 3 skall följande punkt läggas till:
”4.
Alla kvantiteter av tonfisk som importeras till
gemenskapsmarknaden efter att ha återexporterats av
ett tredje land skall åtföljas av återexportintyget i bilaga
III.
Återexportintyget skall fyllas i, undertecknas och
bestyrkas på de sätt som i punkt 2 anges för det
statistiska dokumentet. Det skall överlämnas till de
behöriga myndigheterna i den medlemsstat dit
produkten importeras.”
4) Följande artikel skall läggas till efter artikel 3:
”Artikel 3a
1.
Alla kvantiteter av tonfisk som efter att ha importerats till gemenskapen återexporteras till tredje land,
skall åtföljas av återexportintyget i bilaga III.
2.
Återexportintyget skall fyllas i och undertecknas
på parternas vägnar av lämpliga aktörer, som skall
ansvara för att uppgifterna är riktiga. Återexportintyget
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skall åtföljas av en vederbörligen bestyrkt kopia av
originalet av det statistiska dokument som avses i
artikel 3.
3.
Återexportintyget skall bestyrkas av de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat från vilken återexporten planeras.
4.
Vid återexport av sådan tonfisk som redan tidigare har återexporterats skall ett nytt återexportintyg
utfärdas och bestyrkas. I sådana fall skall vederbörligen
bestyrkta kopior av de statistiska dokumenten och återexportintygen i original som åtföljde produkten bifogas
det nya återexportintyget.”
5) I artikel 5.1 skall följande strecksats läggas till:
” De kvantiteter av varje produktform av tonfisk,
fördelade på ursprungsland, som varje halvår
övergår till fri omsättning efter att ha återexporterats från ett tredje land.”
6) Punkt 2 i bilaga II skall ersättas med texten i bilaga I
till denna förordning.
7) Bilaga III, som utgör bilaga II till denna förordning,
skall läggas till.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft på dagen för dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 1999.
På rådets vägnar
J. TRITTIN

Ordförande
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BILAGA I
”2. Av ICCAT godkända tredje länder för vilka det statistiska dokumentet kan bestyrkas av en för
detta ändamål erkänd institution, exempelvis en handelskammare:
Angola, Brasilien, Elfenbenskusten Ekvatorialguinea, Gabon, Ghana, Guinea-Conakry, Japan, Kanada, Kap
Verde, Kina, Korea, Kroatien, Libyen, Marocko, Ryssland, Sao Tomé och Principe, Sydafrika, Tunisien,
Uruguay, USA, Venezuela.”
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BILAGA II
”BILAGA III
FÖRLAGA TILL ÅTEREXPORTINTYG
Dokumentnummer

ÅTEREXPORTINTYG AVSEENDE TONFISK (ICCAT)
EXPORTSEKTION

1. ÅTEREXPORTERANDE LAND:
2. ÅTEREXPORTPLATS (ort, stat eller region, land):
3. BESKRIVNING AV DEN IMPORTERADE FISKEN:
Produkt
F/FR

PRODUKTFORM (a)
FV/GG/DR/FL/A

Vikt
(kg)

Flaggstat

Importdatum

(a) F = färsk, FR = fryst, FV = färsk vikt, GG = urtagen och utan gälar, DR = rensad, FL = filead, A = annan.
Om annan (A), ange produktform:
4. BESKRIVNING AV DEN ÅTEREXPORTERADE FISKEN:
Produkt
F/FR

PRODUKTFORM (a)
RD/GG/DR/FL/A

Vikt
(kg)

(a) F = färsk, FR = fryst, FV = färsk vikt, GG = urtagen och utan gälar, DR = rensad, FL = filead, A = annan.
Om annan (A), ange produktform:
5. ÅTEREXPORTÖRENS INTYGANDE  Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna ovan är fullständiga, sanna och riktiga.
............................

Namn

.............................
Adress

............................

Underskrift

.............................
Datum

............................
Licensnummer
(i förekommande fall)

6. OFFICIELLT BESTYRKANDE  Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna ovan är fullständiga, sanna och riktiga.
...............................................................

Tjänstemannens namn och befattning

............................

Underskrift

.............................
Datum

............................
Offentlig stämpel

IMPORTSEKTION

INTYG AV IMPORTÖREN  Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna ovan är fullständiga, sanna och riktiga.
(Transitland)

............................

Namn

.............................
Adress

............................

Underskrift

.............................
Datum

............................
Licensnummer
(i förekommande fall)

INTYG AV IMPORTÖREN  Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna ovan är fullständiga, sanna och riktiga.
(Transitland)

............................

Namn

.............................
Adress

............................

Underskrift

.............................
Datum

............................
Licensnummer
(i förekommande fall)

INTYG AV IMPORTÖREN  Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna ovan är fullständiga, sanna och riktiga.
(Slutdestination)

............................

Namn

.............................
Adress

............................

Underskrift

.............................
Datum

............................
Licensnummer
(i förekommande fall)

SLUTLIG IMPORTORT:
...................................................

Ort

....................................................
Stat eller region

...................................................

Land

ANMÄRKNING: Om detta dokument fylls i på ett annat språk än engelska, vänligen bifoga en översättning till engelska.”
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1447/1999
av den 24 juni 1999
om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga
överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Enligt artikel 31.2a i rådets förordning (EEG) nr
2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av
ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3), får rådet på grundval av artikel 37 i
fördraget upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den
gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.
För att öka öppenheten inom den gemensamma
fiskeripolitiken
bör
medlemsstaterna
förse
kommissionen med uppgifter om förekomst av
sådana beteenden samt om de åtgärder som vidtas
av medlemsstaterna.
Artikel 37 i förordning (EEG) nr 2847/93 innehåller bestämmelser om skydd av vissa personuppgifter inom ramen för ett kontrollsystem som är
tillämpligt på den gemensamma fiskeripolitiken.
Ovan nämnda förteckning skall stämma överens
med liknande bestämmelser som antas av internationella fiskeriorganisationer.
För vissa åtgärder som föreskrivs i denna förordning är det lämpligt att utfärda detaljerade regler
för genomförandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av de
av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser som
avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall
förtecknas i bilagan.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall regelbundet till kommissionen anmäla förekomsten av sådana beteenden som
avses i artikel 1 som har upptäckts och förse kommissionen med alla uppgifter om de åtgärder som de administrativa och/eller rättsliga myndigheterna har vidtagit.
2.
Kommissionen skall göra alla uppgifter som den
mottar i enlighet med punkt 1 tillgängliga för Europaparlamentet, rådet och den rådgivande kommittén för fiskerinäringen.
3.
De uppgifter som anmälts enligt punkt 1 och gjorts
tillgängliga enligt punkt 2 skall behandlas i enlighet med
bestämmelserna i artikel 37 i förordning (EEG) nr 2847/
93.
4.
Detaljerade regler för genomförandet av denna
artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 36 i
förordning (EEG) nr 2847/93.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 Luxemburg den 24 juni 1999.
På rådets vägnar
J. TRITTIN

Ordförande

(1) EGT C 105, 15.4.1999, s. 3.
(2) Yttrande avgivet den 4 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2846/98 (EGT L 358, 31.12.1998, s.
5).
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER SÅDANA BETEENDEN SOM UTGÖR ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER AV DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKENS BESTÄMMELSER
A) Underlåtenhet att samarbeta med myndigheter med ansvar för övervakning
 Försvårande av fiskeriinspektörernas arbete när de fullgör sina åliggande att kontrollera efterlevnaden
av gällande gemenskapsbestämmelser.
 Förfalskning, döljande, förstörande av eller ingrepp i bevis som kan användas i en undersökning eller
ett rättsligt förfarande.
B) Underlåtenhet att samarbeta med observatörer
 Försvårande av observatörernas arbete när de fullgör sina åliggande enligt gemenskapslagstiftningen att
granska efterlevnaden av gällande gemenskapsbestämmelser.
C) Underlåtenhet att iaktta villkoren för att få fiska
 Fiske utan innehav av fiskelicens, fisketillstånd eller annat nödvändigt tillstånd för att få fiska, vilket
utfärdats av den medlemsstat vars flagg fartyget för eller av kommissionen.
 Fiske med ovan nämnd handling vars innehåll har förfalskats.
 Förfalskning, borttagande eller döljande av fiskefartygs identitetsmärke.
D) Underlåtenhet att iaktta bestämmelser under själva fisket
 Andvändning eller förvaring ombord av förbjudna fiskeredskap eller anordningar som påverkar redskapens selektivitet.
 Användning av förbjudna fiskemetoder.
 Underlåtenhet att surra eller stuva fiskeredskap vars användning är förbjuden i en viss fiskezon.
 Riktat fiske efter eller förvaring ombord av arter av bestånd som är föremål för ett moratorium eller
fiskeförbud.
 Otillåtet fiske i en angiven zon och/eller under en särskild period.
 Underlåtenhet att iaktta bestämmelserna om minimistorlekar.
 Underlåtenhet att iaktta bestämmelserna och förfarandena för omlastningar och fiske som innebär
samarbete mellan två eller flera fartyg.
E) Underlåtenhet att iaktta övervakningsresurserna
 Förfalskning av eller underlåtenhet att föra in uppgifter i loggböcker, landningsdeklarationer, avräkningsnotor, deklarationer om övertagande samt transportdokument eller underlåtenhet att hålla eller
överlämna dessa dokument.
 Ingrepp i systemet för satellitkontroll av fiskefartygs position.
 Avsiktlig underlåtenhet att iaktta gemenskapsbestämmelserna för fjärrapportering om fiskefartygs
rörelser samt av uppgifter om fiskeprodukter som hålls ombord.
 Underlåtenhet av befälhavaren på fiskefartyg från tredje land eller dennes företrädare att iaktta de
tillämpliga kontrollbestämmelserna vid fiskeverksamhet i gemenskapens vatten.
F) Underlåtenhet att iaktta bestämmelser i samband med landning och saluföring av fiskeprodukter
 Landning av fiskeprodukter som bryter mot gemenskapsbestämmelser om kontroll och genomförande.
 Lagring, bearbetning, saluföring och transport av fiskeprodukter som inte följer gällande handelsnormer, särskilt normerna för minimistorlek.

2. 7. 1999

2. 7. 1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 167/7

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1448/1999
av den 24 juni 1999
om att införa övergångsåtgärder för förvaltningen av vissa former av fiske i
Medelhavet och om att ändra förordning (EG) nr 1626/94
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1626/94 av
den 27 juni 1994 om vissa tekniska åtgärder för bevarande
av fiskeresurserna i Medelhavet (1), särskilt artiklarna 3.1
och 6.1 i denna,

(6)

För att fastställa en sådan solid vetenskaplig grund
bör ingående information samlas om vilken effekt
detta troligtvis kommer att få på resurserna för
fisket i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

I artiklarna 3.1 och 6.1 i förordning (EG) nr 1626/
94 fastställs vissa tekniska bevarandeåtgärder som
fram till och med den 31 december 1998 var
föremål för undantagsåtgärder.

(2)

I ovannämnda artiklar fastställs att rådet på förslag
av kommissionen kan ändra den dag då undantaget
upphör att gälla mot bakgrund av vetenskaplig
information som bevisar att användningen av dem
inte inverkar skadligt på resurserna.

(3)

Enligt uppgifter från vissa medlemsstater orsakar
ett upphörande av undantagsperioden att fisket för
många Medelhavsfiskare, vars levebröd i stor
utsträckning är beroende av möjligheten att fiska
inom ramen för undantagsbestämmelserna störs.

Förordning (EG) nr 1626/94 ändras på följande sätt:
1. I artikel 3.1 skall datumet den 31 december 1998
ersättas med datumet den 31 maj 2000.
2. I artikel 6.1 skall datumet den 31 december 1998
ersättas med datumet den 31 maj 2000.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall före den 1 februari 2000 ta
fram all möjlig vetenskaplig information om hur det fiske
som sker enligt villkoren i artiklarna 3.1 och 6.1 i förordning (EG) nr 1626/94 påverkar resurserna och göra denna
information tillgänglig för kommissionen. I denna information bör det ingå uppgifter om fiskeflottan, tekniska
noggranna uppgifter om redskap som används och populationsförändringar i biotoper som sannolikt kommer att
påverkas av fisket.
2.
Mot bakgrund av all relevant vetenskaplig information skall kommissionen före den 16 april 2000 lägga
fram ett förslag till rådet där det fastställs huruvida det
fiske som avses i punkt 1 får fortsätta och vilka tekniska
villkor som bör råda i sådana fall. Rådet skall senast den
31 maj 2000 med kvalificerad majoritet fatta beslut om
detta förslag.

(4)

Preliminär vetenskaplig information som lades
fram av nämnda medlemsstater antyder att fortsatta
undantag kommer att ha en liten effekt på resurserna. Ett slutgiltigt beslut bör emellertid fattas
först när Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska
kommittén för fiskerinäringen har analyserat den
senaste, fullständiga informationen.

(5)

Därför är det lämpligt att tillåta att detta fiske fortsätter tillfälligt tills rådet har möjlighet att anta en
definitiv lösning på problemet på en solid vetenskaplig grund.

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

(1) EGTL L 171, 6.7.1994, s. 1. Ändrad genom förordning (EG) nr
782/98 (EGT L 13, 15.4.1998, s. 6).

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Artikel 3
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 1999.
På rådets vägnar
J. TRITTIN

Ordförande

2. 7. 1999

2. 7. 1999
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1449/1999
av den 1 juli 1999
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

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

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, 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

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 2 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 juli 1999 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
064
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

42,3
60,7
51,5
67,8
133,7
100,8
53,3
53,3
56,3
76,4
57,7
63,5
65,8
63,9
73,9
76,5
54,7
50,1
100,4
69,3
127,4
127,4
236,3
171,0
117,8
207,6
130,6
172,7

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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 1450/1999
av den 1 juli 1999
om ändring av förordning (EG) nr 1151/1999 om försäljning till i förväg fastställt
fast pris av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för
bearbetning inom gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
HARANTAGIT DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
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 7.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1151/1999 (3),
föreskrivs försäljning av interventionslager som
innehas av vissa interventionsorgan. De kvantiteter
som anges i den förordningen bör ändras med
hänsyn till de lager som redan sålts.

Förordning (EG) nr 1151/1999 ändras på följande sätt:
1. I artikel 1 skall
a) den andra strecksatsen ersättas med
” cirka 3 500 ton nötkött med ben som innehas
av det tyska interventionsorganet,”
b) den sjätte strecksatsen ersättas med
” cirka 2 500 ton nötkött med ben som innehas
av det italienska interventionsorganet,”
c) den tionde strecksatsen ersättas med
” cirka 10 000 ton benfritt nötkött som innehas
av interventionsorganet i Förenade kungariket.”
2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förordning.
Artikel 2

(2)

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

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 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 28.6.1968, s. 24.
(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 17.
(3) EGT L 139, 2.6.1999, s. 5.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
”ANEXO

I



BILAG

I

ANHANG
I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι

ANNEX
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

I



ANNEXE

I



Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κ καλα  Bone-in beef  Viande avec os  Carni non
disossate  Vlees met been  Carne com osso  Luullinen naudanliha  Kött med ben
FRANCE

DEUTSCHLAND

DANMARK

 Quartiers avant

1 000

550

650

 Quartiers arrière

1 000

700

800

 Vorderviertel

1 500

550

650

 Hinterviertel

2 000

750

850

 Forfjerdinger

880

550

650

 Bagfjerdinger

500

700

800

2 500

750

850

200

700

800

500

550

650

1 000

700

800

ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten

ESPAÑA

 Cuartos delanteros
 Cuartos traseros

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ  κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
FRANCE

 Flanchet d’intervention (INT 18)

1 500

550

650

UNITED
KINGDOM

 Intervention shank (INT 11)

1 000

650

750

 Intervention topside (INT 13)

2 000

1 650

1 750

500

1 450

1 550

 Intervention rump (INT 16)
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Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

 Intervention flank (INT 18)

IRELAND

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

L 167/13
Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

1 000

550

650

 Intervention forerib (INT 19)

500

1 000

1 100

 Intervention shin (INT 21)

500

650

750

 Intervention shoulder (INT 22)

1 500

950

1 050

 Intervention brisket (INT 23)

1 000

550

650

 Intervention forequarter (INT 24)

2 000

1 050

1 150

500

600

700

1 500

1 000

1 100

 Intervention brisket (INT 23)

500

600

700

 Intervention forequarter (INT 24)

500

1 050

1 150

 Intervention flank (INT 18)
 Intervention shoulder (INT 22)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).
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(2) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
(2) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
(2) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
(2) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση, µ νο σε προϊ ντα Α που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 2.
(2) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
(2) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l’article 3, paragraphe 2.
(2) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
(2) Prĳs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
(2) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.o 2 do artigo 3.o
(2) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
(2) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
(3) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.
(3) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
(3) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
(3) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση σε προϊ ντα B που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 3,  σε µε.γµα προϊ ντων Α και προϊ ντων Β.
(3) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
(3) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
(3) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.
(3) Prĳs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
(3) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.o 3 do artigo 3.o, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
(3) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
(3) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.”

2. 7. 1999

2. 7. 1999
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1451/1999
av den 1 juli 1999
om ändring av förordning (EG) nr 1209/98 om försäljning till i förväg fastställt
pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) 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 7.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1209/98 (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 2515/98 (4), föreskrivs att de interventionslager som innehas av
Förenade kungariket kan säljas. De kvantiteter och
försäljningspriser som anges i den förordningen bör
ändras med hänsyn tagen till de lager som redan
sålts.

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 1209/98 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148,
210,
166,
314,

28.6.1968, s. 24.
28.7.1998, s. 17.
11.6.1998, s. 39.
24.11.1998, s. 3.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
”ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I  ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I 
LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products ( )

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos ( )

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en euros por tonelada
Salgspriser i EUR/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο
Selling prices expressed in EUR per tonne
Prix de vente exprimés en euros par tonne
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton
Preço de venda expresso em euros por tonelada
Myyntihinta euroina tonnilta
Försäljningspris i euro per ton

Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM

 Interventiom thick flank (INT 12)

95

3 250

500

3 450

 Intervention silverside (INT 14)

90

3 200

 Intervention fillet (INT 15)

40

7 000

 Intervention rump (INT 16)

700

3 700

 Intervention striploin (INT 17)

270

4 700

 Intervention topside (INT 13)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1452/1999
av den 1 juli 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 1964/82 om villkoren för beviljande av
särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) 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 13.12 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1964/82 (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 2469/97 (4), fastställs villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar från
bakkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur.

(2)

Det särskilda bidraget beviljas på villkor att samtliga styckningsdelar exporteras, utom vid force
majeure och utan att det påverkar tillämpningen av
villkoren i artikel 6.2 i den förordningen.

(3)

Det är lämpligt att utvidga de omständigheter
under vilka kravet att allt kött skall exporteras inte
helt och hållet uppfylls utan att rätten till exportbidrag går förlorad. Den möjligheten bör dock
begränsas och vara förenad med begränsningsvillkor för att det skall kunna förhindras att denna
förmån missbrukas.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 6 i förordning (EEG) nr 1964/82 skall ersättas med
följande:
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148,
210,
212,
341,

28.6.1968, s. 24.
28.7.1998, s. 17.
21.7.1982, s. 48.
12.12.1997, s. 8.

”Artikel 6
1.
Det särskilda bidraget skall – utom vid force
majeure – beviljas på villkor att samtliga styckningsdelar vilka framstställts genom urbening under den
kontroll som avses i artikel 2.3 och vilka framgår av
det eller de intyg som avses i artikel 4.1 exporteras.
Näringsidkaren får dock inom gemenskapen sälja
filén (med eller utan kedjemuskel), ben, stora senor,
brosk, fettbitar och andra rester efter urbeningen. Om
näringsidkaren önskar saluföra filén inom gemenskapen skall han ange detta i den deklaration som
avses i artikel 2.1. Dessutom skall i fält 4 i det eller de
intyg som avses i artikel 4.1 uttrycket ’utan filé’ anges.
2.
Om den exporterade kvantiteten understiger den
vikt som framgår av fält 6 i det intyg som avses i
artikel 4.1 utan att skillnaden dock överstiger 10 % av
vikten, skall det särskilda bidraget minskas. Den
procentuella minskningen skall vara lika med fem
gånger den procentuella viktskillnad som har konstaterats.
3.
Om viktskillnaden är större än 10 % skall det
särskilda bidraget minskas till den bidragsnivå som
gäller för de produkter som omfattas av KN-nummer
0201 30 00 9150 och som gäller från och med den dag
som anges i fält 21 i den exportlicens på grundval av
vilken formaliteterna i artikel 3.1 eller artikel 26.1 i
förordning (EEG) nr 3665/87 har uppfyllts.
4.
Den påföljd som fastställs i artikel 11.1 a i
förordning (EEG) nr 3665/87 skall inte tillämpas i de
fall som avses i punkt 2 och 3.”

Artikel 2

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

Den skall tillämpas på verksamhet för vilken det slutgiltiga beslutet om utbetalning eller om frisläppande av
garantin ännu inte har fattats vid tidpunkten för denna
förordnings ikraftträdande.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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L 167/19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1453/1999
av den 1 juli 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 2692/89 om tillämpningsföreskrifter för
sändningar av ris till Réunion, vad gäller subventionsdokumentets giltighetstid
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2072/98 (2), särskilt artikel 10.3 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 13.8 i kommissionens förordning (EEG) nr
2692/89 (3) fastställs att subventionsdokumentet är
giltigt från och med den dag då det utfärdas enligt
artikel 21.1 i förordning (EEG) nr 3719/88 (4),
ändrad genom förordning (EG) nr 1127/1995 (5), till
och med utgången av den andra månaden därefter.
I bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr
1162/95 (6), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 444/98 (7), fastställs att exportlicenserna är giltiga
från och med den dag då de utfärdas enligt artikel
21.1 i förordning (EEG) nr 3719/88 till och med
utgången av den fjärde månaden efter utfärdandet
av licensen. Giltighetstiden för de båda doku-

menten bör harmoniseras genom att giltighetstiden
för subventionsdokumentet för sändningarna till
Île de la Réunion förlängs till fyra månader.
(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 13 i förordning (EEG) nr 2692/89 skall punkt 8
ersättas med följande:
”8.
Subventionsdokumentet skall vara giltigt från
och med den dag då det utfärdas enligt artikel 21.1 i
förordning (EEG) nr 3719/88 till och med utgången
av den fjärde månaden därefter.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
265, 30.9.1998, s. 4.
261, 7.9.1989, s. 8.
331, 2.12.1988, s. 1.
135, 29.5.1999, s. 48.
117, 24.5.1995, s. 2.
56, 26.2.1998, s. 12.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1454/1999
av den 1 juli 1999
om undantag från förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av
gemenskapens stödsystem
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av
den 27 november 1992 om ett integrerat system för
förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens
stödordningar (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1036/1999 (2), särskilt artikel 12 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Vissa regioner i Tyskland och Österrike drabbades
under maj 1999 av exceptionella översvämningar;
översvämningarna har medfört att det för flertalet
producenter inte är ekonomiskt lönsamt att beså
marken i dessa regioner. Detta innebär att de
berörda producenterna kan förlora stora delar av
inkomsten av sina företag, bland annat kompensationsbetalningarna.
För att underlätta situationen för de berörda producenterna bör det fastställas att det som en undantagsåtgärd för regleringsåret 1999/2000 är tillåtet att
göra ändringar i anmälningarna om arealer som
tagits ur produktion.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är
förenliga med yttrandet från EUGFJ-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Trots bestämmelserna i artikel 4.2 a i förordning (EEG) nr
3887/92 (3) får de ansökningar om arealstöd som lämnats
in innan den 15 maj 1999 för regleringsåret 1999/2000 i
de regioner som anges i bilagan, ändras så att de arealer
som anmälts som arealer med jordbruksgrödor läggs till
de arealer som angetts som uttagna ur produktion, på
villkor att de aktuella arealerna faktiskt har varit ur
produktion sedan den 15 januari 1999.
Begäran om ändring skall lämnas in senast den 15 juli
1999.
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 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 355, 5.12.1992, s. 1.
(2) EGT L 127, 21.5.1999, s. 4.

(3) EGT L 391, 31.12.1992, s. 36.
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BILAGA

1. TYSKLAND:
Hessen
 Landkreise Groß Gerau, Bergstraße
Rheinland-Pfalz
 Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim
 Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer
Baden-Württemberg
Regierungsbezirk Karlsruhe:
 Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis
Regierungsbezirk Freiburg:
 Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz
Regierungsbezirk Tübingen:
 Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis
Bayern
Regierungsbezirk Schwaben:
 Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm,
Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu, Lindau/Bodensee
Regierungsbezirk Oberbayern:
 Landkreise: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a.
Inn, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen
Regierungsbezirk Niederbayern:
 Landkreise: Straubing-Bogen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn
Regierungsbezirk Oberpfalz:
 Landkreis Regensburg
2. ÖSTERRIKE:
Burgenland
 Oberwart, Güssing
Niederösterreich
 Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung,
Gänserndorf, Bruck/Leitha
Oberösterreich
 Perg, Eferding
Steiermark
 Feldbach
Tirol
 Imst
Vorarlberg
 Gesamtes Bundesland

L 167/21

L 167/22

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

2. 7. 1999

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1455/1999
av den 1 juli 1999
om handelsnormer för paprika
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

att produkterna försämras till följd av sin biologiska
utveckling eller sin mer eller mindre begränsade
hållbarhet. Hänsyn bör därför tas till sådan försämring när normerna tillämpas i de handelsled som
ligger efter avsändningstillfället.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
(5)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 1257/1999 (2),
särskilt artikel 2.2 i denna, och

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är
förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

I bilaga I till förordning (EG) nr 2200/96 återfinns
paprika bland de produkter för vilka normer skall
antas. Kommissionens förordning (EEG) nr 79/88
av den 13 januari 1988 om kvalitetsnormer för
sallat och paprika (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 888/97 (4), har blivit föremål för åtskilliga ändringar som medför att den ur juridisk
synpunkt inte längre kan anses tydlig.
För tydlighetens skull bör bestämmelserna beträffande paprika skiljas från de bestämmelser som
gäller övriga produkter som omfattas av förordning
(EEG) nr 79/88. Nämnda förordning bör följaktligen omarbetas och bilaga II till förordning nr
79/88 om paprika bör utgå. För att förbättra överskådligheten på världsmarknaden bör därför de
normer för paprika beaktas som rekommenderats
av den arbetsgrupp för standardisering av lättfördärvliga livsmedel samt för kvalitetsförbättring som
inrättats vid Förenta nationernas ekonomiska
kommission för Europa (ECE/FN).
Syftet med dessa normer är att avlägsna produkter
av otillfredsställande kvalitet från marknaden, att
styra produktionen på ett sådant sätt att den
uppfyller konsumenternas krav samt att underlätta
ett handelsutbyte grundat på sund konkurrens och
därigenom bidra till att förbättra lönsamheten.

Handelsnormerna för paprika som omfattas av KNnummer 0709 60 10 anges i bilagan.
Dessa normer skall tillämpas i alla handelsled och i
enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 2200/96.
I de handelsled som ligger efter avsändningstillfället får
dock produkterna i förhållande till de föreskrivna
normerna uppvisa en viss bristande färskhet och saftspändhet samt mindre förändringar till följd av sin
utveckling och mer eller mindre begränsade hållbarhet.

Artikel 2
Förordning (EEG) nr 79/88 ändras enligt följande:
1. I titeln skall orden ”och paprika” utgå.
2. Första stycket i artikel 1 skall ersättas med följande:
”Handelsnormerna för sallat som omfattas av undernummer 0705 11, ex 0705 19 och 0705 29 00 i
Kombinerade nomenklaturen återfinns i bilagan.”
3. Bilaga II skall utgå.

Artikel 3
(4)

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

Normerna skall tillämpas i samtliga handelsled.
Vid transport över långa sträckor, lagring under en
viss tid och olika typer av hantering kan det inträffa
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 1.
160, 26.6.1999, s. 80.
10, 14.1.1988, s. 8.
126, 17.5.1997, s. 11.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den första dagen i den
månad som följer den månad då den träder i kraft.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
NORMER FÖR PAPRIKA

I.

DEFINITION AV PRODUKTEN
Dessa normer gäller för paprika av sorter av Capsicum annuum L., som är avsedd att levereras färsk till
konsumenten, dock inte paprika avsedd för industriell bearbetning.
Paprika kan med ledning av formen indelas i följande fyra handelstyper:
 Avlång paprika (konisk).
 Fyrkantig paprika (trubbig).
 Fyrkantig, avsmalnande paprika (spetsig).
 Platt (tomatformad) paprika.

II. KVALITETSBESTÄMMELSER
Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som paprika skall uppfylla efter iordningställande och
förpackning.
A. Minimikrav
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall
paprikan vara
 hel,
 frisk, dvs. den får inte vara angripen av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör den
olämplig för konsumtion,
 ren, praktiskt taget fri från synliga främmande beståndsdelar,
 färsk till utseendet,
 praktiskt taget fri från skadegörare,
 praktiskt taget fri från skador orsakade av skadegörare,
 välutvecklad,
 fri från frostskador,
 utan oläkta skador,
 utan solskador (se dock bestämmelserna i punkten ii under B. Klassificering),
 försedd med skaft,
 fri från onormal yttre fuktighet,
 fri från främmande lukt och/eller smak.
Paprikan skall ha en sådan utveckling och mognad att den
 tål transport och hantering,
 är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.
B. Klassificering
Paprika indelas i följande två klasser:
i) Klass I
Paprika i denna klass skall vara av god kvalitet. Den skall ha de egenskaper som är typiska för
sorten och/eller handelstypen och den aktuella mognadsgraden i fråga om utveckling, form och
färg. Den skall vara
 fast,
 praktiskt taget fri från skador.
Skaftet får vara lätt skadat eller avskuret om blomfodret är oskadat.

2. 7. 1999

2. 7. 1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV
ii) Klass II

Denna klass omfattar paprika som inte uppfyller kraven för Klass I men som uppfyller de
minimikrav som anges ovan.
Följande fel får förekomma förutsatt att den bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om
kvalitet, hållbarhet och presentation:
 Fel i form och utveckling.
 Solskador eller läkta, mindre sår som täcker sammanlagt högst 1 cm2 av ytan eller är högst
2 cm långa när det gäller låangsträckta fel.
 Torra, mindre och ytliga sprickor med en total längd av högst 3 cm.
Paprikan får vara mindre fast, men inte skrumpen.
Skaftet får vara skadat eller avskuret.

III. BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING
Storleken bestäms av paprikans diameter (bredd) på det bredaste stället. För platt, tomatformad paprika
avser ordet ”bredd” den största tvärsnittsdiametern.
Om paprikan är storlekssorterad får skillnaden mellan den största och den minsta frukten i samma
förpackning vara högst 20 mm.
Paprikans bredd skall vara minst
 Avlång paprika (konisk): 30 mm.
 Fyrkantig paprika (trubbig) och fyrkantig, avsmalnande paprika (spetsig): 40 mm.
 Platt paprika (tomatformad): 55 mm.
Om bestämmelserna om minsta storlek är uppfyllda är storlekssortering inte obligatorisk för Klass II.
Bestämmelserna ovan gäller inte för smal, avlång paprika (typen peperoncini) som härrör från särskilda
sorter av Capsicum annuum L. var. longum. Dessa måste vara längre än 5 cm.

IV. TOLERANSBESTÄMMELSER
I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för
den angivna klassen.

A. Kvalitetstoleranser
i) Klass I
10 % i antal eller vikt av paprikafrukter som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller
kraven för Klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.
ii) Klass II
10 % i antal eller vikt av paprikafrukter som varken uppfyller kraven för denna klass eller
minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller annan kvalitetsförsämring som gör dem
olämpliga för konsumtion.

B. Storlekstoleranser
i) Klass I
10 % i antal eller vikt av paprikafrukter som avviker från de angivna storlekarna med högst 5 mm,
dock högst 5 % paprikafrukter som är mindre än den minsta tillåtna storleken.
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ii) Klass II

 Storlekssorterad paprika
10 % i antal eller vikt av paprikafrukter som avviker från de angivna storlekarna med högst
5 mm, dock högst 5 % paprikafrukter som är mindre än den minsta tillåtna storleken.
 Ej storlekssorterad paprika
5 % i antal eller vikt av paprikafrukter som är högst 5 mm mindre än den minsta tillåtna
storleken.
V. BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION
A. Enhetlighet
Varje förpackning skall ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla paprika av samma ursprung,
sort eller handelstyp, kvalitet och storlek (om paprikan är storlekssorterad) och för Klass I, av praktiskt
taget enhetlig mognad och färg.
En blandning av paprikafrukter av olika färg är emellertid tillåten om dessa är enhetliga med avseende
på ursprung, handelstyp, storleks- (om paprikan är storlekssorterad) och kvalitetsklasser och om det
rör sig om lika antal paprikafrukter av samma färg.
När det gäller små förpackningar med paprika som väger högst 1 kg krävs inte enhetlighet i fråga om
färg, storlek och handelstyp. Vid saluföring av paprikor av olika färg krävs inte enhetlighet i fråga om
ursprung.
Avlång paprika skall ha en förhållandevis enhetlig längd om produkten är storlekssorterad.
Den synliga delen av förpackningens innehåll skall vara representativ för hela innehållet.
B. Förpackning
Paprikan skall vara förpackad så att den ges ett ändamålsenligt skydd.
De material som används inuti förpackningen skall vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan
orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller
stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.
Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.
VI. BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING
Varje förpackning skall på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck
vara märkt med följande uppgifter:
A. Identifiering
Packare och/eller avsändare: Namn och adress eller märke som är officiellt utfärdat eller godkänt. Om
märkning i form av ett tecken (en logotyp) används skall det i närheten av tecknet (logotypen) stå
”packare” och/eller ”avsändare” (eller motsvarande förkortning).
B. Typ av produkt
 ”Paprika” samt färgen eller färgerna på frukten om innehållet i förpackningen inte är synligt från
utsidan.
 Handelstyp (”avlång”, ”fyrkantig trubbig”, ”fyrkantig spetsig”, ”platt”) eller sortens namn (om
innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan).
 ”Peperoncini” eller, i förekommande fall, en liknande benämning.
C. Produktens ursprung
 Ursprungsland och, frivilligt, odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.
D. Handelsmässiga upplysningar
 Klass.
 Storlek angiven som minsta och största diameter (om produkten är storlekssorterad) eller i
förekommande fall uppgiften ”ej storlekssorterad”.
 Nettovikt eller antal frukter (frivilligt).
E. Officiellt kontrollmärke (frivilligt)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1456/1999
av den 1 juli 1999
om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av
vete eller råg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av 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), särskilt
artikel 13.2 i denna, och
med beaktande av följande:
Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning
(EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare
bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om
beviljande av exportbidrag för spannmål och om de
åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för
spannmål (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2513/98 (4).
Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg
räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål
som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på
vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera
exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.
Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan
ändras inom den mellanliggande perioden.
Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den
nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt
på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter
inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att
exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i
bilagan till denna förordning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a,
1 b och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 med undantag
av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara
de som fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
126,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 juli 1999 om fastställande av exportbidragen för
spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
(EUR/ton)

(EUR/ton)

Produktnummer

Bestämmelseland (1)

Bidragsbelopp

Produktnummer

Bestämmelseland (1)

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200





1001 10 00 9400

01

0

1001 90 91 9000





1001 90 99 9000

01



1002 00 00 9000

01



1003 00 10 9000





1003 00 90 9000

01



1004 00 00 9200





1004 00 00 9400





1005 10 90 9000





1005 90 00 9000

01



1007 00 90 9000





1008 20 00 9000





1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01
01
01
01
01


01


01
01

01



34,00
32,00
29,50
27,25
25,50


0


0 ( 2)
0 ( 2)

0 ( 2)


(1) Bestämmelseland identifieras på följande sätt:
01 Alla tredje länder.
(2) Inget exportbidrag beviljas om produkten innehåller sammanpressat mjöl.

Obs. Zonerna är de som fastställs i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92 (EGT L 214, 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1457/1999
av den 1 juli 1999
om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för
spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1501/95.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav
som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att
variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

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), särskilt
artikel 13.8 i denna, och

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden
mellan två fastställelser.

med beaktande av följande:
Artikel 13.8 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då
ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste
tillämpas för export som sker under exportlicensens
giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tilllämpas på exportbidraget.
Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den
29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas
vid störningar på marknaden för spannmål (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2513/98 (4), är det
möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de
produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr
1766/92. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste
korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till
denna förordning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a−c i
förordning (EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av
malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
126,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.

L 167/30

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

2. 7. 1999

BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 juli 1999 om fastställande av det korrektionsbelopp
som tillämpas på exportbidraget för spannmål
(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland (1)

Nuvarande
7

Period 1
8

Period 2
9

Period 3
10

Period 4
11

Period 5
12

Period 6
1

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01

01
01

01

01

01



01
01
01
01
01


01


01
01

01



0












0
0
0
0
0


0


0
0

0



–1,00












0
0
0
0
0


0


–1,50
–1,34

0



–2,00












0
0
0
0
0


0


–3,00
–2,68

0



–3,00












0
0
0
0
0


0


–4,50
–4,02

0



–4,00












0
0
0
0
0


0


–6,00
–5,36

0






























































(1) Bestämmelseländerna identifieras på följande sätt:
01 alla tredje länder.

Obs: Zonerna är de som definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92 (EGT L 214, 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1458/1999
av den 1 juli 1999
om fastställande av exportbidragen för malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda kvantiteterna fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Förhållandena på världsmarknaden eller de särskilda krav
som vissa marknader ställer kan göra det nödvändigt att
variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med
destination.

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), särskilt
artikel 13.2 tredje stycket i denna, och
med beaktande av följande:
Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den
förordningen och priserna för de produkterna inom
gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.
Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning
(EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare
bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om
beviljande av exportbidrag för spannmål och om de
åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för
spannmål (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2513/98 (4).
Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas
med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för att

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.
Till följd av att dessa regler tillämpas på den nuvarande
situationen på spannmålsmarknaderna, och särskilt på
noteringar eller priser för dessa produkter inom gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidragen vara
de som anges i bilagan till den här förordningen.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidrag för malt som anges i artikel 1.1 c i
förordning (EEG) nr 1766/92 skall vara de som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
126,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAGA
till

kommissionens

förordning av den 1 juli
exportbidragen för malt

1999

om

fastställande

(EUR/ton)
Produktnummer

Exportbidrag

1107 10 19 9000

0,00

1107 10 99 9000

0,00

1107 20 00 9000

0,00

av
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RÅDETS DIREKTIV 1999/63/EG
av den 21 juni 1999
om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European
Community Shipowners’ Association (ESCA) och Federation of Transport
Workers’ Unions in the European Union (FST)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 139.2 i detta,

kommissionen att de önskar inleda förhandlingar i
enlighet med artikel 4 i avtalet om socialpolitik.
(8)

Den 30 september 1998 ingick dessa organisationer
ett avtal om arbetstiden för sjömän. Detta avtal
innehåller en gemensam begäran till kommissionen om att avtalet skall genomföras enligt beslut
av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet
med artikel 4.2 i avtalet om socialpolitik.

(9)

I rådets resolution av den 6 december 1994 om
vissa perspektiv för en socialpolitik för Europeiska
unionen – Bidrag till ekonomisk och social
konvergens i unionen (2), uppmanade rådet arbetsmarknadens parter att utnyttja möjligheten att ingå
avtal, eftersom de i allmänhet står nära den sociala
verkligheten och de sociala problemen.

(10)

Nämnda avtal gäller sjömän ombord på såväl
offentligt som privatägda havsgående fartyg som är
registrerade inom en medlemsstats territorium och
som normalt deltar i transaktioner med avseende
på kommersiell sjöfart.

(11)

Avtalet genomförs lämpligen genom ett direktiv i
den mening som avses i artikel 249 i fördraget.
Direktivet är därmed bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som skall
uppnås, men det överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för
genomförandet.

(12)

I enlighet med principerna om subsidiaritet och
proportionalitet, enligt artikel 5 i fördraget, kan
målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och de kan därför
bättre uppnås på gemenskapsnivå. Direktivet går
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
dessa mål.

(13)

När det gäller de begrepp i avtalet som inte definieras särskilt i detta, överlåter direktivet åt medlemsstaterna att definiera dessa i enlighet med nationell
lagstiftning och nationell praxis, på samma sätt
som för andra direktiv om socialpolitik i vilka
liknande begrepp används, under förutsättning att
definitionerna inte strider mot avtalets innehåll.

med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Efter det att Amsterdamfördraget har trätt i kraft
har bestämmelserna i det avtal om socialpolitik
som är bifogat protokoll (nr 14) om socialpolitik,
bifogat Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen så som det ändrats genom
Maastrichtfördraget, införlivats med artiklarna
136–139 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(2)

Arbetsmarknadens parter får i enlighet med artikel
139.2 i fördraget gemensamt begära att avtalen på
gemenskapsnivå genomförs genom ett beslut av
rådet på förslag av kommissionen.

(3)

Rådet har antagit direktiv 93/104/EG av den 23
november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa
avseenden (1). Sjötransport var en av de sektorer
som inte omfattades av det direktivet.

(4)

Hänsyn bör tas till Internationella arbetsorganisationens (ILO) relevanta konventioner när det gäller
arbetstidens organisation och särskilt sådana som
gäller arbetstiden för sjömän.

(5)

I enlighet med artikel 3.2 i avtalet om socialpolitik
har kommissionen samrått med arbetsmarknadens
parter om den möjliga inriktningen av en gemenskapsåtgärd för de sektorer och verksamheter som
inte omfattas av direktiv 93/104/EG.

(6)

Kommissionen fann efter detta samråd att en
gemenskapsåtgärd borde vidtas på området och har
på nytt på gemenskapsnivå och i enlighet med
artikel 3.3 i nämnda avtal samrått med arbetsmarknadens parter om innehållet i det planerade
förslaget.

(7)

European Community Shipowners’ Associations
(ECSA) och Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union (FST) har meddelat

(1) EGT L 307, 13.12.1993, s. 18.

(2) EGT C 368, 23.12.1994, s. 6.
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(14)

Kommissionen har utarbetat sitt förslag till direktiv
i enlighet med sitt meddelande av den 20 maj 1998
om att ”anpassa och främja den sociala dialogen på
gemenskapsnivå” samt med beaktande av de undertecknande parternas representativitet och lagligheten i varje avtalsklausul.

(15)

Kommissionen har i överensstämmelse med sitt
meddelande av den 14 december 1993 om tillämpningen av avtalet om socialpolitik underrättat Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén, genom att tillställa dem sitt förslag till
direktiv innefattande avtalet.

(16)

Genomförandet av avtalet bidrar till att målen
enligt artikel 136 i fördraget uppnås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syftet med detta direktiv är att genomföra avtalet om
arbetstidens organisation för sjömän som ingicks den 30
september 1998 mellan de organisationer som företräder
arbetsmarknadens parter inom sjöfartssektorn (ECSA och
FST) såsom det återges i bilagan.
Artikel 2
Minimikrav
1.
Medlemsstaterna får behålla eller införa bestämmelser som är förmånligare än de som föreskrivs i detta
direktiv.
2.
Genomförandet av detta direktiv får inte i något fall
användas för att motivera en sänkning av den allmänna
skyddsnivån för arbetstagarna inom det område som
omfattas av detta direktiv. Det skall inte påverka

2. 7. 1999

medlemsstaternas och/eller arbetsmarknadens parters rätt
att, om förhållandena ändras, anta andra lagar och författningar och fastställa andra avtal än de som gäller när detta
direktiv antas, under förutsättning att minimikraven i
detta direktiv uppfylls.
Artikel 3
Överföring
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 30 juni 2002, eller försäkra sig om att arbetsmarknadens parter senast detta datum genom avtal har
vidtagit de nödvändiga åtgärderna, varvid medlemsstaterna
är skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att när
som helst kunna garantera de resultat som föreskrivs i
direktivet. De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
2.
När en medlemsstat antar de bestämmelser som
avses i första stycket skall dessa innehålla en hänvisning
till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när
de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningarna skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 4
Mottagare
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 1999.
På rådets vägnar
L. SCHOMERUS

Ordförande
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BILAGA

EUROPEISKT AVTAL
om arbetstidens organisation för sjömän
Med beaktande av Avtalet om socialpolitik som är ett tillägg till Protokollet om socialpolitik som finns i bilaga
till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och särskilt artiklarna 3.4 och 4.2 i detta, och
av följande skäl:
I artikel 4.2 i Avtalet om socialpolitik fastställs att avtal som sluts på europeisk nivå kan genomföras på
gemensam begäran av signatärerna genom ett rådsbeslut på förslag av kommissionen.
Signatärerna framför härmed en sådan begäran.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Klausul 1

Klausul 4

1. Avtalet gäller sjömän ombord på sådana sjögående
fartyg, i såväl offentlig som privat ägo, som är registrerade inom en medlemsstats territorium och som
normalt är sysselsatta i kommersiell sjöfart. I detta avtal
anses ett fartyg som är registrerat i två stater vara registrerat i flaggstaten.

Utan att det påverkar tillämpningen av klausul 5, skall
standarden för sjömäns normala arbetstid i princip
grundas på en åtta timmars arbetsdag med en vilodag per
vecka och ledighet på allmänna helgdagar. Medlemsstaterna får införa förfaranden för att godkänna eller registrera ett kollektivavtal som fastställer sjömäns normala
arbetstid på minst lika gynnsamma villkor som denna
standard.

2. Om det råder någon tvekan om ett fartyg skall anses
vara sjögående eller sysselsatt i kommersiell sjöfart när
det gäller detta avtal, skall frågan avgöras av behörig
myndighet i medlemsstaten. Berörda redare- och
arbetstagareorganisationer skall rådfrågas.

KIausul 2
I detta avtal avses med
a) arbetstid: den tid under vilken en sjöman måste utföra
arbete i förbindelse med fartyget,
b) vilotid: den tid som inte är arbetstid, med undantag för
korta raster,
c) sjöman: en person som har befattning ombord eller
som i någon egenskap är engagerad i skeppstjänst
ombord på ett sjögående fartyg som omfattas av avtalet,
d) redare: fartygets ägare eller en annan organisation eller
person, som till exempel en förvaltare eller den som
bareboatchartrar, som har övertagit ägarens ansvar för
fartygets drift och som därmed har samtyckt till att
överta alla åligganden och förpliktelser som detta
innebär.

Klausul 3
Inom de gränser som anges i klausul 5 skall det fastställas
antingen ett högsta antal timmar som arbetstiden inte får
överstiga under en viss period, eller ett lägsta antal timmar
som vilotiden inte får understiga under en viss period.

Klausul 5
1. Gränserna för arbetstid eller vilotid skall vara antingen
a) ett hösta antal timmar som arbetstiden inte får överstiga, dvs.
i) 14 timmar under en 24-timmarsperiod, och
ii) 72 timmar under en sjudagarsperiod,
eller
b) ett lägsta antal timmar som vilotiden inte får understiga, dvs.
i) 10 timmar under varje 24-timmarsperiod, och
ii) 77 timmar under varje sjudagarsperiod.
2. Vilotiden får delas upp på högst två perioder, varav den
ena skall vara minst sex timmar, och intervallet mellan
sammanhängande viloperioder får inte vara längre än
14 timmar.
3. Mönstringar, brandövningar och livbåtsövninar samt
övningar som föreskrivs enligt nationella lagar och
förordningar och av internationella instrument skall
utföras på ett sådant sätt att vilotiden störs så lite som
möjligt och så att det inte orsakar utmattning.
4. I situationer då en sjöman har jour, exempelvis då ett
maskinutrymme är obemannat, skall sjömannen få en
tillräcklig viloperiod som kompensation om den
normala vilotiden har störts på grund av att sjömannen
har kallats ut för att arbeta.
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5. Om det, med avseende på punkterna 3 och 4, inte
finns något kollektivavtal eller skiljedomsutslag eller
om den behöriga myndigheten anser att bestämmelserna i avtalet eller skiljedomsutslaget är otillräckliga,
skall den behöriga myndigheten fastställa bestämmelser för att säkerställa att de berörda sjömännen får
tillräcklig vila.
6. Medlemsstaterna får, med vederbörlig hänsyn till de
allmänna principerna för skydd av arbetstagares hälsa
och säkerhet, införa nationella lagar och förordningar
eller ett förfarande genom vilket den behöriga myndigheten godkänner eller registrerar kollektivavtal som
tillåter undantag från de gränser som anges i punkterna
l och 2. Sådana undantag skall, så långt det är möjligt,
följa de normer som fastställts, men får beakta tätare
eller längre ledighetsperioder eller att kompensationsledighet beviljas för vaktgående personal eller sjömän
som arbetar ombord på fartyg på korta resor.
7. En tablå över uppläggningen av arbetet ombord skall
anslås på en lättillgänglig plats. Tablån skall åtminstone innehålla följande information för varje befattning:
a) Schema för tjänstgöring till sjöss och i hamn.
b) Den längsta arbetstiden eller den kortaste vilotiden
enligt gällande lagar, förordningar eller kollektivavtal i medlemsstaterna.
8. Den tablå som avses i punkt 7 skall upprättas i standardiserat format på fartygets arbetsspråk samt på
engelska.

Klausul 6
Sjömän under 18 år får inte arbeta på natten. I denna
artikel avses med natt en period på minst nio sammanhängande timmar, inbegripet tiden mellan midnatt och
klockan fem på morgonen. Denna bestämmelse behöver
inte tillämpas om det skulle försämra den utbildning som
unga sjömän mellan 16 och 18 år genomgår i enlighet
med fastställda program och scheman.

Klausul 7
1. Befälhavaren på ett fartyg har rätt att kräva att en
sjöman arbetar det antal timmar som behövs för att
trygga fartygets, de ombordvarandes eller lastens
omedelbara säkerhet eller för att bistå andra fartyg eller
personer i sjönöd.
2. Befälhavaren får i enlighet med punkt 1 tillfälligt
upphäva schemat för arbetstid och vilotid och kräva att
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sjömannen arbetar erforderligt antal timmar fram till
dess att normala förhållanden åter råder.
3. Befälhavaren skall, så snart det är möjligt när förhållandena ombord återgått till det normala, tillse, att de
sjömän som har arbetat under schemalagd vilotid får
tillräcklig vila.

Klausul 8
1. Anteckningar skall föras över sjömännens dagliga
arbets- eller vilotid så att det är möjligt att kontrollera
att bestämmelserna i klausul 5 följs. Sjömannen skall
erhålla en kopia av de anteckningar som gäller honom
eller henne, och denna skall påtecknas av befälhavaren
eller en av denne bemyndigad person samt av
sjömannen.
2. Förfaranden skall fastställas för hur sådana anteckningar skall föras ombord inklusive hur ofta uppgifterna skall införas. Formulär för anteckningar över
sjömännens arbets- eller vilotider skall fastställas med
beaktande av eventuella internationella riktlinjer.
Formuläret skall upprättas på det eller de språk som
avses i klausul 5 punkt 8.
3. En kopia av hithörande bestämmelser i den nationella
lagstiftningen och i berörda kollektivavtal skall finnas
ombord, lätt tillgänglig för besättningen.

Klausul 9
Anteckningar som avses i klausul 8 skall med lämpliga
intervall granskas och påtecknas i syfte att övervaka att de
bestämmelser om arbets- respektive vilotid som ligger till
grund för detta avtal följs.

Klausul l0
1. Vid fastställande, godkännande eller översyn av bemanningsnivåer är det nödvändigt att beakta behovet att
undvika eller så långt möjligt begränsa en alltför lång
arbetstid, att trygga tillräcklig vilotid och begränsa
risken för uttröttning.
2. Om det av anteckningarna eller andra underlag
framgår att bestämmelserna om arbets- respektive
vilotid har överträtts, skall åtgärder vidtas för att
undvika framtida överträdelser, inbegripet, om det är
nödvändigt, en ändring av bemanningen av fartyget.
3. Alla fartyg som omfattas av detta avtal skall vara tillräckligt, säkert och ändamålsenligt bemannade i
enlighet med det dokument om miniminivå för
betryggande bemanning eller motsvarande som utfärdats av behörig myndighet.
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Klausul 11

Sådana hälso undersökningar kan göras inom det
nationella hälso- och sjukvårdssystemet.

Ingen person under 16 år får arbeta på fartyg.
Klausul 12
Redaren skall till befälhavarens förfogande ställa de
resurser som är nödvändiga för att uppfylla skyldigheterna
enligt detta avtal, inbegripet dem som avser lämplig
bemanning av fartyget. Befälhavaren skall vidta alla
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna
om sjömäns arbets- och vilotid enligt detta avtal följs.
Klausul 13
1. Alla sjömän skall ha ett intyg som visar att de är
lämpade för det arbete de skall anställas för.
Arten av den hälsokontroll som de skall genomgå och
de undersökningar som skall ingå i läkarintyget skall
fastställas i samråd med berörda redare- och arbetstagareorganisationer.
Alla sjömän skall regelbundet genomgå hälsoundersökning. Vaktgående personal som uppvisar läkarintyg på
att de har hälsoproblem som beror på nattarbete skall
om möjligt omplaceras till lämpligt dagarbete.
2. Den hälsoundersökning som avses i punkt 1 skall vara
kostnadsfri och lagstadgad tystnadsplikt skall iakttagas.
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Klausul 14
Redarna skall på begäran tillhandahålla information om
vaktgående personal och andra nattarbetare till nationella
behöriga myndigheter.
Klausul 15
Sjömän skall åtnjuta det skydd för hälsa och säkerhet som
behövs med tanke på arbetets art. Det skall finnas motsvarande skyddande och förebyggande tjänster och resurser
med avseende på hälsa och säkerhet för sjömän som
arbetar såväl dagtid som nattetid.
Klausul 16
Alla sjömän skall ha rätt till minst fyra veckors betald
semester per år eller en proportionerlig del därav vid
anställningsperioder som är kortare än ett år, i enlighet
med de villkor för rättighet till och beviljande av sådan
semester som fastställs i nationell lagstiftning och/eller
praxis.
Minimiperioden för betald semester får inte ersättas av en
ekonomisk gottgörelse, förutom när anställningsförhållandet upphör.

Bryssel den 30 september 1998.
Federation of transport Workers’ Unions
in the European Union

European Community
Shipowners’ association
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 maj 1999
om fastställande av ekologiska kriterier för att tilldela gemenskapens miljömärke
för maskindiskmedel
[delgivet med nr K(1999) 1377]
(Text av betydelse för EES)

(1999/427/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

däremot tilldelas produkter som innehåller sådana
ämnen eller preparat om produkterna svarar mot de
målsättningar som ställts upp för gemenskapens
program för tilldelning av miljömärke.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 880/92 av
den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt artikel 5.1 andra stycket i
denna, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 5.1 första stycket i förordning (EEG)
nr 880/92 skall villkoren för tilldelning av gemenskapens miljömärke fastställas för varje produktgrupp för sig.

(2)

Enligt artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 880/92
skall en produkts påverkan på miljön bedömas i
enlighet med de särskilda kriterierna för produktgrupper.

(3)

Enligt artikel 4.2 a i förordning (EEG) nr 880/92 får
miljömärke inte tilldelas produkter som utgör
ämnen eller preparat som klassificeras som farliga
enligt rådets direktiv 67/548/EEG (2), senast ändrat
genom kommissionens direktiv 98/73/EG (3) och
rådets direktiv 88/379/EEG (4), senast ändrat genom
kommissionens direktiv 96/65/EG (5). Märket får

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L 99, 11.4.1992, s. 1.
196, 16.8.1967, s. 1.
L 305, 16.11.1998, s. 1.
L 187, 16.7.1988, s. 14.
L 265, 18.10.1996, s. 15.

(4)

Maskindiskmedel innehåller ämnen och preparat
som klassificeras som farliga enligt ovan nämnda
direktiv.

(5)

De ekologiska kriterier som fastställs i detta beslut
omfattar särskilt gränser och poängberäkning som
begränsar till ett minimum halten av ämnen och
preparat som klassificeras som farliga i de diskmedel som kan tilldelas ett miljömärke.

(6)

Diskmedel som uppfyller dessa kriterier innebär
därför minskad påverkan på miljön och uppfyller
målsättningarna med gemenskapens program för
tilldelning av miljömärke.

(7)

I enlighet med artikel 6 i rådets förordning (EEG)
nr 880/92 har kommissionen rådgjort med de
närmast berörda intressegrupperna i ett samrådsforum.

(8)

Den kommitté som inrättats i enlighet med artikel
7.1 i rådets förordning (EEG) nr 880/92 har inte
avgivit något yttrande om de åtgärder som fastställs
i utkastet till kommissionens beslut.

2. 7. 1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

(9)

I enlighet med artikel 7.4 i rådets förordning (EEG)
nr 880/92 har kommissionen, den 27 januari 1999,
föreslagit rådet dessa åtgärder.

(10)

Rådet har inte fattat något beslut inom tre månader
från det att förslaget mottagits.

(11)

I enlighet med artikel 7.5 i rådets förordning (EEG)
nr 880/92 beslutar härmed kommissionen att de
föreslagna åtgärderna skall vidtas.
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vitet som fastställs i bilagan och i tillägg IA, IB, II, III och
IV.
Artikel 3
Definitionen av produktgruppen och de särskilda ekologiska kriterierna för denna skall vara giltiga i tre år från
och med den första dagen i den månad som följer på
antagandet av detta beslut.
Artikel 4

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den produktgrupp som benämns ”maskindiskmedel”
avser samtliga diskmedel som är avsedda att användas
enbart i diskmaskiner för konsumentbruk.

För administrativa ändamål skall kodnumret ”15” tilldelas
denna produktgrupp.
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 28 maj 1999.

Artikel 2
Miljöpåverkan och användbarhet hos den produktgrupp
som definieras i artikel 1 skall bedömas mot bakgrund av
de särskilda ekologiska kriterier och kriterier för effekti-

På kommissionens vägnar
Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
RAM
De generella kraven i rådets förordning (EEG) nr 880/92 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av
miljömärke och de särskilda kriterierna i denna bilaga skall gälla tilldelning av miljömärke för maskindiskmedel.
Syftet med dessa kriterier är följande:
 Minskning av vattenföroreningarna dels genom att minska förbrukningen av diskmedel
och dels genom att begränsa mängden farliga ingående komponenter.
 Reduktion av förpackningsavfall genom att minska mängden primärförpackningar och
stimulera återanvändning och återvinning av förpackningarna.
 Minskad energiförbrukning genom att verka för maskindiskmedel som kan användas
vid låga temperaturer.
Kriterierna ökar dessutom konsumenternas miljömedvetenhet.
1. FUNKTIONELL ENHET OCH REFERENSDOS
1.1. Funktionell enhet
Den funktionella enheten skall vara den mängd av produkten som krävs för att diska 12 normalt smutsade
kuvert (i enlighet med DIN- eller ISO-standarder).
1.2. Referensdos
Den dosering som tillverkaren rekommenderar konsumenterna för 12 normalt smutsade kuvert används som
referensdosering under normala förhållanden.
2. GRUNDLÄGGANDE KRITERIER
2.1. Ekologiska kriterier för ingående komponenter
Grundläggande parametrar
Följande parametrar beaktas:
 Totalmängd kemikalier.
 Toxicitet vid utspädning (CDVtox).
 Fosfater (som STPP) (1).
 Biologiskt ej nedbrytbara organiska föreningar (aerobt) (NBDO aerobt).
 Biologiskt ej nedbrytbara organiska föreningar (anaerobt) (NBDO anaerobt).
Tillägg II innehåller definitionerna av de parametrar som använts i beräkningarna. Dessa parametrar är
beräknade och uttryckta som g/disk eller l/disk, efter vad som är lämpligt. De är summerade och bedömda
som en helhet, i enlighet med den metod som anges i det här dokumentet.
Poängberäkning/viktningsfaktorer
Nedanstående tabell sammanfattar de utvalda kriterierna, deras gränsvärden, viktningsfaktorer och den högsta
poängsumma som kan uppnås. Den formel som skall användas för poängberäkningen för varje kriterium finns
angiven i punkt 2.3.
(1) Medtagande av detta provisoriska kriterium syftar till att inbegripa det faktum att vissa tvättmedel kan bidra till eutrofiering. När detta beslut revideras kommer övervägande att göras om att ersätta denna parameter med ett kriterium baserat
på miljökonsekvenser mot bakgrund av den framtida vetenskapliga utvecklingen, tillgänglighet av betydelsefulla data
och den faktiska situationen.
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Poängberäknings-/viktningssystem för maskindiskmedel
Poäng
Kriterium

Totalmängd kemikalier
Toxicitet vid utspädning
Fosfater (som STPP)
Biologiskt ej nedbrytbara
föreningr (aerobt)
Biologskt ej nedbrytbara
föreningar (anaerobt)

Gräns

4

3

2

1

organiska

16,5
60
0
0

18
120
3
0,05

19,5
180
6
0,10

21
240
9
0,15

22,5
250
10
1

organiska

0

0,05

0,10

0,15

0,2

V-faktor

3
8
2
1
1,5

Totalt

Summa

12
32
8
4
6

62

Minsta poängsumma som krävs

26

Anmärkningar:
Alla värden är uttryckta i g/disk, utom CDVtox, som är uttryckt i l/disk.
V-faktor = viktningsfaktor. Gräns = gränsvärde.

2.2. Kriterium för tilldelning av miljömärke
Poängsumman av de 5 kriterier som gäller komponenterna skall vara minst 26.
Inget av kriterierna får överskrida gränsvärdena. Produkten skall också uppfylla de kriterier som uppställs i
andra delar av den här bilagan.
2.3. Beräkningar av ekologiska kriterier för ingående komponenter
Databas för ämnen som ingår i rengöringsmedel (DID-listan)
Tillägg I del A innehåller den databas för diskmedelskomponenter (Detergent Ingredients Database, DIDlistan) som skall användas för beräkning av kriterier för komponenter. Data om belastningsfaktorer, toxicitet,
icke nedbrytbarhet (aerobt) icke nedbrytbarhet (anaerobt) för de viktigaste komponenterna anges i tillägg I, del
A. Dessa data måste användas vid beräkningarna för dessa komponenter.
Följande kriterier beräknas för varje komponent med beaktande av dosering per disk, vattenhalt och procentandel i formuleringen, och summeras för varje produkts formulering:
 Totalmängd kemikalier.
 Biologiskt ej nedbrytbara organiska ämnen (aerobt/anaerobt).
 Fosfater (som STPP).
Kriteriet för toxicitet vid utspädning beräknas för varje ingående komponent med ekvationen
KFVtox:
KFVTOX =

Dosering × belastningsfaktor × 1 000
Långtidseffekt

Beräkning av kriterier och poäng
För poängberäkningen används nedanstående uttryck:
Totalmängd kemikalier (Totalt chemicals, TC):
Om TC  22,5 g/disk
Om TC  21 g/disk
Om 22,5  TC  21 g/disk
Om TC  16,5 g/disk
Maximal poäng = 4

så
så
så
så

Uteslutning
Poäng = 15 – TC/1,5
Poäng = 0
Poäng = 4
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Toxicitet vid utspädning (Critical Dilution Volume toxicity, CDVtox):
Om CDVtox  250 l/disk

så

Uteslutning

Om CDVtox  240 l/disk

så

Poäng = 5 – CDVtox/60

Om 250  CDVtox  240 l/disk

så

Poäng = 0

Om CDVtox  60 l/disk

så

Poäng = 4

så
så
så

Uteslutning
Poäng = 4 – P/3
Poäng = 0

Maximal poäng = 4
Fosfater (Phosphates, P):
Om P  10 g/disk
Om P  9 g/disk
Om 10  P  9 g/disk
Maximal poäng = 4

Aerobt ej nedbrytbara organiska ämnen (aNBDO):
Om aNBDO  1 g/disk
Om aNBDO  0,15 g/disk
Om 1  aNBDO  0,15 g/disk
Maximal poäng = 4

så
så
så

Uteslutning
Poäng = 4 – aNBDO/0,05
Poäng = 0

Anaerobt ej nedbrytbara organiska ämnen (anNBDO):
Om anNBDO  0,2 g/disk
Om anNBDO  0,15 g/disk
Om 0,2  anNBDO  0,15 g/disk
Maximal poäng = 4

så
så
så

Uteslutning
Poäng = 4 – anNBDO/0,05
Poäng = 0

Nya kemikalier eller ytterligare ingående komponenter
a) Vad gäller nya kemikalier eller ytterligare ingående komponenter som inte är medtagna i databasen för
ämnen som ingår i rengöringsmedel skall det tillvägagångssätt följas som beskrivs här och i tillägg I del B.
Experimentella data skall av den sökande sändas in till den behöriga myndigheten.
Data om anaerob biologisk nedbrytbarhet (ECETOC-test nr 28, juni 1988) skall tillhandahållas.
All tillgänglig dokumentation om biologisk nedbrytbarhet, avlägsnande, långsiktiga effekter (NOEC-data)
på fisk, daphnia magna och alger skall sändas in.
Referens för relevanta tester skall vara tillämpliga bilagor till rådets direktiv 67/548/EEG (1)
I tillämpliga fall skall bestämmelserna i tillägg I del B gälla.
I speciella fall kan de förenklade förfaranden som anges i tillägg I del B användas när fullständiga data om
långsiktiga effekter (NOEC) inte finns tillgängliga.
b) På begäran av ett behörigt organ eller en intressegrupp som är representerad i samrådsforumet för
miljömärkning (artikel 6 i förordning (EEG) nr 880/92) kan en annan metod användas med det särskilda
syftet att bedöma uppfyllelsen av relevanta kriterier, om den av kommissionen erkänns som jämförbar med
ovannämnda metod.
2.4. Andra ekologiska kriterier rörande ingående komponenter
Vissa specifika komponenter får inte överstiga en maximal halt i diskmedlets formulering. Är detta fallet skall
de uteslutas såsom specificerat nedan:
a) Det ytaktiva ämnet alkylfenoletoxylat (APEO), doftämnen som innehåller sådana aromatiska nitroföreningar
som anges i bilaga II, komplexbildaren EDTA och komponenter (2) som klassificerats som cancerframkallande, mutagena och fosterskadande i enlighet med definitionerna i direktiven 67/548/EEG och 88/
379/EEG utesluts.
(1) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1.
(2) Med ingående komponenter avses antingen ämnen eller preparat.
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b) Halten av fosfonater får inte överstiga 0,2 g/disk.
c) Den totala mängden relativt klor får inte överstiga 0,1 % (1)
2.5. Ekologiska kriterier för produktförpackningar
Endast primärförpackningen skall beaktas. Förpackningen får inte överstiga 2,5 gram per funktionsenhet. Den
bör vara tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kartongförpackningar skall bestå av
80 % återvunnet material och plastförpackningar skall märkas i enlighet med ISO 1043.
3. KRITERIER FÖR EFFEKTIVITET
Produkten skall uppvisa tillfredsställande diskresultat vid rekommenderad dosering i enlighet med det standardtest som tagits fram av IKW. Produkten bör ge bästa resultat vid 55 °C eller lägre temperatur. Detta skall
styrkas av tillverkaren.
4. KONTROLL
4.1. Kontroll av enzymernas renhet för att påvisa frånvaro av mikroorganismer från produktionen
Kontroll av enzymernas renhet skall göras på enzymer som framställs genom bioteknologiska processer och
som används i maskindiskmedel för vilka miljömärke ansöks. Syftet med denna kontroll är att se till att det
slutliga enzympreparatet inte innehåller mikroorganismer från produktionen.
Förökningen av mikroorganismer kontrolleras tillsammans med specificerade antibiotika. Genom renhetskontrollen säkerställs att inga mikroorganismer påträffas i ett 20-ml provuttag av det slutliga enzympreparatet.
4.2. Testlaboratorier
Kontrollerna skall utföras på den sökandes bekostnad i laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i EN
45001-standarden eller motsvarande system.
5. KONSUMENTUPPLYSNING
5.1. lnformation på förpackningen
Följande information skall finnas på produkten:
”Generellt:
 Använd diskmedel avsedda för temperaturer under 65 °C.
 Välj något av diskmaskinens lågtemperaturprogram.
 Fyll diskmaskinen innan den sätts igång.
 Överskrid inte den rekommenderade doseringen.
 Dessa rekommendationer minskar både vatten- och energiförbrukningen och begränsar vattenföroreningarna”.
”Denna produkt har tilldelats EU:s miljömärke, eftersom den bidrar till att minska vatten- och energiförbrukningen och vattenföroreningarna.”
Europeiska kommissionen tillhandahåller ytterligare information om EU:s miljömärkning på nedanstående
adresser:
På Internet: http://europa.eu.int/ecolabel
Postadress: Europeiska kommissionen DGXI E4
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bryssel
5.2. Doseringsanvisningar
Produktförpackningen skall vara försedd med doseringsanvisningar. De rekommenderade doseringarna måste
vara angivna för ”normalt” och ”hårt” smutsad disk. Anvisningarna skall upplysa om hur produkten utnyttjas
bäst i förhållande till hur smutsig disken är.
(1) Vid en revidering av detta kriterium kommer relativt klor särskilt att beaktas i syfte att eventuellt utesluta detta.
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5.3. Information. om och märkning av komponenterna
Kommissionens rekommendation 89/542/EEG av den 13 september 1989 om märkning av diskmedel och
rengöringsmedel (1) skall tillämpas.
Följande komponentgrupper skall märkas:
 Enzymer: angivelse av enzymtyp.
 Konserveringsämnen: beskrivning och märkning enligt IUPAC-nomenklatur.
 Om produkten innehåller doftämnen skall detta anges på förpackningen.

(1) EGT L 291, 10.10.1989, s. 55.
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0,3
0,12
0,27
EC50 = 2,9
0,1
LC50 = 3
0,55
0,15
Inga tillförlitliga
LC50 = 7,5
EC50 = 5
0,15
LC50 = 2,5
LC50 = 1,4
ECO = 1,6

EC50 = 3,3
EC50 = 5,4
0,18
0,24
0,17
LC50 = 0,8
EC50 = 13
LC50 = 130

Nonjonaktiva tensider
C 9/11 A  3-6 EO rak. eller mono gren
C 9/11 A  6-9 EO rak. eller mono gren
C 12-15 A 2-6 EO linjär eller mono gren
C 12-15 (Medel. C  14) A  6-9 EO rak. eller mono gren
C 12-15 (Medel. C  14) A  6-9 EO rak. eller mono gren
C 12-15 A  9-12 EO
C 12-15 A  20-30 EO
C 12-15 A  30 EO

16
17
18
19
20
21
22
23

NOEC
Uppmätt

Toxicitet

Anjonaktiva tensider
C 10-13 LAS (NA ∅ 11.5-11.8, C 14  1 %)
Andra LAS (C 14  1 %)
C 14/17 Alkyl Sulfonat
C 8/10 Alkylsulfat
C 12/15 AS
C 12/18 AS
C 16-18 FAS
C 12/15 A 1-3 EO sulfat
C 16/18 A 3-4 EO sulfat
C 8-Dialkylsulfosuccinat
C 12/14 sulpho-fettsyreremethylester
C 16/18 sulpho-fettsyreremethylester
C 14/16 alphaolefinsulfonat
C 14-18 alphaolefinsulfonat
C 12-22 Tvålämnen

Ingredienser

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75

0,05
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0
0
0
0
0
0
0
0

J, KF = 0,75
J, KF = 1,5
J, KF = 0,75
0
0
0
0
0
0
J, KF = 1,5
J, KF = 0,75
J, KF = 0,75
J, KF = 0,75
J, KF = 2,0
0

Anaerobt
Icke nedbrytbara
ämnen

0
0
0
0
0
0
0
J

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aerobt
Icke
nedbrytbara
ämnen

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lösliga
oorg.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Olösliga
oorg.

2,4
2,2
2,5
2,3
2,3
2,2
2
0* (1)

2,3
2,3
2,5
1,9
2,2
2,3
2,5
2,1
2,2
2
2,1
2,3
2,3
2,4
2,9

THOD
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0,7
1,1
0,18
0,24
0,17
0,3
0,65
6,5

0,3
0,12
0,27
0,15
0,1
0,15
0,55
0,15
0,1
0,4
0,25
0,15
0,13
0,07
1,6

LTE

Belastningsfaktor
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DID
nr

DATABAS FÖR ÄMNEN SOM INGÅR I RENGÖRINGSMEDEL

A. Nedanstående data berörande de vanligaste tvättmedelsingredienserna skall användas vid beräkning av de ekologiska kriterierna (se nedanstående tabell).

DATABAS FÖR ÄMNEN SOM I RENGÖRINGSMEDEL OCH REKOMMENDERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR I DATABASEN EJ MEDTAGNA INGREDIENSER

Tillägg I
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Amfotära tensider
C 12-15 Alkyldimethylbetain
Alkyl (C 12-18) amidopropylbetain

Skumbegränsande ämnen
Silikon
Paraffin

Mjukmedel
Glycerol

Avhärdare
Fosfat, som STPP
Zeolit A
Citrat
Polykarboxylat och närbesläktade ämnen
Lera
Karbonat/Bikarbonat
Fettsyror (C  = 14)
Silikat/Disilikat
NTA
Polyasparginsyra, Na galla

35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

A 0-3 EO
A 9 EO
A 2-6 EO
A  9-12 EO
A 20-30 EO
A  30 EO
Glykosamid
Glykosamid
Alkylpolyglukocider

33
34

12/18
12-18
16/18
16/18
16/18
16/18
12/14
16/18
12/14

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Ingredienser

24
25
26
27
28
29
30
31
32

DID
nr

1 000
120
85
124
1 000
250
1,6
1 000
19
12,5

1 000

4,82
100

0,6
0,05
0,07
0,4
0,05
0,8
0,05
0,8
0,13
0,13

0,13

0,4
0,4

0,05
0,05

0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75
0,03
0,03
0,03

0
0
0
J, KF = 0,1
0
0
0
0
0
J, KF = 0,1

0

J, KF = 0,75
0

J, KF = 2,5
J, KF = 2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anaerobt
Icke nedbrytbara
ämnen

0
0
0
J
0
0
0
0
0
0

0

J
J

0
0

0
0
0
0
0
J
0
0
0

Aerobt
Icke
nedbrytbara
ämnen

J
0
0
0
0
J
0
J
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lösliga
oorg.

0
J
0
0
J
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Olösliga
oorg.

0,0
0,0
0,6
0* (1)
0,0
0,0
2,9
0,0
0,6
1,2

1,2

0,0
0* (1)

2,9
2,8

2,9
2,4
2,6
2,3
2,1
0* (1)
2,2
2,5
2,3

THOD
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LC50 = 250
EC0 = 1,6
EC50  1 000
19
125

120
EC50 = 85
124

LC50  5-10 gl

EC50 = 241
inga data

0,03
0,03

0,01
0,2
0,03
0,05
0,36
2,5
4,3
0,116
1

LTE

Belastningsfaktor
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0,03
0,03

inga data
0,2
0,03
LC50 = 0,5
EC50 = 18
LC50 = 50
4,3
0,116
1

NOEC
Uppmätt

Toxicitet
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Tetraperborat (som borat)

Perkarbonat (se karbonat)

TAED

50

51

Monoethanolamin

Diethanolamin

Triethanolamin

53

54

55

Polyvinylpyrrolidon (PVP/PVNO/PVPVT)

Fosfonater

EDTA

CMC

Na Sulfat

Mg Sulfat

Na Klorid

Urinämnen

Maleinesyra

Äppelsyra

Ca format

Silica

Polymerer, hög molekylvit, PEG  4 000

Polymerer, låg molekylvit, PEG  4 000

Kumen-sulfonater

Xylen-sulfonater

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Diverse

C 1-C 4 alkoholer

52

Ingredienser

6,6

6,6

100

100

100

100

2,1

2,1

100

650

800

1 000

250

11

7

100

0,78

0,78

0,78

100

EC0 = 500

250

6

6

LTE

0,13

0,13

0,13

0,4

0,05

0,13

0,13

0,13

0,13

1

1

1

0,75

1

0,4

0,75

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,8

1

1

Belastningsfaktor

J, KF = 0,25

J, KF = 0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J, KF = 0,1

J, KF = 0,1

J, KF = 0,5

J, KF = 0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Anaerobt
Icke nedbrytbara
ämnen

0

0

0

J

0

0

0

0

0

0

0

0

J

J

J

J

0

0

0

0

0

0

0

0

Aerobt
Icke
nedbrytbara
ämnen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J

J

J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J

J

J

Lösliga
oorg.

0

0

0

0

J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olösliga
oorg.

1,6

1,7

1,1

0* (1)

0,0

2,0

0,6

0,8

2,1

0,0

0,0

0,0

0* (1)

0* (1)

0* (1)

0* (1)

2

2,3

2,7

2,3

2,0

0,0

0,0

0,0

THOD
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LC50 = 66

LC50 = 66

LC50 = 106

LC50 = 106

LC50  10 000

EC50 = 650

EC50 = 788

EC50 = 2 460

LC50  250

LOEC = 11

7,4

EC50  100

0,78

0,78

0,78

LC50 = 8 000

EC0 = 500

LC50 = 250

1-10

1-10

NOEC
Uppmätt

Toxicitet
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Lösningsmedel

Monoperborat (som borat)

49

Blekmedel

48

DID
nr
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LC0 = 10
3,13
EC0 = 0,08
EC50 = 32
EC50 = 38

Optiska blekmedel (FWA)
FWA 1 (3)
FWA 5 (4)

Övriga ämnen
Alkyl Aminoxider (C 12-18)
Glycereth (C 6-17) EO cocoate
Fosfatestrar (C 12-18)

81
82

83
84
85

0,05
0,05
0,05

0,4
0,4

0,13
1
0,13
0,1
0,4
0,1
0,07 (2)
0,4
0,13

J, KF = 2,5
0
J, KF = 0,25

J, KF = 1,5
J, KF = 0,5

J, KF = 0,25
0
0
J, KF = 3,0
J, KF = 3,0
0
J, KF = 2,5
J, KF = 0,1
J, KF = 0,25

Anaerobt
Icke nedbrytbara
ämnen

3,2
2,1
2,3

0* (1)
0* (1)

1,4
0,0
2,0
0* (1)
0* (1)
0,97
0* (1)
0* (1)
1,1

THOD

I frånvaro av LTE-data skall följande tillvägagångssätt tillämpas för uppskattning av LTE-data med användning av specificerade osäkerhetsfaktorer (UF) för data för de mest känsliga arterna.

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Olösliga
oorg.

I de fall då överensstämmande och/eller QSAR-data (Quantitative Structure Activity Relationships) används kan en korrektion av slutligen utvalda LTE-data övervägas.

0
0
0

0
0

0
J
0
0
0
0
0
0
0

Lösliga
oorg.

De lägsta validerade data för långtidseffekt (LTE) hos fisk, daphnia magna eller alger måste beaktas vid beräkning av kriteriet för toxicitet vid utspädning.

Giftighet i vattenmiljö

B. Nedanstående tillvägagångssätt tillämpas i lämpliga delar i de fall då de ingående komponenterna inte är medtagna i DID-listan

0
0
0

J
J

0
0
0
J
J
0
J
J
0

Aerobt
Icke
nedbrytbara
ämnen

NOEC = Nolleffektkoncentration (i ett kroniskt test)
LTE = Långtidseffekt
THOD = Teoretisk syreförbrukning

0,08
1,6
1,9

1,0
3,13

6,6
100
25
0,02
0,1
250
0,016
310
2,3

LTE

Belastningsfaktor

SV

(1) 0* = THOD för aerob biol. ej nedbrytbara är noll.
(2) Snabbt nedbrytbara i dagsljus.
(3) FWA 1 = Dinatrium 4,4 -bis (4-anilino-5-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl) aminostilben-2,2 -disulfonat.
(4) FWA 2 = Dinatrium 4,4 -bis (2-sulfostyryl) biphenyl.
Anmärkningar:
J = Ja
KF = Korrektionsfaktor att tillämpa på doseringen uttryckt i g/tvätt
0 = Skall ej användas

LC50 = 25
LC50 = 2-10
LC50 = 10
inga data
NOEC = 0,16
NOEC = 310
23

LC50 = 66

NOEC
Uppmätt

Toluen-sulfonater
Na-/Mg-/K hydroxid
Enzymer
Blandade luktämnen
Färgämnen
Stärkelse
Zn Ftalocyaninsulfonat
Anjoniska Polyester (Soil Release Polyester)
Iminodisuccinat

Ingredienser

Toxicitet

72
73
74
75
76
77
78
79
80

DID
nr
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TILLÄMPBAR UF
100
10
5
1
Lägsta validerade NOEC skall användas

TILLGÄNGLIGA DATA

Minst 2 akuta LC50 för fisk, daphnia eller alger

1 NOEC för fisk, daphnia eller alger
2 NOEC för fisk, daphnia eller alger
3 NOEC för fisk, daphnia eller alger

50 (lägsta LC50)

Minst 1 LC50 för fisk, daphnia eller alger

(1) EGT L 227, 8.9.1993, s. 9.
(2) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.
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Belastningsfaktorer skall bestämmas enligt kommissionens direktiv 93/67/EEG (1) av den 20 juli 1993 där principer fastställs för uppskattning av hälsorisker för människor och miljö av ämnen såsom
angivna enligt rådets direktiv 67/548/EEG och enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 (2).

Belastningsfaktorer

Varje avvikelse från det ovan beskrivna schemat måste vara välmotiverat för det specifika ämnet.

För det sista fallet i ovanstående text kan en osäkerhetsfaktor på 20 i stället för 50 användas endast om 1–2 L(E)C50-data är tillgängliga (LC50 om det gäller giftighet för fisk, EC50 om det gäller
giftighet för daphnia eller alger) och om slutsats kan dras från information för andra ämnen att försök har utförts med de mest känsliga arterna. En sådan regel kan tillämpas endast inom en grupp
av likartade ämnen. Det måste understrykas att de använda LTE-data (långsiktiga effekter) måste stämma överens med en grupp av likartade ämnen med hänsyn till inverkan av t.ex. alkylkedjans
längd hos LAS-föreningar (lineära alkylbensensulfonat) eller antalet EO-grupper (etoxygrupper) i alkoholetoxylat om sådana QSAR-värden kan fastställas.

eller 20 i speciella fall (se nedan)

1 (lägsta NOEC)
1 (NOEC – om arterna är mest känsliga i akut
giftighet)
10 (NOEC – om arterna är mest känsliga i akut
giftighet)
20 (lägsta LC50)

Minst 2 NOEC för fisk, daphnia eller alger
1 NOEC för fisk, daphnia eller alger

3 LC50 för fisk, daphnia eller alger

TILLÄMPBAR UF

TILLGÄNGLIGA DATA

SV

Ytaktiva ämnen

Avvikelser från denna regel kan medges om det kan styrkas att lägre faktorer eller data kan vara vetenskapligt motiverade.

Icke ytaktiva ämnen
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KF = 0,1

KF = 0,25

KF = 0,5

KF = 0,75

KF = 1,5

KF = 2

KF = 2,5

KF = 3

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

(1) Korrektionsfaktorerna skall bestämmas med stöd av komponentegenskaper och tillämpas på doseringen uttryckt i
g/disk.

RB: Aerobt lättnedbrytbart
LTE: Långtidseffekter
CF:
Korrektionsfaktor

LTE  10 mg/l

%

nej

LTE  10 mg/l

%

ja

ja

SV

nej

LTE  1 mg/l

%

nej

LTE  0.1 mg/l

Biologisk anaerobt ej nedbrytbara organiska ämnen. Flödesdiagram för definition av korrektionsfaktorer (KF) (1)
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Tillägg II
DEFINITIONER AVSEENDE EKOLOGISKA KRITERIER
1. Totalmängd kemikalier
Totalmängd kemikalier är dosering minus vatteninnehåll i g/tvätt.
2. Toxicitet vid utspädning (CDVTOX)
CDVtox beräknas för varje ingående komponent i formuleringen enligt respektive data för belastningsfaktorer (LF) och långsiktiga effekter (LTE) i DID-listan uttryckt i l/disk:
CDVTOX (komponent i) =

vikt/tvätt (i) × LF (i)
LTE(i)

× 1000

Produktens CDVTOX är summan av komponenternas CDVTOX i l/disk
3. Fosfater (som STPP)
Vikt per disk av alla oorganiska fosfatföreningar uttryckt som STPP i g/disk.
4. Biologiskt ej nedbrytbara organiska ämnen (aerobt)
Vikt per disk av alla ingående komponenter som är icke aerobt nedbrytbara organiska ämnen (se DIDlistan) uttryckt i g/disk.
5. Biologiskt ej nedbrytbara organiska ämnen (anaerobt)
Vikt per disk av alla ingående komponenter som är icke anaerobt nedbrytbara organiska ämnen (se
DID-listan) uttryckt i g/disk, med användning av respektive korrektionsfaktorer.
6. Nitro-myskämnen
Xylenmysk: 5-tertiär-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen
Ambrettmysk: 4-tertiär-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluen
Mosken: 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindan
Tibetinmysk: 1-tertiär-butyl-3,4,5-trimetyl-2,6-dinitrobensen
Ketonmysk: 4 -tertiär-butyl-2 ,6 -dimetyl-3 ,5 -dinitroacetafenon
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Tillägg III
DATA OCH INFORMATION SOM SKALL INHÄMTAS FRÅN DEN SÖKANDE AV DET
BEHÖRIGA ORGAN SOM TAR EMOT ANSÖKAN OM MILJÖMÄRKE
1.1 Deklaration av produktens formulering och beräkning av kriterier
Det behöriga organet skall erhålla följande upplysningar hos den tillverkare som ansöker om miljömärke:
 Exakt formulering av produkten.
 Den exakta kemiska beskrivningen av de ingående komponenterna (t.ex. identifiering i enlighet med
IUPAC, CAS-nummer, summa- och strukturformler, renhet, typ och procenthalt av föroreningar,
tillsatser; för blandningar, t.ex. ytaktiva ämnen: DID-nummer, sammansättning och fördelningsspektrum av likartade ämnen, isomerer och handelsnamnbenämning); analytiska fakta angående de
ytaktiva ämnenas sammansättning.
 Exakt antal ton av produkten som släppts ut på marknaden (information om föregående års resultat
skall inkomma senast den 1 mars).
 Detaljerade beräkningar av kriterierna.
 En testrapport skall företas om enzymers renhet enligt punkt 4 i bilagan till detta beslut tillika med ett
certifikat om frånvaro av mikroorganismer.
 En försäkran om att
 produkten inte innehåller det ytaktiva ämnet alkylfenoletoxylat (APEO), doftämnen som innehåller sådana aromatiska nitroföreningar som anges i tillägg II, komplexbildaren EDTA och
komponenter klassificerade som cancerbildande, reproduktionstoxiska och mutationsframkallande
i enlighet med direktiven 67/548/EEG och 88/379/EEG,
 halten av fosfonater ej överstiger 0,2 g/disk.
1.2 Test av diskeffektivitet
Den sökande skall lämna in resultat av tester av diskeffektivitet till det behöriga organet.
1.3 Doseringsutrustning, förpackning och konsumentupplysning
För att påvisa att ovanstående krav uppfylls skall förpackningar och doseringsutrustning infordras från den
sökande för den aktuella produkten av det behöriga organet.
I fall av skillnader beroende på olika nationella marknader och olika förpackningsstorlekar skall alla dessa
data infordras.
1.4 Ansökan om miljömärke för tvättmedel
Det nationella behöriga organet skall kunna studera det sökande företaget på plats och besöka installationerna för produktion och förpackning.
Det behöriga organet skall försäkra sig om att ansökningarna är utförda enligt de tillämpliga bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 880/92 och enligt gällande procedurbestämmelser.

2. 7. 1999

2. 7. 1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Tillägg IV
FÖRKORTNINGAR
APEO:

Alkylfenoletoxylater

BCF:

Biokoncentrationsfaktorer i fisk

CDVtox:

Toxicitet vid utspädning

CEN:

Den europeiska standardiseringsorganisationen

DIN

Deutsches Institut für Normung

EOs:

Etoxylatgrupper

EC50:

Effektkoncentration (den koncentration, för vilken 50 % av organismerna uppvisar en effekt efter
en bestämd tid)

ECETOC: Det Europeiska centret för ekotoxiologi och kemiska ämnens toxiologi
EDTA:

Etylendiamintetraacetat

EN:

Europeisk standard

HEXCL

Gränsvärde

IUPAC:

Den internationella sammanslutningen för klinisk och tillämpad kemi

ISO:

Den internationella standardiseringsorganisationen

KF:

Korrektionsfaktor

LF:

Belastningsfaktor

LTE:

Långtidseffekt

LC50:

Dödlig koncentration (koncentration, för vilken 50 % av testorganismerna dör efter en bestämd
tid)

NOEC:

Nolleffektkoncentration (i ett kroniskt test)

POW:

Fördelningskoefficient oktanol/vatten

QSARs:

Förhållande mellan kvantitativ strukturaktivitet

RB:

Aerobt lättnedbrytbart

STPP:

Natriumtripolyfosfat

THOD:

Teoretisk syreförbrukning

UF:

Osäkerhetsfaktor

WF:

Vägningsfaktor
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