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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2294/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för frukt och grönsaker (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1498/98 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
1.

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de

produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
2.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 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 29 oktober 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
204
999
052
628
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
999
060
400
404
800
804
999
052
064
388
400
999

102,2
53,5
77,8
87,5
130,9
109,2
71,3
71,3
58,8
55,9
63,9
63,8
60,6
122,0
264,7
193,3
35,9
81,4
71,5
158,3
23,8
74,2
91,9
62,9
171,9
70,3
99,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2645/98 (EGT L 335, 10.12.1998, s. 22). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2295/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

5.

I artikel 13.5 i förordning (EG) nr 3072/95 anges de
särskilda kriterier som skall beaktas när exportbidrag för
ris och brutet ris beräknas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

6.

Situationen på världsmarknaden eller de särskilda kraven
för vissa marknader kan göra det nödvändigt att differentiera bidragen för vissa produkter efter destination.

7.

Ett särskilt bidrag bör fastställas för förpackat långkornigt ris för att tillgodose den aktuella efterfrågan på vissa
marknader.

8.

Bidraget måste fastställas minst en gång i månaden och
får ändras under månadens lopp.

9.

Tillämpningen av dessa bestämmelser och villkor på den
nuvarande situationen på rismarknaden och särskilt på
noteringarna eller priserna på ris och brutet ris inom
gemenskapen och på världsmarknaden medför att
bidragen bör fastställas i enlighet med bilagan till denna
förordning.

10.

Inom ramen för förvaltningen av de volymbegränsningar
som följer av gemenskapens WTO-åtaganden är det
lämpligt att avbryta utfärdandet av licenser för export
med exportbidrag.

11.

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

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 13.3 andra stycket och 13.15 i
denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 får skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som är förtecknade i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen täckas av ett exportbidrag.

1.

Enligt artikel 13.4 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
när bidragen fastställs hänsyn tas dels till den aktuella
situationen och den framtida utvecklingen i fråga om
priser på och tillgång till ris och brutet ris på gemenskapsmarknaden, dels till priserna på ris och brutet ris på
världsmarknaden. Enligt samma artikel är det också
viktigt att säkerställa jämvikt och en naturlig utveckling
av priser och handel på rismarknaden och att dessutom
beakta de ekonomiska aspekterna av den planerade
exporten och behovet av att undvika störningar på
gemenskapsmarknaden liksom de begränsninger som
härrör från de avtal som slutits i överensstämmelse med
artikel 228 i fördraget.

2.

I kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 (3) fastställs den högsta procentandel av brutet ris som är
tillåten i ris för vilket exportbidrag fastställts samt anges
med vilken procentandel bidraget skall minskas om
proportionen brutet ris i det exporterade riset överstiger
denna högsta andel.

3.

Det finns möjlighet att exportera en kvantitet av 7 828 t
ris till vissa destinationer. Det är lämpligt att tillgripa det
förfarande som föreskrivs i artikel 7.4 i kommissionens
förordning (EG) nr 1162/95 (4), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1432/1999 (5). Detta bör beaktas när
exportbidragen fastställs.

4.

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329,
265,
154,
117,
166,

30.12.1995, s. 18.
30.9.1998, s. 4.
15.6.1976, s. 11.
24.5.1995, s. 2.
1.7.1999, s. 56.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95, med undantag av produkter enligt
punkt 1 c i den artikeln, och som exporteras i obearbetad form
skall fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Utfärdandet av licenser för export med förutfastställelse av
exportbidrag skall avbrytas med undantag för kvantiteten
7 828 t som föreskrivs i bilagan.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris
och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Bidragsbelopp

80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland (1)

Bidragsbelopp

1006 30 65 9900

01
04

100,00
—

1006 30 67 9100

05

106,00

1006 30 67 9900

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

—

1006 30 92 9900

01
04

100,00
—

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

1006 30 94 9900

01
04

100,00
—

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

1006 30 96 9900

01
04

100,00
—

1006 30 98 9100

05

106,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

( ) Följande bestämmelseländer:
01 Liechtenstein, Schweiz och kommunerna Livigno och Campione d'Italia, exportbidragen skall fastställas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel 7.4 i
förordning (EG) nr 1162/95 för en kvantitet av totalt 4 618 ton ekvivalenter helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat.
02 Zonerna I–III och VI med undantag av Turkiet.
03 Zonerna IV, V, VII c, Kanada och zon VIII med undantag av Surinam, Guyana och Madagaskar.
04 Bestämmelseländer angivna i artikel 34 i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3665/87.
05 Ceuta och Melilla, exportbidragen skall fastställas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1162/95 för en kvantitet av totalt 777 ton.
2
( ) För ris till bestämmelseländerna 02 och 03 skall exportbidragen fastställas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1162/95 för en
kvantitet av totalt 2 433 ton.
1

Obs.: Zonerna är de som anges i bilagan till kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2296/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

den internationella handeln. Det föreskrivs justeringar av
kriterierna för att bestämma världsmarknadspriset för
orensad bomull för att ta hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet
eller anbudens och prisnoteringarnas karaktär. Dessa
justeringar fastställs i artikel 2 i förordning (EEG) nr
1201/89.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
3.

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att
världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas
på nedan angiven nivå.

4.

I artikel 5.3a andra stycket, i förordning (EG) nr 1554/
95 föreskrivs att det förskottsbetalda stödbeloppet skall
vara lika med orienteringspriset minskat med världsmarknadspriset samt med en minskning som beräknats
enligt den formel som gäller då den maximala garantikvantiteten överskrids, men baserat på den beräknade
produktionen av orensad bomull ökad med 15 %. I
kommissionens förordning (EG) nr 1870/1999 (6) fastställs den beräknade produktionsnivån för regleringsåret
1999/2000. Tillämpningen av denna metod innebär att
förskottsbeloppet per medlemsstat bör fastställas enligt
nedan.

med beaktande av Anslutningsakten för Grekland, särskilt
punkterna 3 och 10 i protokoll nr 4 om bomull i denna, senast
ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1553/95 (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1554/95 av den
29 juni 1995 om fastställande av de allmänna reglerna för
systemet med stöd till bomull och om upphävande av förordning (EEG) nr 2169/81 (2), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1419/98 (3), särskilt artiklarna 3, 4 och 5 i denna, och

av följande skäl:

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1554/95 skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det
förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset
för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
1.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1201/89 av
den 3 maj 1989 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1624/1999 (5). Om världsmarknadspriset inte
kan fastställas på detta sätt, skall priset fastställas på
grundval av det senast bestämda priset.

1.

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1554/95 skall
världsmarknadspriset på rensad bomull bestämmas för
en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på
världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att
bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de
anbud och de priser som noterats på en eller flera europeiska börser för en produkt som levererats cif till en
nordeuropeisk hamn och som kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de mest representativa för

2.

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

148,
148,
190,
123,
192,

30.6.1995, s. 45.
30.6.1995, s. 48.
4.7.1998, s. 4.
4.5.1989, s. 23.
24.7.1999, s. 39.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Världsmarknadspriset på orensad bomull som avses i
artikel 3 i förordning (EG) nr 1554/95 fastställs till
20,464 EUR/100 kg.
2.
Det förskottsbelopp på stödet som avses i artikel 5.3a
andra stycket i förordning (EG) nr 1554/95 skall vara
— 43,103 EUR/100 kg för Spanien,
— 42,784 EUR/100 kg för Grekland, och
— 85,836 EUR/100 kg för övriga medlemsstater.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.
(6) EGT L 230, 31.8.1999, s. 3.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2297/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), särskilt artikel 18.5 tredje stycket i
denna, och
av följande skäl:
1.

Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick fastställdes i kommissionens
förordning (EG) nr 2124/1999 (2), senast ändrad genom
förordning EG nr 2265/1999 (3).

2.

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 2124/1999 på de uppgifter som kommissionen har kännedom om medför att de nu gällande

exportbidragen bör ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a
i förordning (EG) nr 2038/1999, odenaturerade och exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till förordning (EG)
nr 2124/1999 och skall ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 261, 7.10.1999, s. 9.
(3) EGT L 277, 28.10.1999, s. 6.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker
som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Bidragsbelopp
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

43,22
42,40
43,22
42,40

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % sackaros × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4698
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

46,98
49,19
46,98
— EUR/1 % sackaros × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4698

( ) Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 % skall
det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 19.4
i förordning (EG) nr 2038/1999.
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85
(EGT L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning (EEG) nr 3251/85
(EGT L 309, 21.11.1985, s. 14).
1
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2298/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

vid export i obearbetat skick vara lika med hundradelen
av ett belopp som fastställs med hänsyn till skillnaden
mellan interventionspriset för vitsocker inom områden
inom gemenskapen utan underskott, under den månad
för vilken basbeloppet fastställs och de kurser eller priser
på vitsocker som noteras på världsmarknaden och
behovet av att åstadkomma en balans mellan användningen av gemenskapens basprodukter vid export till
tredje land av förädlingsprodukter och användningen av
produkter importerade från dessa länder i förädlingssyfte.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), särskilt artikel 18.5 andra stycket i
denna, och

av följande skäll:

I enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 2038/
1999 kan skillnaderna mellan kurserna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som i artikel 1.1 d i
nämnda förordning och priserna dessa produkter avses
på inom gemenskapen, täckas av ett exportbidrag.

1.

2.

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning
(EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (2), skall bidraget för 100 kg av de produkter
som avses i artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 2038/1999
i samband med export vara lika med basbeloppet multiplicerat med sackarosinnehållet, i tillämpliga fall inklusive halten av andra sockerarter omräknade till sackaros.
Den sackaroshalt som konstateras för produkten i fråga
fastställs i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i
kommissionens förordning (EG) nr 2135/95.

3.

I enlighet med artikel 21.3 i förordning (EG) nr 2038/
1999 skall basbeloppet för bidrag för sorbos i obearbetat skick vara lika med basbeloppet för bidraget
minskat med en hundradel av produktionsbidraget i
enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1010/86 av den
25 mars 1986 om fastställande av allmänna bestämmelser för tillämpningen av produktionsbidrag för
socker som används inom den kemiska industrin (3),
senast ändrad genom Kommissionens förordning (EG) nr
1148/98 (4), när det gäller de produkter som avses i
bilagan till den sistnämnda förordningen.

I enlighet med artikel 21.4 i förordning (EG) nr 2038/
1999 kan tillämpningen av basbeloppet begränsas till
vissa av de produkter som avses i artikel 1.1 d i denna
förordning.

6.

I enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 2038/
1999 får exportbidrag ges för de produkter som avses i
artikel 1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i den förordningen. Bidragets storlek skall fastställas per 100 kg torrvara med
beaktande, framför allt, av de bidrag som gäller vid
export av de produkter som omfattas av KN-nummer
1702 30 91, det bidrag som är tillämpligt vid export av
de produkter som avses i artikel 1.1 d i förordning (EG)
nr 2038/1999 och de ekonomiska aspekter som gäller
för denna export. För de produkter som avses i artikel
1.1 f och 1.1 g skall bidrag beviljas endast för de
produkter som uppfyller de villkor som fastställs i artikel
5 i förordning (EG) nr 2135/95. För de produkter som
avses i 1.1 h skall bidrag beviljas endast för de produkter
som uppfyller villkoren i artikel 6 i förordning (EG) nr
2135/95.

7.

De exportbidrag som avses ovan måste fastställas varje
månad. De kan ändras däremellan.

8.

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

9.

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

I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EG) nr 2038/
1999 skall basbeloppet för bidraget för de övriga
produkter som avses i artikel 1.1 d i denna förordning

4.

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

5.

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

252, 25.9.1999, s. 1.
214, 8.9.1995, s. 16.
94, 9.4.1986, s. 9.
159, 3.6.1998, s. 38.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidrag som skall beviljas vid export i oarbetat skick av de produkter som avses i artikel 1.1 d,
1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i förordning (EG) nr 2038/1999 skall fastställas i enlighet med bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa
andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick
KN-nr

Bidragsbelopp
— EUR/100 kg torrvara —

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

46,98
46,98
89,26

(2)
(2)
(4)

— EUR/1 % sackaros × 100 kg —

1702 60 95 9000

0,4698 (1)
— EUR/100 kg torrvara —

1702 90 30 9000

46,98

(2)

— EUR/1 % sackaros × 100 kg —

1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

0,4698 (1)
0,4698 (1)
0,4698 (1) (3)
— EUR/100 kg torrvara —

2106 90 30 9000

46,98

(2)

— EUR/1 % sackaros × 100 kg —

2106 90 59 9000

0,4698 (1)

(1) Basbeloppet skall inte tillämpas på sirap med en renhetsgrad som understiger 85 %
(förordning (EG) nr 2135/95). Sackaroshalten fastställs i enlighet med artikel 13 i
förordning (EG) nr 2135/95.
(2) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95.
(3) Basbeloppet tillämpas inte på den produkt som avses i punkt 2 i bilagan till
förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).
(4) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

Obs: KN-numren och hänvisningarna till fotnoterna anges i kommissionens
ändrade förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2299/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2519/98 (4), särskilt artikel 2.1 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 10 i förordning (EEG) nr 1766/92 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat
med det cif-importpris som gäller för försändelsen i
fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

1.

Enligt artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av de represen-

2.

tativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.
3.

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
importtullar inom spannmålssektorn.

4.

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering för referenssort som avses i bilaga II
i förordning (EG) nr 1249/96 under två veckor före
nästa period för fastställande.

5.

För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa
marknadskurser som fastställs under en referensperiod
för de flytande valutorna fortsätta att tillämpas.

6.

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför
att det skall fastställas importtullar enligt bilagan i denna
förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2
i förordning (EEG) nr 1766/92 skall fastställas i bilaga I i denna
förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
160,
161,
315,

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
29.6.1996, s. 125.
25.11.1998, s. 7.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92
Tull på import som
sker land-, flod- eller
havsvägen från hamnar
i Medelhavet, Svarta
havet eller Östersjön
(EUR/ton)

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

Durumvete av hög kvalitet

31,79

21,79

av medelhög kvalitet (1)

41,79

31,79

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

43,68

33,68

1001 90 99

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

43,68

33,68

av medelhög kvalitet

79,02

69,02

av låg kvalitet

89,38

79,38

1002 00 00

Råg

78,32

68,32

1003 00 10

Korn, för utsäde

78,32

68,32

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

78,32

68,32

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

101,67

91,67

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

101,67

91,67

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

78,32

68,32

KN-nummer

1001 10 00

Produkt

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet för durumvete av medelhög kvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas
som fastställts för vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 14 eller 8 EUR/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 15.10.1999–28.10.1999)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

Notering (EUR/ton)
Tillägg för golfen (EUR/ton)
Tillägg för Stora sjöarna (EUR/ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

US barley 2

112,35

95,53

88,54

73,62

138,17 (**)

128,17 (**)

91,64 (**)

7,52

4,16

6,78

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
13,92

(*) Negativt bidrag (discount) på 10 EUR per ton (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 14,22 EUR/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 26,33 EUR/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 EUR/ton (HRW2)
0,00 EUR/ton (SRW2).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2300/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av
gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
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 1253/1999 (2), särskilt tredje stycket i
artikel 13.2 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), ändrad genom förordning (EG) nr 2072/
98 (4), särskilt artikel 13.3 i denna, och

bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna
fastställas.
3.

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EEG) nr
1766/92 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95
om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

4.

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget
för ris anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 3072/95.

5.

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

av följande skäl:
Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den
21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter
i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (5) fastställer att den kostnadsandel, som
motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som
är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall
debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket.

1.

För att göra det enklare att göra upp och förvalta
budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner
och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta
sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i
finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner,

2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet,
som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för
produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
160,
329,
265,
288,

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
30.12.1995, s. 18.
30.9.1998, s. 4.
25.10.1974, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragen för de produkter ur
spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
(EUR/t)
Produktnummer

Bidrag

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

33,50

1002 00 00 9000

62,50

1003 00 90 9000

29,00

1004 00 00 9400

59,00

1005 90 00 9000

43,00

1006 30 92 9100

115,00

1006 30 92 9900

115,00

1006 30 94 9100

115,00

1006 30 94 9900

115,00

1006 30 96 9100

115,00

1006 30 96 9900

115,00

1006 30 98 9100

115,00

1006 30 98 9900

115,00

1006 30 65 9900

115,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

43,00

1101 00 15 9100

46,00

1101 00 15 9130

46,00

1102 20 10 9200

66,78

1102 20 10 9400

57,24

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

43,94

1103 11 10 9200

15,00

1103 11 90 9200

15,00

1103 13 10 9100

85,86

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

91,00

1104 21 50 9100

58,58

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG)
nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2301/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av exportbidragen för malt
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 förordning (EG)
nr 1253/1999 (2), särskilt artikel 13.2 tredje stycket i denna,
och

att tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda
kvantiteterna fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.
4.

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.

5.

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.

6.

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.

7.

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

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.

1.

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).

2.

Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas
med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för

3.

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 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
160,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av exportbidragen för malt
(EUR/ton)
Produktnummer

Exportbidrag

1107 10 19 9000

35,54

1107 10 99 9000

34,04

1107 20 00 9000

39,98
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2302/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av
spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den
15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande
vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2348/96 (2), särskilt artikel 3.4 i denna, och
med beaktande av följande:
Stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter till
Kanarieöarna fastställs i kommissionens förordning
(EEG) nr 1832/92 (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2068/1999 (4). Till följd av pris- och kursändringarna för spannmålsprodukter i den europeiska delen
av gemenskapen och på världsmarknaden, bör stödet för

1.

leverans till Kanarieöarna fastställas till de belopp som
anges i bilagan.
2.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 1832/92 ersätts
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173,
320,
185,
256,

27.6.1992, s. 13.
11.12.1996, s. 1.
4.7.1992, s. 26.
1.10.1999, s. 17.
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30. 10. 1999

BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om
fastställande av stödbelopp för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna
(EUR/t)
Produkt
KN-nr

Stödbelopp

Vete

(1001 90 99)

36,50

Korn

(1003 00 90)

32,00

Majs

(1005 90 00)

46,00

Durumvete

(1001 10 00)

8,00

Havre

(1004 00 00)

62,00

30. 10. 1999
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2303/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av
spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den
15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och
Madeira angående vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 562/98 (2), särskilt artikel 10 i
denna, och
med beaktande av följande:
1.
Stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter till
Azorerna och Madeira fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 1833/92 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2069/1999 (4). Till följd av pris- och
kursändringarna för spannmålsprodukter i den europeiska delen av gemenskapen och på världsmarknaden,

bör stödet för leverans till Azorerna och Madeira fastställas till de belopp som anges i bilagan.
2.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 1833/92 ersätts
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1.
76, 13.3.1998, s. 6.
185, 4.7.1992, s. 28.
256, 1.10.1999, s. 19.
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30. 10. 1999

BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om
fastställande av stödbelopp för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira
(EUR/t)
Stödbelopp
Produkt
KN-nr

Destination
Azorerna

Madeira

Vete

(1001 90 99)

36,50

36,50

Korn

(1003 00 90)

32,00

32,00

Majs

(1005 90 00)

46,00

46,00

Durumvete

(1001 10 00)

8,00

8,00

30. 10. 1999
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2304/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av
spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den
16 december 1991 om införande av särskilda åtgärder för vissa
jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska
departementen (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2598/95 (2), särskilt artikel 2.6 i denna, och
med beaktande av följande:
Stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter till de
franska utomeuropeiska departementen fastställs i
kommissionens förordning (EEG) nr 391/92 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2067/1999 (4). Till
följd av pris- och kursändringarna för spannmålsprodukter i den europeiska delen av gemenskapen och på

1.

världsmarknaden, bör stödet för leverans till de franska
utomeuropeiska departementen fastställas till de belopp
som anges i bilagan.
2.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 391/92 ersätts
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

356, 24.12.1991, s. 1.
267, 9.11.1995, s. 1.
43, 19.2.1992, s. 23.
256, 1.10.1999, s. 15.
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30. 10. 1999

BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om
fastställande av stödbelopp för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen
(EUR/t)
Stödbelopp
Produkt
(KN-nr)

Destination
Guadeloupe

Martinique

Franska
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

39,50

39,50

39,50

42,50

Korn
(1003 00 90)

35,00

35,00

35,00

38,00

Majs
(1005 90 00)

49,00

49,00

49,00

52,00

Durumvete
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Vete

30. 10. 1999
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2305/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av förordning (EEG) nr 3536/91 om fastställande av sista lagringsdag för skummjölkspulver som försäljs i enlighet med förordning (EEG) nr 3398/91
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

2.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Med hänsyn till den mängd som är tillgänglig och marknadsläget bör den ovannämnda dagen ersättas med den
1 juni 1997.

3.

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

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknader för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt artikel 7.5 i denna, och
av följande skäl:
Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3536/91 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2101/1999 (4)
begränsas mängden skummjölkspulver till försäljning till
den mängd som lagrats före den 1 oktober 1996.

1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 1 i förordning (EEG) nr 3536/91 skall dagen ”den 1
oktober 1996” ersättas med ”den 1 juni 1997”.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148,
206,
335,
257,

28.6.1968,
16.8.1996,
6.12.1991,
2.10.1999,

s.
s.
s.
s.

13.
21.
8.
9.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2306/1999
av den 29 oktober 1999
om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

villkoret i artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 1547/87 inte
längre uppfylls i Finland, Storbritannien, Italien, Irland,
Nordirland, Spanien och Portugal. Förteckningen över
medlemsstater i vilka det tillfälliga upphörandet tilllämpas måste anpassas i enlighet med detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt artikel 7a.1 första
stycket och 7a.3, och
av följande skäl:
I rådets förordning (EEG) nr 777/87 (3), senast ändrad
genom anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige, fastställs de förhållanden under vilka uppköp av
smör och skummjölkspulver tillfälligt får upphöra för att
sedan återupptas och de alternativa åtgärder som får
vidtas vid ett tillfälligt upphörande.

1.

I kommissionens förordning (EEG) nr 1547/87 (4),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/95 (5),
fastställs de villkor enligt vilka uppköp av smör genom
anbudsinfordran skall öppnas och tillfälligt upphöra i en
medlemsstat eller, då det gäller Förenade kungariket och
Tyskland, i en region.

2.

I kommissionens förordning (EG) nr 2215/1999 (6) fastställs ett tillfälligt upphörande med dessa uppköp i vissa
medlemsstater. Uppgifter om marknadspriserna visar att

3.

4.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppköp av smör genom anbudsinfordran enligt artikel 1.3 i
förordning (EEG) nr 777/87 skall tillfälligt upphöra i Tyskland,
Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Österrike,
Nederländerna och Sverige.
Artikel 2
Förordning (EG) nr 2215/1999 skall upphöra att gälla.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
206, 16.8.1996, s. 21.
78, 20.3.1987, s. 10.
144, 4.6.1987, s. 12.
174, 26.7.1995, s. 27.
270, 20.10.1999, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2307/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 213:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning
(EEG) nr 429/90
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

2.

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det
högsta stödbeloppet fastställas till den nivå, som anges
nedan, och säkerheten för slutanvändningen bestämmas
enligt detta.

3.

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt artikel 7a.3 i denna,
och
med beaktande av följande:
I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/
90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom
anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett
för direkt förbrukning inom gemenskapen (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 124/1999 (4)
använder interventionsorganen stående anbudsinfordran
för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i
ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av
de anbud som inkommit i samband med en särskild
anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst
96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt
skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 213:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen
för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG)
nr 429/90 skall det högsta stödbeloppet och beloppet på säkerheten för slutanvändningen fastställas på följande sätt:
— högsta stödbeloppet:
— säkerheten för slutanvändningen:

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
206, 16.8.1996, s. 21.
45, 21.2.1990, s. 8.
16, 21.1.1999, s. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.

L 280/28

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

30. 10. 1999

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2308/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 140:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning
(EEG) nr 3398/91
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

3.

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det
lägsta försäljningspriset fastställas till den nivå, som
anges nedan, och säkerheten för förädling bestämmas
enligt detta.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt artikel 7.5 i denna, och

4.

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr
3398/91 av den 20 november 1991 om försäljning
genom anbudsinfordran av skummjölkspulver för framställning av foderblandningar (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 124/1999 (4), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa
kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.

1.

I enlighet med artikel 8 i denna förordning bör ett lägsta
försäljningspris fastställas med beaktande av de anbud
som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller
också bör beslut fattas om att inte anta något anbud;
beloppet på säkerheten för förädling bör bestämmas
med beaktande av skillnaden mellan marknadspriset för
skummjölkspulvret och det lägsta försäljningspriset.

2.

Artikel 1
För den 140:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen
för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG)
nr 3398/91 och för vilken den sista dag för vilken inlämningstiden för anbuden utgick den 26 oktober 1999, fastställs det
lägsta försäljningspriset och säkerheten för förädling på
följande sätt:
— Lägsta försäljningspris:

199,50 EUR/100 kg

— Säkerheten för förädling:
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
206, 16.8.1996, s. 21.
320, 22.11.1991, s. 16.
16, 21.1.1999, s. 19.

40,00 EUR/100 kg.

30. 10. 1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 280/29

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2309/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och
koncentrerat smör för den fyrtioförsta särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt artikel 6.3, 6.6 och
12.3 i denna, och
av följande skäl:
1.
I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/
97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör
till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde,
smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (3) senast ändrad genom förordning (EG) nr 494/
1999 (4), använder interventionsorganen sig av anbudsfordran för försäljning av vissa kvantiteter smör som de
innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och
koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för
varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta
försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för

grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras
enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i
smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det
fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med
avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens
eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet
med detta.
2.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den fyrtioförsta särskilda anbudsinfordran inom ramen för
den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr
2571/97, skall det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
206, 16.8.1996, s. 21.
350, 20.12.1997, s. 3.
59, 6.3.1999, s. 17.

L 280/30
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och
högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den fyrtioförsta enskilda anbudsinfordran som
utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Smör ≥ 82 %

95

91

95

91

Smör < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

Smör

105

—

105

—

Koncentrerat smör

129

—

129

—

—

—

44

—

Iblandningsförfarande

Lägsta
försäljningspris

Smör
≥ 82 %

Förädlingssäkerhet

Högsta
stödbelopp

Koncentrerat smör
Grädde

Förädlingssäkerhet

B

Grädde

30. 10. 1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 280/31

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2310/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 249:e anbudsinfordran som görs
inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt artikel 7a.1 första
stycket och punkt 3 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 1589/
87 av den 5 juni 1987 om försäljning av smör genom
anbud till interventionsorgan (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 124/1999 (4) fastställs att mot
bakgrund av de anbud som mottagits för varje anbudsinfordran skall ett maximalt uppköpspris fastställas på
grundval av de gällande interventionspriserna, eller

1.

också får beslut fattas om att anbudsförfarandet inte
skall fullföljas.
2.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 249:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr
1589/87 och för vilken inlämningstiden för anbud utgick den
26 oktober 1999 skall det högsta uppköpspriset fastställas till
295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
206, 16.8.1996, s. 21.
146, 6.6.1987, s. 27.
16, 21.1.1999, s. 19.

L 280/32

SV
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30. 10. 1999

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2311/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

framtid bör det korrektionsbelopp som för närvarande
tillämpas på exportbidraget för spannmål ändras.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

3.

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 1253/1999 (2), särskilt artikel 13.8 i denna,
och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
1.

Det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget
för spannmål fastställs i kommissionens förordning (EG)
nr 2195/1999 (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2276/1999 (4).

2.

På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för
terminsleverans och med hänsyn till den utveckling som
kommer att ske på marknaden inom en överskådlig

Korrektionsbeloppet skall fastställas efter samma
procedur som exportbidraget; det kan ändras under
perioden mellan fastställelserna.

Artikel 1
Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a, b och c i
förordning (EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för de produkter som avses, med undantag
av malt, ändras till det som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
160,
267,
277,

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
15.10.1999, s. 49.
28.10.1999, s. 32.

30. 10. 1999
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på
exportbidraget för spannmål
(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland (1)

Nuvarande
11

Period 1
12

Period 2
1

Period 3
2

Period 4
3

Period 5
4

Period 6
5

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
04
02
01
—
03
02
—
01
—
01
—
—
—
01
01
01
01
01
—
—
01
—
—
01
01
—
01
—

—
0
—
0
0
0
—
0
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
0
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–2,00
—
0
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–3,00
—
–2,50
–2,50
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
–3,43
–3,20
–2,95
–2,73
–2,55
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–4,00
—
–3,50
–3,50
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
–4,80
–4,48
–4,13
–3,82
–3,57
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
–3,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

(1) Bestämmelseländerna identifieras på följande sätt:
01 alla tredje länder,
02 andra tredje länder,
03 Förenta staterna, Kanada och Mexiko,
04 Mauretanien, Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Kap Verde, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Tchad, Centralafrikanska reubliken, Benin, Kamerun, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Angola, Zambia,
Malawi, Moçambique, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seychellerna, Komorerna, Madagaskar, Djibouti, Etiopien, Eritrea och Mauritius.

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 2312/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

fastställs för samma produkter exporterade i obearbetad
form.
3.

I artikel 11 i det jordbruksavtal som slöts inom ramen
för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan
föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en
produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag
som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

4.

Det är nödvändigt att även i fortsätningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

5.

Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg har inte
yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1516/96 (2), särskilt artikel 8.3 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att
skillnaden mellan priserna inom den internationella
handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i
nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i
form av varor som förtecknas i bilagan till samma
förordning. I kommissionens förordning (EG) nr 1222/
94 av den 30 maj 1994 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1702/1999 (4), anges de produkter
för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas
när dessa produkter exporteras i form av varor som
förtecknas i bilagan till förordning (EEG) nr 2771/75.

1.

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1222/94 är det
nödvändigt att fastställa bidragssatsen för 100 kg av var
och en av basprodukterna i fråga för en period med
samma varaktighet som den period för vilken bidragen

2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1222/94 och som
förtecknas i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75, fastställs i enlighet med vad som anges
i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

282,
189,
136,
201,

1.11.1975,
30.7.1996,
31.5.1994,
31.7.1999,

s.
s.
s.
s.

49.
99.
5.
30.

30. 10. 1999
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor
som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

0407 00

Varuslag

Bestämmelseland (1)

Bidragssats

02
03
04
01

15,00
16,00
7,50
7,50

01

55,50

01

26,00

01

26,00

01

41,00

01

10,50

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:
– Av fjäderfä

0407 00 30

– – Andra ägg:
a) Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90
och 3502 19 90

b) Vid export av andra varor
0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i
vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta
med socker eller annat sötningsmedel:
– Äggula:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Torkad:
– – – Lämplig som livsmedel:
osötad

0408 19

– – Annan:
– – – Lämplig som livsmedel:

ex 0408 19 81

– – – – Flytande:
osötad

ex 0408 19 89

– – – – Fryst:
osötad
– Andra slag:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Torkade:
– – – Lämpliga som livsmedel:
osötade

0408 99
ex 0408 99 80

– – Andra:
– – – Lämpliga som livsmedel:
osötade

(1) Bestämmelseland identifieras enligt följande:
01 Tredje länder.
02 Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland och Yemen.
03 Egypten, Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan och Thailand.
04 Samtliga bestämmelseländer utom Schweiz samt de under 02 och 03.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2313/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

4.

I artikel 11.1 i förordning (EEG) nr 804/68 föreskrivs att
ett stöd skall utbetalas för gemenskapsproducerad skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det
kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa
villkor som fastställs i artikel 1 i rådets förordning (EEG)
nr 987/68 av den 15 juli 1968 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för skummjölk som bearbetas till kasein eller kaseinater (5), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 1435/90 (6).

5.

I kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15
december 1997 om försäljning av smör till reducerat
pris och beviljande av stöd för grädde, smör och
koncentrerat smör som används vid framställning av
bakverk, glass och andra livsmedel (7), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 494/1999 (8), fastställs att
smör och grädde till reducerat pris bör göras tillgängliga
för industrier som framställer vissa produkter.

6.

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

7.

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter
har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har
bestämt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt artikel 17.3 i denna,
och

av följande skäl:

I artikel 17.1 i rådets förordning (EEG) nr 804/68 föreskrivs att skillnaden mellan priserna i internationell
handel för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e
och g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag. I kommissionens
förordning (EG) nr 1222/94 av den 30 maj 1994 om
gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av
exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till
fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1702/1999 (4), anges de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilagan till förordning (EEG) nr 804/68.

1.

2.

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr
1222/94 är det nödvändigt att för varje månad fastställa
bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

3.

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1222/94 föreskrivs att
när exportbidragssatsen fastställs, bör hänsyn vid behov
tas till de produktionsbidrag, stöd och andra åtgärder
med motsvarande verkan, som i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för produkten i fråga, är tillämpliga i alla
medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i
bilaga A till nämnda förordning eller för likställda
produkter.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148,
206,
136,
201,

28.6.1968,
16.8.1996,
31.5.1994,
31.7.1999,

s.
s.
s.
s.

13.
21.
5.
30.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter
som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1222/94, som
förtecknas i artikel 1 i förordning (EEG) nr 804/68, och som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilagan till förordning (EEG) nr 804/68, fastställs i enlighet med vad som anges i
bilagan till denna förordning.
2.
Det fastställs inga exportbidragssatser för de produkter
som avses i föregående punkt som inte förtecknas i bilagan till
denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

169, 18.7.1968, s. 6.
138, 31.5.1990, s. 8.
350, 20.12.1997, s. 3.
59, 6.3.1999, s. 17.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

ex 0402 10 19

Varuslag

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG
2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501
b) Vid export av andra varor

ex 0402 21 19

—
81,65

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):
a) Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med
PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 2571/97
b) Vid export av andra varor

ex 0405 10

Bidragssats

81,78
111,45

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):
a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris,
framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr
2571/97

67,35

b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40
viktprocent mjölkfett

169,60

c) Vid export av andra varor

162,35
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2314/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

situationen på marknaden under de kommande månaderna.
5.

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som
kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår
i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan
äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser.
Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer
utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom
att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag
bestäms kan dessa olika mål uppnås.

6.

Artikel 4.5 punkt b i förordning (EG) nr 1222/94 fastställer att i avsaknad av det bevis som avses i artikel 4.5
punkt a i samma förordning skall en minskad bidragssats fastställas med hänsyn till det produktionsbidrag
som tillämpas enligt rådets förordning (EEG) nr 1010/
86 (4), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 1148/95 (5), för den använda basprodukten
under den förmodade tiden för varornas framställning.

7.

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

8.

Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), särskilt artikel 18.5 a och 18.15 i
denna, och

av följande skäl:

1.

2.

I artikel 17.1 och 17.2 i förordning (EG) nr 2038/1999
föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 a, c,
d, f, g och h i den förordningen och priserna inom
gemenskapen får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i
bilagan till samma förordning. I kommissionens förordning (EG) nr 1222/94 av den 30 maj 1994 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som
exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I
till fördraget samt om kriterierna för fastställande av
bidragsbeloppen (2), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1702/1999 (3), anges de produkter för vilka en
bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga I till förordning (EG) nr 2038/1999.

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1222/94 är det
nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen
per 100 kg av var och en av basprodukterna ifråga.

3.

Artikel 17.3 i förordning (EG) nr 2038/1999 samt
artikel 11 i det jordbruksavtal som slöts inom ramen för
de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan föreskriver att bidrag som beviljas för export av en produkt
som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som
tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad
form.

4.

De bidrag som fastställs i denna förordning får förutfastställas eftersom det för närvarande inte går att förutse

( ) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 136, 31.5.1994, s. 5.
(3) EGT L 201, 31.7.1999, s. 30.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1222/94, som
förtecknas i artikel 1.1 och 1.2 i förordning (EG) nr 2038/
1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga I till förordning (EG) nr 2038/1999, fastställs i enlighet
med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

1

(4) EGT L 94, 9.4.1986, s. 9.
(5) EGT L 159, 3.6.1998, s. 38.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
Bidragssats i EUR/100 kg
Produkt

vid förutfastställelse av
bidrag

annan

Vitt socker:
— Vid tillämpning av artikel 4.5 b i förordning (EG)
nr 1222/94
— I alla andra fall

1,06

1,06

46,98

46,98
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2315/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av
varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer
utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom
att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag
bestäms kan dessa olika mål uppnås.
5.

När nu ett avtal har slutits mellan Europeiska gemenskapen och USA om gemenskapens export av pastaprodukter till USA och detta har godkänts genom rådets
beslut 87/482/EEG (7), är det nödvändigt att differentiera
exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KNnummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

6.

Artikel 4.5 punkt b i förordning (EG) nr 1222/94 fastställer att i avsaknad av det bevis som avses i artikel 4.5
punkt a i samma förordning skall en minskad bidragssats fastställas med hänsyn till det produktionsbidrag
som tillämpas enligt kommissionens förordning (EEG) nr
1722/93 (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr
87/1999 (9), för den använda basprodukten under den
förmodade tiden för varornas framställning.

7.

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

8.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

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 1253/1999 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), ändrad genom förordning (EG) nr 2072/
98 (4), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel
13.1 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för
de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av
dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.

1.

I kommissionens förordning (EG) nr 1222/94 av den
30 maj 1994 om gemensamma tillämpningsföreskrifter
för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas
av bilaga I till fördraget, och kriterier för fastställande av
bidragsbeloppen (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1702/1999 (6), anges de produkter för vilka en
bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 eller i bilaga B
till förordning (EG) nr 3072/95 alltefter omständigheterna.

2.

3.

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr
1222/94 är det nödvändigt att för varje månad fastställa
bidragssatsen per 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

4.

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som
kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår
i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan
äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser.

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181,
160,
329,
265,
136,
201,

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
30.12.1995, s. 18.
30.9.1998, s. 4.
31.5.1994, s. 5.
31.7.1999, s. 30.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1222/94, som
förtecknas i antingen artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92
eller artikel 1.1 i förordning (EG) nr 3072/95, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga B till förordning
(EEG) nr 1766/92 respektive bilaga B till den ändrade förordningen (EG) nr 3072/95, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.
(7) EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.
(8) EGT L 159, 1.7.1993, s. 112.
(9) EGT L 9, 15.1.1999, s. 8.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmålsoch risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)

KN-nummer

1001 10 00

1001 90 99

Varuslag (1)

Durumvete:
– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19
– I andra fall
Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19
– I andra fall:
– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1222/94 (2)
– – I andra fall

Bidragssats per 100 kg
basprodukt
vid förutfastställese
av bidrag

annan

0,621
0,955

0,621
0,955

2,135

2,135

1,221
3,284

1,221
3,284

1002 00 00

Råg

5,347

5,347

1003 00 90

Korn

2,797

2,797

1004 00 00

Havre

4,345

4,345

1005 90 00

Majs som används i form av:
– Stärkelse:
– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1222/94 (2)
– – I andra fall
– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1222/94 (2)
– – I andra fall
– Annat (omfattande använd i obearbetad form)

1,976
4,555

1,976
4,555

1,658
4,237
4,555

1,658
4,237
4,555

1,976
4,555

1,976
4,555

10,123
10,123
10,123

10,123
10,123
10,123

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som
uppkommit genom bearbetning av majs:
– Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1222/94 (2)
– I andra fall
ex 1006 30

Helt slipat ris:
– Rundkornigt
– Mellankornigt
– Långkornigt

1006 40 00

Brutet ris

2,388

2,388

1007 00 90

Sorghum

2,797

2,797

(1) Kvantiteterna av de delvis bearbetade eller jämställande produkter som används skall multipliceras, med de koefficienter som anges i bilaga E till kommissionens ändrade
förordning (EG) nr 1222/94 (EGT L 136, 31.5.1994, s. 5).
(2) Vid export av varor enligt bilaga I till kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 1722/93 (EGT L 159, 1.7.1993, s. 112).
(3) För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, får exportbidrag endast beviljas för
glukossirapen.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2316/1999
av den 22 oktober 1999
om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

regleringsår. Ett skifte för vilket det lämnas in en
ansökan om arealstöd enligt en annan gemensam organisation av marknaden under samma regleringsår bör
inte berättiga till arealersättning. Arealersättning kan
beviljas för arealer för vilka stöd erhålls enligt en
ordning som omfattas av gemenskapens struktur- och
miljöpolitik.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den
17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor (1), särskilt artikel 9 i denna,
och
3.

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1251/1999 fastställs
vilken mark som berättigar till arealersättning. I nämnda
artikel tillåts vissa undantag som måste kontrolleras av
medlemsstaterna och som inte får motverka bestämmelserna i förordning (EG) nr 1251/1999. För att förhindra
denna risk bör lämpliga åtgärder fastställas för att
behålla den totala arealen stödberättigande mark på
nuvarande nivå och för att undvika avsevärda ökningar.
Därför bör vissa fleråriga grödor betraktas som om de
ingår i växelbruk. Arealer som omfattas av omstruktureringsprogram kan också berättiga till arealersättning.
Begreppen omstrukturering, avsevärd ökning av jordbruksarealen och skyldighet att växla stödberättigande
och icke stödberättigande mark bör definieras.

4.

Det bör förhindras att arealer besås enbart för att arealersättning skall kunna erhållas. Vissa villkor för sådd
och skötsel av odlingar bör specificeras, särskilt när det
gäller oljeväxter, proteingrödor, oljelin och durumvete.
För att ta hänsyn till skillnaderna mellan de olika jordbrukstekniska metoder som används inom gemenskapen
bör lokala normer beaktas.

5.

För att upprätthålla gemenskapens politik avseende
kvalitetsförbättring bör rätten till arealersättning för raps
och rybs begränsas till sökande som har använt utsäde
av viss sort och kvalitet. Vid fastställandet av de sorter
som berättigar till stöd är det lämpligt att, i syfte att
uppnå enhetlighet, förenkling och en god förvaltning,
hänvisa till den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter som upprättats genom rådets direktiv 70/
457/EEG (17), senast ändrat genom direktiv 98/96/
EG (18), samtidigt som hänvisningen till de stödberättigande sorterna enligt det tidigare systemet, av tydlighetsoch kontinuitetsskäl, bör behållas för regleringsåret

av följande skäl:
1.

2.

Genom förordning (EG) nr 1251/1999 ersattes det stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor som
det fanns bestämmelser om i rådets förordning (EEG) nr
1765/92 (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1624/98 (3). Till följd av att det nya systemet medfört
ändringar, och med hänsyn till de erfarenheter som
gjorts, bör tillämpningsföreskrifterna till systemet med
arealersättning harmoniseras och i förekommande fall
förenklas. Av tydlighetsskäl bör följaktligen en revidering
göras av de särskilda förordningar som tidigare gällde
för olika aspekter av detta system nämligen kommissionens förordningar (EEG) nr 2467/92 (4), ändrad genom
förordning (EEG) nr 3738/92 (5), (EEG) nr 2836/93 (6),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1503/97 (7),
(EG) nr 762/94 (8), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1981/98 (9), (EG) nr 1098/94 (10), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1945/1999 (11), (EG) nr
1237/95 (12), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2017/97 (13), (EG) nr 658/96 (14), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 610/1999 (15), och (EG) nr 1577/
98 (16), och bestämmelserna i dessa förordningar bör
samlas i en enda text.
De arealersättningar som avses i förordning (EG) nr
1251/1999 bör begränsas till vissa närmare angivna
områden. Det bör endast vara tillåtet att lämna in en
ansökan om arealersättning per jordbruksskifte och

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.
(2) EGT L 181, 1.7.1992, s. 12.
(3) EGT L 210, 28.7.1998, s. 3.
(4) EGT L 246, 27.8.1992, s. 11.
(5) EGT L 380, 24.12.1992, s. 24.
(6) EGT L 260, 19.10.1993, s. 3.
(7) EGT L 202, 30.7.1997, s. 48.
(8) EGT L 90, 7.4.1994, s. 8.
(9) EGT L 256, 19.9.1998, s. 8.
(10) EGT L 121, 12.5.1994, s. 12.
(11) EGT L 241, 11.9.1999, s. 14.
(12) EGT L 121, 1.6.1995, s. 29.
(13) EGT L 284, 16.10.1997, s. 36.
(14) EGT L 91, 12.4.1996, s. 46.
(15) EGT L 75, 20.3.1999, s. 24.
(16) EGT L 206, 23.7.1998, s. 17.

(17) EGT L 225, 12.10.1970, s. 1.
(18) EGT L 25, 1.2.1999, s. 27.
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2000/2001. Gemenskapens normer för glukosinolat och
erukasyra i raps- och rybsfrö bör förtydligas och de
tester som skall användas för att mäta innehållet av
glukosinolat och erukasyra i utsädesprover bör fastställas. Systemet med utsäde av sammansatta sorter av
raps, rybs och vissa andra utsädessorter bör klarläggas.
Det är nödvändigt att fastställa vilka sorter av solrosfrö
som är avsedda för direkt konsumtion.

6.

De medlemsstater där majs inte är en traditionell gröda
bör få fastställa en basareal för gräsensilage. Begreppet
gräsensilage bör definieras.

7.

Normer för sötlupiner bör fastställas liksom de metoder
som skall användas för att fastställa om ett lupinprov är
sött eller inte.

8.

Enligt förordning (EG) nr 1251/1999 skall det tillägg till
arealersättningen som avses i artikel 5 i den förordningen beviljas durumveteproducenter i traditionella
produktionsområden inom gränsen för en maximal
garantiareal för varje berörd medlemsstat. Denna maximala areal kan fördelas mellan olika produktionsområden. För att undvika en uppsplittring av produktionsområden och för att iaktta proportionalitetsprincipen vid
tillämpning av påföljder vid överskridanden är det
nödvändigt att föreskriva en de minimis-regel för storlekar på dessa områden. Vissa medlemsstater har tilldelats arealer som berättigar till det särskilda stödet för
durumvete i icke-traditionella områden. De regioner i en
medlemsstat som kan dra nytta av detta bör därför
fastställas. Enligt förordning (EG) nr 1251/1999 är det
obligatoriskt att använda certifierat utsäde av durumvete.
Särskilda åtgärder bör vidtas för att säkerställa att sådant
utsäde används. En minimikvantitet bör fastställas,
liksom en övergångsperiod för att uppnå denna kvantitet, i syfte att undvika problem med försörjningen av
och störningar av marknaden för certifierat utsäde. Med
hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaterna och
mellan regionerna inom medlemsstaterna när det gäller
jordbruk, bör de berörda medlemsstaterna få fastställa
denna kvantitet och besluta om eventuella övergångsåtgärder.

9.

I förordning (EG) nr 1251/1999 föreskrivs bland annat
att systemet med arealersättning skall tillämpas inom
ramen för ett system med regionala basarealer. För att
säkerställa dels nödvändig öppenhet och insyn dels en
enhetlig förvaltning av dessa arealer, bör det antal hektar
som berättigar till arealersättning samt fördelningen av
dessa fastställas för varje medlemsstat.

10.

I enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1251/1999
är det tillåtet att i regionaliseringsplanerna skilja mellan
bevattnade och icke-bevattnade arealer. Begreppet
bevattning bör definieras. En särskild basareal får också
upprättas för majs. I vissa medlemsstater får denna areal
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huvudsakligen gälla majsensilage. Av naturliga skäl kan
avkastningen för majsensilage inte uttryckas i ton per
hektar. Följaktligen bör den avkastning som skall tilllämpas i detta fall fastställas. Medlemsstaterna bör få
möjlighet att fastställa den avkastning som skall tilllämpas för majsensilage i förhållande till avkastningen
för jämförbara jordbruksgrödor i regionen i fråga.

11.

Det bör klargöras hur stora arealer som skall beaktas vid
beräkningen av den procentsats med vilken basarealen
eventuellt har överskridits, liksom regler för hur denna
procentsats skall fastställas. I de fall då en särskild
basareal fastställs för majs, för bevattnade arealer eller
gräsensilage, bör det utfärdas särskilda bestämmelser för
hur stora arealer som skall beaktas vid beräkningen av
eventuellt överskridande av basarealen i fråga. Bestämmelserna för att fastställa den procentsats med vilken
basarealen eventuellt har överskridits måste under alla
omständigheter säkerställa att basarealen iakttas. Det bör
också klargöras hur den procentsats med vilken den
maximala garantiarealen för durumvete har överskridits
skall beräknas.

12.

För att undvika att invecklade regionaliseringsplaner
leder till att den verkliga avkastningen avsevärt överstiger referensavkastningen, föreskrivs i förordning (EG)
nr 1251/1999 att arealersättningen under det följande
regleringsåret skall justeras i proportion till överskridandet av den genomsnittliga referensavkastning som
följer av regionaliseringsplanerna. De uppgifter som är
nödvändiga för att beräkna ett eventuellt överskridande
av referensavkastningen måste finnas tillgängliga i god
tid. Det förfarande som skall följas för att konstatera ett
överskridande bör fastställas, liksom de referensavkastningar som följer av de regionaliseringsplaner som
upprättas enligt kriterierna i artikel 3 i förordning (EG)
nr 1251/1999.

13.

För att vara berättigad till sådan arealersättning som
avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1251/1999 är
producenten skyldig att ta en del av sin mark ur produktion. För att säkerställa att arealuttagen bidrar till en
bättre stabilitet på marknaderna bör tillämpningsföreskrifter fastställas på ett sådant sätt att de säkrar
nödvändig effektivitet och så att överensstämmelse bibehålls med hela det system som upprättats genom förordning (EG) nr 1251/1999. Utan att för den skull definitivt
utesluta andra arealer än dem som avses i artikel 7 i
förordning (EG) nr 1251/1999, bör det därför fastställas
att de arealer som beaktas för uttag är jämförbara med
dem som har beaktats vid beräkningen av den regionala
basarealen. Effektiviteten hos systemet kan förbättras
genom att det fastställs att arealuttag skall tillämpas för
sammanhängande minimiarealer. Dessutom bör bestämmelser fastställas rörande miljöskydd, skötsel och
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cifik arealersättning för oljeväxter. Denna begränsning
bör fastställas på grundval av objektiva kriterier och
beräknas som en procentsats av producentens stödberättigande jordbruksareal. Begränsningen kan variera
beroende på regionala basarealer. Producenterna bör
underrättas om denna begränsning före ett bestämt
datum och innan sådden av oljeväxter påbörjas. Om en
producent ansöker om grödspecifik arealersättning för
oljeväxter för mark utöver denna begränsning bör sådan
mark inte beaktas vid ansökan. Följaktligen kan det bli
nödvändigt att begränsa den markareal för vilken en
producent kan erhålla arealersättning för mark ur
produktion.

användning av de uttagna arealerna. Enligt förordning
(EG) nr 1251/1999 behöver de producenter vars ansökningar inte överstiger en produktion på 92 ton
spannmål inte göra något uttag. Den metod som
används för att beräkna produktionsgränsen på 92 ton
spannmål bör anges. Av tydlighetsskäl bör bestämmelser
fastställas för de fall då skyldigheten att ta mark ur
produktion inte uppfylls.
Den kortaste period under vilken marken måste förbli ur
produktion bör motsvara vegetationsperioderna för de
jordbruksgrödor som avses i förordning (EG) nr 1251/
1999. För att hänsyn skall kunna tas till vissa särskilda
omständigheter bör det emellertid vara möjligt att
använda de uttagna arealerna innan minimiperioden för
uttag är avslutad.

14.

15.

Ett system som garanterar en minimibetalning till de
jordbrukare som åtar sig att ta vissa arealer ur produktion under en period som inte överstiger fem regleringsår bör införas. Det bör också fastställas vilka justeringar och påföljder som skall tillämpas inom ramen för
ett sådant system.

16.

I rådets förordning (EEG) nr 3653/90 av den 11
december 1990 om övergångsbestämmelser beträffande
den gemensamma organisationen av marknaden för
spannmål och ris i Portugal (1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1664/95 (2), föreskrivs ett
direkt stöd per hektar för vissa spannmålsslag under en
övergångsperiod. I enlighet med artikel 6.4 i förordning
(EG) nr 1251/1999 kan sådant stöd beaktas endast vid
beräkning av kompensation för skyldighet att ta mark ur
produktion.
Enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1251/1999 skall
producenter av spannmål, oljeväxter och proteingrödor
ha sått sitt utsäde senast den 31 maj. I vissa fall får den
sista dagen för sådd på grund av klimatförhållandena
senareläggas till efter den 31 maj. Perioden för sådd och
för inlämnande av ansökningar bör förlängas för vissa
grödor i vissa områden. Den förlängda perioden för sådd
får inte göra stödsystemet mindre effektivt eller inverka
negativt på det kontrollsystem som infördes genom
rådets förordning (EEG) nr 3508/92 (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1036/1999 (4).

17.

För att säkerställa en regelbunden tillgång på sötmajs för
bearbetningsindustrin under hela regleringsåret bör
producenter tillåtas att sprida sin sådd över en längre
period. Sista dagen för sådd av sötmajs bör därför
skjutas upp till den 15 juni.

18.

Enligt artikel 10.7 i förordning (EG) nr 1251/1999 får
de medlemsstater, i vilka det finns en risk för att
referensarealen avsevärt överskrids, begränsa den areal
för vilken en enskild producent får ansöka om grödspe-

19.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

362,
158,
355,
127,

27.12.1990, s. 28.
8.7.1995, s. 13.
5.12.1992, s. 1.
21.5.1999, s. 4.
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20.

För att säkerställa att systemet med arealersättning
fungerar på ett tillfredsställande sätt under ett regleringsår är det nödvändigt med statistisk övervakning av
systemet för det berörda regleringsåret. För att budgetprognoser på gemenskapsnivå skall kunna upprättas
måste preliminära uppgifter lämnas in senast den 15
september för det innevarande regleringsåret. Det datum
då den definitiva procentsatsen för överskridandet skall
meddelas bör också fastställas. Uppgifter om beräkningsgrunder för eventuella överskridanden av basarealer och
av maximala garantiarealer för durumvete samt deras
eventuella fördelning på delbasarealer eller regioner bör
finnas tillgängliga i god tid.

21.

Den ordning som fastställs i förordning (EG) nr 1251/
1999 kommer att tillämpas från och med regleringsåret
2000/01. För att berörda producenter skall kunna
genomföra sådd och eventuellt arealuttag och lämna in
sina ansökningar om arealersättning för detta regleringsår med kännedom om och med beaktande av tilllämpningsföreskrifterna i det nya systemet bör bestämmelserna i den här förordningen träda i kraft vid offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

22.

Förvaltningskommitten för spannmål har inte avgivit
något yttrande inom den tid som dess ordförande har
bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Berättigande till arealersättning
AVDELNING 1

Allmänna bestämmelser
Artikel 1
1.
Den arealersättning som avses i förordning (EG) nr 1251/
1999 skall beviljas på de villkor som anges i den här förordningen.
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2.
Endast en ansökan om arealersättning får lämnas in per
jordbruksskifte och regleringsår.
3.
Arealersättning får inte beviljas för skiften som med avseende på samma regleringsår omfattas av en ansökan om
hektarstöd inom ramen för en ordning som finansieras i
enlighet med artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 1258/
1999 (1) för andra jordbruksgrödor än de som anges i förordning (EG) nr 1251/1999.
Artikel 2
1.
För att målen i artikel 7 i förordning (EG) nr 1251/1999
skall uppnås skall de definitioner av permanent betesmark,
permanenta grödor, fleråriga jordbruksgrödor och omstruktureringsprogram som anges i bilaga I till denna förordning
tillämpas.
2.
Arealer för vilka stöd har beviljats enligt avdelning 1 i
rådets förordning (EEG) nr 2328/91 (2) eller enligt rådets
förordning (EEG) nr 3766/91 (3) eller, när det gäller Finland
eller Sverige, arealer som har tagits ur produktion enligt ett
nationellt system för arealuttag skall antas som berättigande till
arealersättning.
3.
De arealer som har förklarats som nya stödberättigande
arealer av medlemsstaterna inom ramen för ett omstruktureringsprogram får inte överskrida de arealer som har förklarats som nya, icke stödberättigande arealer enligt samma
program med mer än 5 %. Följande skall emellertid inte beaktas
vid beräkningen av ökningen av dessa arealer:
a) I de nya tyska delstaterna: 2 500 hektar som omfattades av
en omstrukturering av jordbruksmark under perioden den 1
januari–30 juni 1992 och där jordbruksgrödor odlades för
skörd år 1993.
b) De resterande arealer som omfattas av planerna för röjning
av vinodlingar för regleringsåret 1991/92, som godkänts
före den 31 december 1991 enligt rådets förordningar (EEG)
nr 1442/88 (4) och (EEG) nr 2239/86 (5), och som genomförs inom de tidsgränser som anges i dessa förordningar.
4.
Vid tillämpning av bestämmelser i artikel 7 tredje stycket
i förordning (EG) nr 1251/1999 får en medlemsstat inte öka
sin sammanlagda areal stödberättigande mark, vare sig tillfälligt
eller permanent, med mer än 0,1 % av sin sammanlagda
basareal.
Medlemsstaterna skall till kommissionen översända en årlig
förteckning över tillstånd som beviljats enligt artikel 7 tredje
stycket, med uppgift om antalet jordbrukare, berörda arealer
och skälen för beviljandet.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

160,
218,
356,
132,
196,

26.6.1999, s. 103.
6.8.1991, s. 1.
24.12.1991, s. 17.
28.5.1988, s. 3.
18.7.1986, s. 1.
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I särskilda, vederbörligen motiverade fall får den övre gräns
som avses i första stycket ses över i enlighet med förfarandet i
artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 1766/92 (6).

5.
De fall som avses i artikel 7 fjärde stycket i förordning
(EG) nr 1251/1999 är sådana fall då en producent kan lämna
relevanta och objektiva skäl för att byta icke stödberättigande
arealer på sitt jordbruksföretag mot stödberättigande, förutsatt
att medlemsstaten kan intyga att det inte finns något giltigt skäl
att motsätta sig utbytet, särskilt med hänsyn till miljörisker.
Bytet får aldrig medföra någon ökning av den totala stödberättigande åkerarealen på företaget. Medlemsstaterna skall införa
ett system för förhandsanmälan och godkännande av sådana
byten.

Medlemsstaterna skall senast den 31 maj varje år till kommissionen överlämna en plan som innehåller en förteckning över
de kriterier som har legat till grund för godkännande av byten
och bevis för att den sammanlagda stödberättigande arealen
inte har ökat till följd av sådana byten.

Artikel 3

1.
Arealersättning för jordbruksgrödor skall beviljas endast
för följande arealer:
a) Arealer som ligger i regioner som medlemsstaten ur klimatoch jordbrukssynpunkt har förklarat vara lämpade för
odling av jordbruksgrödor. Medlemsstaterna får fastställa att
en region inte är lämpad för odling av vissa jordbruksgrödor.
b) Arealer som helt och hållet har besåtts i enlighet med lokala
normer. Då spannmål sås blandat med oljeväxter eller
proteingrödor, eller då oljeväxter sås blandat med proteingrödor, skall arealersättningen vara den av de berörda ersättningarna som är lägst.
c) Arealer på vilka jordbruksgrödan behålls minst fram till
början av blomningstiden under normala växtvillkor. Oljeväxter, proteingrödor, oljelin och durumvete skall dessutom
behållas enligt lokala normer minst till och med den 30 juni
före regleringsåret i fråga, utom i de fall då grödor skördas
vid full mognad före denna dag. Proteingrödor får inte
skördas förrän efter mjölkmognadsstadiet.
d) Arealer för vilka ansökan uppgår till minst 0,3 ha och för
vilka varje skifte överstiger den minimistorlek som fastställs
av medlemsstaten för den berörda regionen.

2.
Om en producents stödberättigande arealer ligger i flera
produktionsregioner avgör belägenheten för varje enskild areal
som omfattas av ansökan vilket belopp som skall betalas ut.
(6) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
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3.
De medlemsstater som tillämpar en särskild behandling
för majs i en region där majs främst odlas för ensilage, får för
alla majsarealer i den berörda regionen tillämpa den avkastning
som gäller för foderspannmål i denna region.
AVDELNING 2

Särskilda bestämmelser för vissa jordbruksgrödor
Artikel 4
1.
Medlemsstaterna skall genomföra en kvalitetspolitik för
raps- och rybsfrö genom att begränsa rätten till arealersättning
till arealer som besåtts med certifierat utsäde av sådana dubbellåga raps- och rybssorter som före utbetalningstillfället anmälts
och förtecknats som sådana i den gemensamma sortlistan för
arter av lantbruksväxter som upprättats genom rådets direktiv
70/457/EEG. Med dubbellåga sorter avses sorter som påvisats
producera frö med en högsta glukosinolathalt på 25 µmol/gr
vid en vattenhalt på 9 %, bestämd i enlighet med EN ISO
9167-1: 1995, och högst 2 % erukasyra av det totala innehållet
av fettsyra, bestämt i enlighet med EN ISO 5508: 1995.
2.
Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna utvidga rätten till arealersättning till att omfatta arealer
som besåtts med raps eller rybs av en eller flera av följande
utsädeskategorier:
a) Certifierat utsäde av dubbellåga sammansatta sorter vars
beståndsdelar anmälts och förtecknats, och i tillämpliga fall
angivits som dubbellåga, i den gemensamma sortlistan för
arter av lantbruksväxter.
b) Utsäde som erhålls vid skörd efter sådd inom samma jordbruksföretag av certifierat utsäde av någon av de dubbellåga
sorter med avseende på vilket det, genom analys av ett
representativt prov uttaget av en utsedd representant för
den behöriga nationella myndigheten, visats att glukosinolathalten är högst 18,0 µmol/g frö vid en vattenhalt på 9 %.
c) Utsäde av sorter som före sådd är registrerade för besiktning
och kontroll i syfte att producera en gröda vars frö är avsett
att användas som förädlarutsäde, stamutsäde, basutsäde eller
certifikatutsäde, eller till forsknings- och försöksändamål för
att avgöra om sorten kan föras upp på en medlemsstats
nationella sortlista och därefter på den gemensamma sortlistan som en dubbellåg sort.
d) Certifierat utsäde av någon av sorterna ”Bienvenu” och ”Jet
Neuf” med avseende på vilket ett odlingsavtal har ingåtts
före sådd mellan producenten och en köpare, som särskilt
godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten i
medlemsstaten, i syfte att producera frö för framställning av
olja avsedd för särskilda livsmedelsändamål.
e) Utsäde av sorter med en halt av erukasyra som är högre än
40 % av det totala innehållet av fettsyra och med avseende
på vilket ett odlingsavtal har ingåtts före sådd med en
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godkänd förste köpare, i syfte att producera frö avsedda att
användas för andra angivna ändamål än livsmedel eller som
utsäde till en sådan gröda.
3.
Om en medlemsstat anser att det utsäde som avses i
punkt 2 b berättigar till stöd, skall den vidta alla åtgärder som
är nödvändiga för att före sådd fastställa att utsädet i fråga
uppfyller kraven. Glukosinolathalten får antingen bestämmas
enligt EN ISO-metod 9167-1: 1995(x) eller enligt EN ISOmetod 9167-2: 1997. Endast metoden EN ISO 9167-1: 1995
får användas för att avgöra tvister om glukosinolathalten.
4.
För regleringsåret 2000/01 skall också arealer som har
besåtts med certifierat utsäde av de sorter och sammansatta
sorter som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 658/96
berättiga till arealersättning.
5.
För att målen i artikel 10.9 i förordning (EG) nr 1251/
1999 skall uppnås skall de sorter av solrosfrö som utgör
solrosfrö för direkt konsumtion vara de sorter som anges i
bilaga II.
Artikel 5
Med sötlupiner avses lupinsorter som ger högst 5 % bittra frön.
Innehållet bittra frön skall beräknas enligt den undersökningsmetod som anges i bilaga III.
Artikel 6
1.
Vid tillämpningen av artikel 5 första stycket i förordning
(EG) nr 1251/1999 skall producenterna av durumvete i de
områden som anges i bilaga II till den förordningen erhålla
tillägget till arealersättningen för högst det antal hektar som
gäller för den maximala areal som anges i bilaga III till den
förordningen.
Vid tillämpningen av bilaga II till förordning (EG) nr 1251/
1999 skall Pannonien i Österrike omfatta de områden som
anges i bilaga IV till den här förordningen.
2.
Vid fördelning av den maximala garantiarealen mellan de
produktionsområden och de produktionsregioner som avses i
artikel 5 tredje stycket i förordning (EG) nr 1251/1999 skall
följande bestämmelser gälla:
a) Om arealen i en produktionsregion understiger 500 ha får
de berörda medlemsstaterna slå ihop regionen i fråga med
en angränsande produktionsregion.
b) Italien får ta hänsyn till de arealer som traditionellt använts
för odling av durumvete och som omfattas av det femåriga
arealuttaget under perioden 1993–1997.
c) De berörda medlemsstaterna skall senast den 15 september
det regleringsår som föregår det år för vilket arealersättning
begärs, underrätta producenterna och kommissionen om
fördelningen av den maximala garantiarealen.
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3.
För alla de jordbruksskiften som berättigar till arealersättning för de jordbruksgrödor som avses i artikel 1 i förordning
(EG) nr 1251/1999, och som är besådda med durumvete, skall
det särskilda stöd som avses i artikel 5 fjärde stycket i förordningen (EG) nr 1251/1999, beviljas i de områden som anges i
bilaga V till den här förordningen med en begränsning till det
antal hektar som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr
1251/1999.
4.
För beviljande av stöd för durumvete enligt punkterna 1
och 3 skall de ansökningar om arealstöd som avses i artikel 4 i
kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 (1) innehålla alla
uppgifter som krävs för att identifiera de skiften som är
besådda med durumvete och åtföljas av ett bevis för att certifierat utsäde har använts.
En ansökan om stöd för durumvete kan endast lämnas in om
a) en ansökan om arealersättning för motsvarande antal hektar
durumvete lämnas in,
b) utsäde som certifierats i enlighet med rådets direktiv 66/
402/EEG (2) används.
5.
Medlemsstaterna skall fastställa den minimikvantitet av
certifierat utsäde som skall användas enligt den jordbrukspraxis
som gäller i den berörda medlemsstaten.
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KAPITEL II

Basarealer och referensavkastning
AVDELNING 1

Allmänna bestämmelser
Artikel 8
De basarealer som avses i artiklarna 2 och 3 i förordning (EG)
nr 1251/1999 anges i bilaga VI.
Artikel 9
1.
Om det i regionaliseringsplanen fastställs olika avkastning
för bevattnade och icke-bevattnade arealer i enlighet med
artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1251/1999 skall medlemsstaterna utfärda bestämmelser för att avgöra om en areal skall
anses som bevattnad under ett regleringsår. De skall särskilt:
a) upprätta en förteckning över de jordbruksgrödor för vilka
arealersättning får beviljas på grundval av satsen för
bevattnad avkastning,
b) upprätta en beskrivning av den bevattningsutrustning som
jordbrukaren skall ha tillgång till och som skall vara
avpassad till den berörda arealen och göra det möjligt att
tillföra de vattenmängder som är nödvändiga för att säkerställa växternas normala utveckling under växtperioden,
c) bestämma den bevattningsperiod som skall beaktas.

Denna kvantitet får uppnås under den övergångsperiod på
högst tre år som inleddes den 1 juli 1998 i enlighet med de
särskilda åtgärder som medlemsstaterna underrättade kommissionen om senast den 30 juni 1998.
6.
Tillägget och det särskilda stödet för durumvete skall
betalas ut samtidigt som arealersättningen.

2.
Bestämmelserna i punkt 1 skall inte tillämpas då bevattningen är ett historiskt betingat särdrag för skiftena, som gör
det möjligt att särskilja och upprätta en förteckning över dessa
som till exempel för produktionsregionerna ”regadío” i
Spanien.
AVDELNING 2

Överskridande av arealer
Artikel 7
1.
Vid tillämpningen av artikel 1.3 i förordning (EG) nr
1251/1999 skall med gräsensilage avses en gröda som odlas på
en areal som huvudsakligen besås med gräs och som skördas i
fuktigt tillstånd minst en gång per år, för konservering i sluten
miljö genom anaerob jäsning.
2.
Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas i fråga
om gräsensilage med undantag av villkoret avseende blomning
som anges i artikel 3.1 c.
3.
Producenter i de medlemsstater som utfärdar bestämmelser om en särskild areal för gräsensilage enligt bilaga VI,
skall vara berättigade till arealersättning för gräsensilage.
(1) EGT L 391, 31.12.1992, s. 36.
(2) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

Artikel 10
1.
Vid fastställandet av ett eventuellt överskridande av den
regionala basareal som avses i artikel 2.4 i förordning (EG) nr
1251/1999, skall medlemsstatens behöriga myndighet ta
hänsyn till å ena sidan den regionala basareal som fastställs i
bilaga VI och å andra sidan till summan av de arealer som
omfattas av ansökningar om arealersättning för varje gröda
inklusive tillhörande obligatoriskt arealuttag. Frivilligt arealuttag
skall räknas in under andra arealer än bevattnade och arealer
för majs och/eller gräsensilage.
2.
Vid fastställandet av summan av de arealer för vilka
ansökningar om stöd har lämnats in, skall de ansökningar eller
delar av ansökningar som vid den administrativa kontrollen
visar sig vara uppenbart oberättigade inte beaktas.
I förekommande fall skall ansökan gälla för den faktiska areal
som bestämts vid kontroll på platsen i enlighet med artikel 6 i
förordning (EEG) nr 3887/92.
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3.
Summan av de arealer för vilka ansökningar har lämnats
in, justerad i enlighet med punkt 2, skall ökas med de arealer
som besåtts med jordbruksgrödor i den mening som avses i
förordning (EG) nr 1251/1999 och som används som motivering för en ansökan om stöd enligt rådets förordning (EG) nr
1254/1999 (1).
4.
Procentsatsen för överskridandet skall fastställas enligt
uppställningen i bilaga VII.
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a) Den nationella basareal som skall delas upp.
b) De kriterier som medlemsstaten har fastställt för att
upprätta delbasarealer.
c) Delbasarealerna (antal, benämning och yta).
d) De närmare bestämmelserna för koncentration av de
åtgärder som är tillämpliga vid överskridande.
AVDELNING 3

Artikel 11
Överskridande av referensavkastning
1.
Vid fastställandet av ett eventuellt överskridande av den
maximala garantiarealen för durumvete som berättigar till tilllägget till arealersättningen skall medlemsstatens behöriga
myndighet ta hänsyn till å ena sidan den maximala garantiareal
som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 1251/1999,
eventuellt fördelad mellan olika regioner, och å andra sidan
summan av de arealer som omfattas av ansökningar om tillägget till arealersättningen för durumvete, justerad i enlighet
med artikel 10.2 i den här förordningen, och i förekommande
fall minskad till följd av tillämpning av artikel 2.4 i förordning
(EG) nr 1251/1999.
2.
Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas vid fastställandet av eventuellt överskridande av den maximala garantiareal som berättigar till särskilt stöd för durumvete som anges i
bilaga IV till förordning (EG) nr 1251/1999.
Artikel 12
1.
Om ett sådant överskridande av arealer som avses i artiklarna 10 och 11 konstateras, skall medlemsstaten senast den 31
oktober under innevarande regleringsår fastställa den definitiva
procentsatsen för överskridandet, angiven med två decimaler.
2.
Den definitiva procentsats som därvid erhålls skall
användas för att beräkna den proportionella nedsättningen av
den berättigande arealen
a) för arealersättningen i enlighet med artikel 2.4 första stycket
i förordning (EG) nr 1251/1999,
b) för tillägget och för det särskilda stödet för durumvete efter
tillämpning av artikel 2.4 första stycket i förordning (EG) nr
1251/1999.
Artikel 13
Vid tillämpningen av artikel 2.6 i förordning (EG) nr 1251/
1999 skall medlemsstaterna, senast den 15 september under
det regleringsår för vilket arealersättningen sökts, fastställa och
underrätta kommissionen om följande uppgifter:
(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

Artikel 14
Vid tillämpningen av artikel 3.7 i förordning (EG) nr 1251/
1999 skall sammanställningarna av stödansökningarna och tillhörande avkastning vara de sammanställningar som överlämnats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 26 i denna
förordning.
För detta ändamål skall referensavkastningarna vara de som
anges i bilaga VIII till denna förordning.
Artikel 15
För beräkning av den genomsnittliga avkastning som följer av
stödansökningarna för ett visst regleringsår skall
a) arealerna i förekommande fall beaktas efter tillämpning av
den proportionella nedsättning som avses i artikel 2.4 första
stycket i förordning (EG) nr 1251/1999,
b) de arealer som använts för odling av oljeväxter och som
beviljats stöd på grundval av den regionala avkastning som
tidigare användes för oljeväxter för regleringsåren 2000/01
och 2001/02 beaktas på grundval av den genomsnittliga
avkastningen för spannmål i regionen,
c) de odlingsarealer för jordbruksgrödor som deklareras som
foderarealer för bidrag till nötkreatur och får beaktas på
grundval av den genomsnittliga avkastningen för ickebevattnad spannmål i regionen.
Artikel 16
Kommissionen skall före den 31 maj varje år göra en jämförande studie av de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15
och fastställa de nödvändiga korrigeringskoefficienterna enligt
det förfarande som avses i artikel 23 i förordning (EEG) nr
1766/92.
Artikel 17
De koefficienter som avses i artikel 16 skall tillämpas på all
arealersättning i medlemsstaten eller i det aktuella basarealområdet, med undantag för tillägget till arealersättningen och det
särskilda stödet för durumvete.
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KAPITEL III

Arealuttag
Artikel 18
Med ”arealuttag” avses att en areal tas ur bruk, som under
föregående år
a) har odlats i syfte att ge skörd eller
b) har tagits ur bruk i enlighet med någon av förordningarna
(EG) nr 1765/92 eller (EG) nr 1251/1999 eller
c) inte har brukats för odling av jordbruksgrödor eller som har
beskogats enligt rådets förordningar (EEG) nr 2078/92 (1)
eller (EEG) nr 2080/92 (2), eller med tillämpning av artiklarna 22, 23, 24 och 31 i rådets förordning (EG) nr 1257/
1999 (3).
Artikel 19
1.
Arealuttag i enlighet med detta kapitel måste omfatta ett
sammanhängande område på minst 0,3 ha som är minst
20 m brett.
Medlemsstaterna får ta följande arealer i beaktande:
a) Mindre områden, om dessa omfattar hela skiften med fasta
gränser såsom murar, häckar eller vattendrag.
b) Hela skiften som är mindre än 20 m breda i regioner där
sådana skiften utgör en traditionell form av uppdelning.
c) Skiften som är minst 10 m breda och ligger utmed permanenta vattendrag eller sjöar på villkor att de blir föremål för
särskilda kontroller som har till huvudsakligt syfte att
kontrollera att miljön respekteras.
2.
Uttagen mark måste förbli ur bruk under en period som
börjar senast den 15 januari och slutar tidigast den 31 augusti.
Medlemsstaterna skall emellertid fastställa villkor enligt vilka
producenterna kan tillåtas att så utsäde redan från och med den
15 juli för skörd under följande år, och villkor som skall
uppfyllas för att bete skall tillåtas från och med den 15 juli i
medlemsstater där växling av betesområde traditionellt utövas.
3.
Den uttagna arealen får inte användas för annan jordbruksproduktion än den som avses i artikel 6.3 i förordning
(EG) nr 1251/1999 och inte heller användas för vinstgivande
syften som skulle vara oförenliga med odling av jordbruksgrödor.
4.
Medlemsstaterna skall tillämpa lämpliga bestämmelser
som är förenliga med den särskilda situationen för den uttagna
arealen för att se till att arealen underhålls och att skyddet av
miljön säkras. Bestämmelserna kan också gälla växttäcke. I så
fall måste bestämmelserna förhindra att växttäcket används för
produktion av utsäde eller till någon form av jordbruksändamål
före den 31 augusti, eller leda till produktion av grödor
avsedda för handel, före den 15 januari följande år.
5.
Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas
på jordbruksskiften som tagits ur bruk eller beskogats enligt
artiklarna 22, 23, 24 och 31 i förordning (EG) nr 1257/1999,
(1) EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.
(2) EGT L 215, 30.7.1992, s. 96.
(3) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.
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och som bokförts som obligatoriskt arealuttag, såvida de inte
visar sig oförenliga med de miljökrav eller de krav för beskogning som anges i dessa artiklar.

Artikel 20
1.
Vid tillämpningen av artikel 6.6 i förordning (EG) nr
1251/1999 får medlemsstaterna bevilja stöd för arealer som
lagts i träda för en flerårsperiod som inte är längre än fem
regleringsår.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.4 i
förordning (EG) n 1251/1999 eller varje senare höjning av det
grundbelopp som anges i artikel 4.3 i förordning (EG) nr
1251/1999, skall en producent som åtar sig att ta samma
skiften ur bruk under en sådan period som avses i punkt 1 för
denna period erhålla en arealersättning som beräknats på
grundval av det grundbelopp och den avkastning som anges i
den regionaliseringsplan som var i kraft vid tidpunkten för
hans åtagande.
3.
Om en producent i sin ansökan om arealrelaterat stöd
uttryckligen tar tillbaka sitt åtagande före utgången av den
period som avses i punkt 1, måste han betala tillbaka ett
belopp som är lika med 5 % av den arealersättning som betalats ut under föregående regleringsår för mark som han
undantar från åtagandet, multiplicerat med det antal år under
vilka han inte uppfyller sitt ursprungliga åtagande.
4.
En producent som har valt det system som anges i punkt
2 får ta tillbaka sitt åtagande utan att drabbas av de påföljder
som anges i punkt 3
a) om han beslutar sig för att ta de berörda arealerna ur bruk
eller plantera skog på dessa inom ramen för ett av de
system som följer av artiklarna 22, 23, 24 och 31 i förordning (EG) nr 1257/1999,
b) i särskilda fall som medlemsstaterna tillåter och som
oberoende av producentens vilja medför en förändring i
jordbrukets struktur, såsom fastighetsreglering.
5.
Om den areal som tagits ur bruk inom ramen för denna
artikel, under den period som åtagandet avser till följd av en
förändring i jordbrukets struktur överskrider den gräns uttryckt
i procent såsom den fastställts av medlemsstaterna i enlighet
med artikel 6.5 i förordning (EG) nr 1251/1999 vid tidpunkten
för åtagandet, skall de arealer som omfattas av åtagandet
justeras så att denna gräns iakttas.

Artikel 21
1.
Om det angivna arealuttaget är mindre än den areal som
motsvarar den procentandel för obligatoriskt arealuttag som
fastställts för det berörda regleringsåret, skall den areal som
berättigar till arealersättning för de producenter av jordbruksgrödor som omfattas av obligatoriskt arealuttag beräknas på
grundval av det angivna arealuttaget och i proportion till de
olika grödorna, inbegripet gräsensilage, men den kan inte
minskas till en areal som är mindre än vad som är nödvändigt
för att producera de 92 ton spannmål som avses i artikel 6.7 i
förordning (EG) nr 1251/1999.
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2.
Den spannmålsproduktion som avses i punkt 1 skall
beräknas utifrån den avkastning som används för arealersättningen. Om en medlemsstat har valt att använda den regionala
avkastning som tidigare användes för oljeväxter, skall denna
multipliceras med 1,95.

ningar om arealersättning senast till den 15 juni eller till sista
dag för sådd om denna inträffar tidigare.

Artikel 22

1.
Den begränsning som anges i artikel 10.7 i förordning
(EG) nr 1251/1999 skall fastställas med hänsyn till den nationella referensarealen, den sammanlagda stödberättigande jordbruksarealen samt målsättningen att undvika en odlingsnivå
som skulle medföra orimligt stora nedsättningar av den grödspecifika arealersättningen för oljeväxter.

När det gäller Portugal skall i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EG) nr 1251/1999 arealersättningen för obligatoriskt
arealuttag ökas med de belopp som anges i bilaga IX. Beloppen
skall finansieras i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr
3653/90.
Artikel 23
1.
De ansökningar om arealrelaterat stöd som avses i förordning (EEG) nr 3887/92 skall delas upp på regioner i enlighet
med artikel 3 i förordning (EG) nr 1251/1999.
2.
En ansökan om arealersättning i en given produktionsregion måste motsvaras av en deklaration om arealuttag avseende
minst motsvarande antal hektar odlad mark i samma produktionsregion.
3.
Undantag från punkt 2 får medges enligt objektiva kriterier som skall fastställas av medlemsstaten.
4.
Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 får det obligatoriska arealuttag som motsvarar en inlämnad ansökan om
arealersättning helt eller delvis göras
a) i ”secano”-regioner, när det gäller Spanien, om anläggningen
ligger i en så kallad ”secano”- eller ”regadio”-produktionsregion,
b) i en annan produktionsregion, förutsatt att de arealer som
skall tas ur bruk ligger i anslutning till de arealer som odlas.
5.
Om punkterna 3 och 4 tillämpas, skall den areal som tas
ur bruk justeras med hänsyn till skillnaden mellan de avkastningar som används för att beräkna arealersättningen i de
berörda regionerna. Tillämpningen av den här punkten får
dock inte medföra en minskning av det antal hektar som skall
tas ur bruk för att det obligatoriska arealuttaget skall respekteras.

Artikel 25

2.
Kommissionen skall, så snart som möjligt och senast den
31 juli regleringsåret före det år för vilket arealersättningen
begärs, underrättas om begränsningen och om de kriterier som
använts för att fastställa denna.
3.
För att fastställa om en producent är berättigad till
arealersättning skall den behöriga myndigheten bedöma om
producentens stödansökan ligger inom den fastställda gränsen.
Alla de arealer för vilka producenten har ansökt om den grödspecifika arealersättningen för oljeväxter och som överskrider
gränsen skall uteslutas från ansökan.
4.
Om uteslutande av arealer med stöd av bestämmelserna i
punkt 3 medför att producentens arealuttag överskrider den
gräns som avses i artikel 6.5 i förordning (EG) nr 1251/1999
och som tillämpas i medlemsstaten, skall den uttagna areal för
vilken producenten ansökt om arealersättning minskas till den
fastställda gränsen.
5.
Arealer som utesluts från en producents ansökan om
arealstöd med stöd av punkterna 3 och 4 skall inte beaktas vid
tillämpningen av artikel 2.4 och 2.6 i förordning (EG) nr
1251/1999.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 26
Meddelanden

KAPITEL IV

Särskilda bestämmelser
Artikel 24
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 8.2 i förordning (EG)
nr 1251/1999 får medlemsstaterna skjuta upp sista dagen för
sådd senast till den 15 juni för de grödor som anges i bilaga X
och i områden som de berörda medlemsstaterna själva fastställer, belägna i de regioner som anges i denna bilaga.
Om datumet för sådd skjuts upp för samtliga jordbruksgrödor,
får medlemsstaterna också senarelägga det datum då producenterna i de berörda områdena skall ha lämnat in sina ansök-

1.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de
uppgifter som anges i tabellerna i bilaga XI i det standardformat som beskrivs i denna, för produktionsregionerna,
basarealerna och medlemsstaten enligt följande tidsplan:
a) Den 15 september innevarande regleringsår – uppgifter som
erhållits redan genomförda kontroller.
b) Senast den 31 oktober samma år – definitiva uppgifter som
motsvarar dem som har använts för att beräkna den definitiva procentsats för överskridande som avses i artikel 12.
c) Senast den 15 februari följande år – slutgiltiga uppgifter
som motsvarar de arealer för vilka stöd faktiskt har betalats
ut, med avdrag för de reduktioner av arealerna som anges i
artikel 9 i förordning (EEG) nr 3887/92.
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2.
Om ett sådant överskridande av arealer som avses i artiklarna 10 och 11 konstateras, skall medlemsstaten utan
dröjsmål och senast den 31 oktober under innevarande regleringsår underrätta kommissionen om den definitiva procentsatsen för överskridandet. De uppgifter som ligger till grund för
beräkningen av procentsatsen för överskridandet av en basareal
skall redovisas enligt uppställningen i bilaga VII.
3.
Om procentsatsen för överskridandet fördelas i enlighet
med artikel 2.6 och artikel 5 tredje stycket i förordning (EG) nr
1251/1999 skall medlemsstaten senast den 31 oktober underrätta kommissionen om denna fördelning.
Artikel 27
Medlemsstaterna skall besluta om nödvändiga åtgärder för tilllämpningen av denna förordning och underrätta kommissionen
om dessa senast en månad efter att de beslutats eller ändrats.

30. 10. 1999
Artikel 28

Förordningarna (EEG) nr 2467/92, (EEG) nr 2836/93, (EG) nr
762/94, (EG) nr 1098/94, (EG) nr 1237/95, (EG) nr 658/96
och (EG) nr 1577/98 skall upphöra att gälla med verkan från
och med den 1 juli 2000.
Hänvisningarna till de upphävda förordningarna skall förstås
som hänvisningar till denna förordning.
Artikel 29
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den gäller för stöd till producenter av vissa jordbruksgrödor
för regleringsåret 2000/01 och efterföljande regleringsår.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

30. 10. 1999
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BILAGA I
(artikel 2.1)
DEFINITIONER
1. Permanent betesmark
Arealer (sådda eller naturliga) som inte ingår i växtföljden och som varaktigt (i minst fem år) används till gräsproduktion.
2. Permanenta grödor
Grödor som inte ingår i växtföljden, med undantag av permanent betesmark, och som upptar marken i minst fem år
och ger upprepade skördar, med undantag av fleråriga jordbruksgrödor.
3. Fleråriga jordbruksgrödor
KN-nummer

0709 10 00

Kronärtskockor

0709 20 00

Sparris

ex 0709 90 90

Rabarber

0810 20

Hallon, björnbär, mullbär och loganbär

0810 30

Svarta, vita och röda vinbär samt krusbär

0810 40

Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium

4. Omstruktureringsprogram
Med omstruktureringsprogram avses de förändringar i jordbruksföretagets struktur och/eller i den stödberättigande
arealen, som vidtas av offentliga myndigheter.
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BILAGA II
(artikel 4.5)
SOLROSSORTER FÖR DIREKT KONSUMTION
Agripro 3450

Interstate (IS)8004

SIGCO 829

Agrosur

Kelisur

SIGCO 830

Dahlgren D-131 (Toma)

Royal Hybrid 381

SIGCO 954

Dahlgren D-151

Royal Hybrid 2141

SIGCO 964

Dahlgren D-171

Royal Hybrid 3801

SIGCO 974

Dahlgren D-181

Royal Hybrid 3831

SIGCO 995

Dahlgren 954

Royal Hybrid 4381

Toma

Dahlgren D-1950

RRC 995

Triumph 660C

Dahlgren D-1998

RRC 2211

Triumph 505C+

Diset

RRC 2232

Triumph 520C

Hagen Seed SG 9011

RRC 4211

Triumph 515C

Hagen Seed SG 9054

SIGCO 826

USDA Hybrid 924

Hagen Seed SG 9211

SIGCO 828

30. 10. 1999

30. 10. 1999
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BILAGA III
(artikel 5)
UNDERSÖKNING AV LUPINERS BITTERHET
Undersökningen skall utföras på ett prov bestående av 200 kärnor från en sats på 1 kg från varje parti på högst 20 ton.
Undersökningen skall begränsas till att kvalitativt påvisa kärnor i provet. Toleransen i fråga om enhetlighet skall vara 1
kärna per 100 kärnor. Grain-Cut-metoden enligt von Sengbusch (1942), Ivanov och Smirnova (1932) och Eggebrecht
(1949) skall användas som undersökningsmetod. De torkade eller svällda kärnorna klyvs. Kärnhalvorna placeras i en sil
och doppas under tio sekunder i jodlösning och sköljs sedan under fem sekunder i vatten. Bittra kärnors snittyta får en
brun missfärgning medan kärnor med låg alkaloidhalt förblir gula.
Jodlösningen bereds genom att 14 g kaliumjodid löses i så lite vatten som möjligt, 10 g jod tillsätts och vatten fylls på till
1 000 cm3. Lösningen skall stå en vecka innan den används. Den skall förvaras i brun glasflaska. Stamlösningen skall
spädas mellan 1:3 och 1:5 innan den används.
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BILAGA IV
(artikel 6.1 andra stycket)
REGIONER I ÖSTERRIKE SOM OMFATTAS AV TILLÄGGET FÖR DURUMVETE
Pannonien:
1. Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046 Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha
2089 Ebreichsdorf
2101 Gänserndorf
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchfeld
2399 Mistelbach
2402 Mödling
2470 Poysdorf
2500 Ravelsbach
2518 Retz
2551 Schwechat
2585 Tulln
2623 Wr. Neustadt
2631 Wolkersdorf
2658 Zistersdorf
2. Gebiete der Bezirksreferate
3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf
3. Gebiete der Landwirtschaftskammer
1007 Wien

30. 10. 1999
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BILAGA V
(artikel 6.3)
REGIONER SOM OMFATTAS AV DET SÄRSKILDA STÖDET FÖR DURUMVETE
TYSKLAND
Kreise und Kreisfreie Städte:
Baden-Württemberg:
Stadt Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stadt Heilbronn, Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Stadt
Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt Baden-Baden, Rastatt, Stadt Heidelberg, Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Pforzheim,
Enzkreis, Ortenaukreis.
Bayern:
Stadt Ingolstadt, Dachau, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbrück, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kelheim,
Stadt Ansbach, Ansbach, Neustadt-Bad Windsheim, Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld,
Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, Stadt Würzburg, Würzburg.
Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler, Stadt Koblenz, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-Kreis, Bernkastel-Wittlich,
Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Stadt Trier, Stadt Frankenthal, Landau i.d.P., Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstr.,
Speyer, Worms, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Südl, Weinstraße, Ludwigshafen, MainzBingen.
Hessen:
Stadt Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bergstraße, Stadt Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, MainKinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt Offenbach, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis,
Limburg-Weilburg.
Saarland:
Stadt Saarbrücken, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Sankt Wendel.
Sachsen:
Mittweida, Muldentalkreis.
Sachsen-Anhalt:
Bernburg, Köthen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, AscherslebenStraßfurt, Halberstadt, Jerichower Land, Quedlinburg, Schönebeck.
Thüringen:
Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis, Gotha, Sömmerda, Hildburghausen, Stadt Weimar, Weimarer Land, Altenburger
Land, Stadt Erfurt.
SPANIEN
Comarcas agrícolas
Almazán (SO), Bajo Aragón (TE), Campiña (GU), Campo de Gómara (SO), Centro (AB), El Cerrato (P), Hoya de Huesca
(HU), La Montaña (A), Las Vegas (M), Logrosán (CC), Monegros (HU), Noroeste (MU), Requena-Utiel (V), Rioja Baja (LO),
Segria (L), Sierra Rioja Baja (LO), Sur (VA), Suroeste y Valle de Guadalentín (MU), Trujillo (CC), Urgel (L), Valle de Ayora
(V).
FRANKRIKE
Départements
Aisne, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yvonne,
Yvelines.
ITALIEN
Province
Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia,
Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.
FÖRENADE KUNGARIKET
England.
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BILAGA VI
(artikel 8)
BASAREALER
(1 000 ha)
Region

Samtliga grödor

varav majs

BELGIQUE
Totalt

478,6

Zon I
DANMARK
DEUTSCHLAND
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen

97,0
2 018,0
10 155,6 (3)

540,3 (3)

505,6
5,1
1 424,4
1,8

Nordrhein-Westfalen

948,3

Rheinland-Pfalz

368,4

Hessen

461,2

122,1

735,4

418,2

Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin

1 775,9
36,5
2,9

Brandenburg

888,5

Mecklenburg-Vorpommern

967,9

Sachsen

598,8

Sachsen-Anhalt

880,7

Thüringen

554,2

HELLAS
Zon I

1 396,3

218,0

Zon II

95,4

4,1

Regadío

1 371,1

403,4

Secano

7 848,6

ESPAÑA

FRANCE
Totalt

13 526,0

Basareal för majs
Bevattnad basareal
IRELAND
ITALIA

613,8 (2)
1 209,7 ( )
2

345,5

0,2

5 801,2

1 200,0

varav gräsensilage

30. 10. 1999
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L 280/59
(1 000 ha)

Region

LUXEMBOURG

Samtliga grödor

varav majs

varav gräsensilage

42,8

NEDERLAND

436,5

ÖSTERREICH

1 203,0

208,3

PORTUGAL
Açores

9,7

Madeira
— Regadío

0,31

— Andra

0,30

0,29

Continental
— Regadío

293,4

— Andra

718,0

221,4

SUOMI/FINLAND

1 591,0

200,0

SVERIGE

1 737,0

130,0

UNITED KINGDOM
England

3 794,6

Scotland

551,6

Northern Ireland

52,9

Wales

61,4

(1) Sockermajs ingår ej.
(2) Innefattar 284 000 ha bevattnad majs.
(3) Då artikel 2.6 i förordning (EG) nr 1251/1999 tillämpas.

33,2 (1)
1,2 (1)

L 280/60

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

30. 10. 1999

BILAGA VII
(artikel 10.4)

BERÄKNING AV ÖVERSKRIDANDE AV BASAREALERNA DEN . . / . . / . . . .

Produkt:

Medlemsstat:
Basareal:
Procentsats för arealuttag:

Odling, totalt
Bevattnade
Icke bevattnade
Majs
Annat än majs
Gräsensilage

Faktiskt konstaterad
areal
Småproducenter i
enlighet med artikel
6.7 i förordning (EG)
nr 1251/1999

Övriga producenter

Foder (nötkreatur-får)

Spannmål
Oljeväxter
Proteinväxter
Oljelin
Gräsensilage
Frivilligt arealuttag
Totalt = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1
2
3
4
5
6
7

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

18

ha

19

ha

BASAREALER

20

ha

Eventuellt överskott från annan basareal

21

ha

Tillämplig basareal = 20 + 21

22

ha

Överskridande eller
underskridande

23

ha

Överskridande i % = (19/22 – 1)

24

%

Spannmål
Oljeväxter
Proteinväxter
Oljelin
Gräsensilage
Totalt, odling = 8 + 9 + 10 + 11 + 12
Frivilligt arealuttag
Obligatoriskt arealuttag
Totalt, arealuttag = 14 + 15
Totalt (Odling + arealuttag) = 13 + 16
Totalt för de berörda
produkterna
Totalt – Samtliga ansökningar = 7 + 17 + 18
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BILAGA VIII
(artikel 14 andra stycket)
REFERENSAVKASTNING ENLIGT ARTIKEL 3.7 I FÖRORDNING (EG) nr 1251/1999
Belgien

6,24

Danmark

5,22

Tyskland

5,66 (1)

— Schleswig-Holstein

6,81

— Hamburg

6,01

— Niedersachsen

5,33

— Bremen

5,34

— Nordrhein-Westfalen

5,81

— Hessen

5,50

— Rheinland-Pfalz

4,78

— Baden-Württemberg

5,48

— Bayern

5,94

— Saarland

4,38

— Berlin

4,52

— Brandenburg

4,54

— Mecklenburg-Vorpommern

5,45

— Sachsen

6,23

— Sachsen-Anhalt

6,14

— Thüringen

6,13

Grekland

3,39

Spanien

2,9

Frankrike

6,02

Irland

6,08

Italien

3,9

Luxemburg

4,26

Nederländerna

6,66

Portugal

2,90

Förenade kungariket

5,83

Österrike

5,27

Sverige

4,02

Finland

2,82

(1) Då artikel 2.6 i förordning (EG) nr 1251/1999 tillämpas.
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BILAGA IX
(artikel 22)
TILLÄGG FÖR AREALUTTAG I PORTUGAL
(EUR)
Regleringsår

Tillägg

2000/01

2001/02

2002/03

9,64

6,57

3,41

30. 10. 1999
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BILAGA X
(artikel 24 första stycket)
Sista dag för sådd 15 juni
Gröda

Samtliga grödor

Sockermajs

Medlemsstat

Regioner

Finland

Hela landet

Sverige

Hela landet

Samtliga medlemsstater

Hela landet

L 280/64
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BILAGA XI
(artikel 26.1)
UPPGIFTER SOM SKALL MEDDELAS KOMMISSIONEN
Uppgifterna skall överlämnas i form av en serie tabeller som utformats enligt följande:
— en första grupp tabeller som innehåller uppgifterna för varje produktionsregion i enlighet med artikel 3 i förordning
(EG) nr 1251/1999,
— en andra grupp tabeller som innehåller uppgifterna för varje region med en fastställd basareal i enlighet med bilaga VI
i den här förordningen,
— en enda tabell som innehåller en sammanfattning av uppgifterna för var och en av medlemsstaterna.
Tabellerna skall sändas in både i utskrift och i elektroniskt format.
Formler för arealer:

5=1+2+3+4
10 = 7 + 8 + 9
14 = 15 + 16
19 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 18

Kommentar
Varje tabell skall innehålla namnet på den aktuella regionen.
Avkastningen skall vara den som används för beräkningen av arealersättning i enlighet med förordning (EG) nr
1251/1999.
Åtskillnaden mellan ”bevattnad” och ”icke-bevattnad” skall endast göras i fråga om blandade regioner. I sådana fall gäller
att
d=e+f
j=k+l
Rad 1 omfattar endast durumvete som berättigar till det tillägg som avses i artikel 5 första stycket i förordning (EG) nr
1251/1999.
Rad 2 omfattar endast durumvete som berättigar till det särskilda stöd som avses i artikel 5 fjärde stycket i förordning
(EG) nr 1251/1999.
Rad 17 omfattar endast mark som tas ur bruk eller beskogas enligt artiklarna 22, 23, 24 och 31 i rådets förordning (EG)
nr 1257/1999 och som bokförs som arealuttag enligt artikel 6.8 i förordning (EG) nr 1251/1999.
Rad 18 motsvarar de områden som avses i artikel 2.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1251/1999.
Uppgifterna måste också sändas in för de producenter som inte ansöker om hektarstödet enligt stödsystemet för vissa
jordbruksgrödor (förordning (EG) nr 1251/1999). Denna information skall anges i kolumnerna ”m” och ”n” under
rubriken ”övrigt” och rör främst de jordbruksgrödor som deklarerats som foderareal för nöt- och fårbidrag.
Rad 21 omfattar mark som tas ur bruk för odling av industri- och energigrödor och som inte beviljats ersättning enligt
tillämpningsföreskrifterna i artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1251/1999 (t.ex. sockerbeta, jordärtskocka
och cikoriarot).

13

14
15
16
17

18

Gräsensilage

Totalt arealuttag (artikel 6)
varav obligatoriskt arealuttag
varav frivilligt arealuttag (artikel 6.5)
varav arealuttag utan ersättning i enlighet
med artikel 6.8

Jordbruksgrödor deklarerade som foderareal
för nöt- och fårbidrag

Arealuttag för produktion av annat än livsmedel
varav utan ersättning

21

20

19

12

Totalt oljelin

Totalt

11

Totalt proteingrödor

7
8
9

Soja
Raps
Solrosor

10

5
6

Totalt spannmål
varav ensilage

Totalt oljeväxter

1
2
3
4

Nr

(a)

Totalt
(c)

ej
bevattnade
bevattnade
(b)

Areal
(ha)

(d)

Totalt
(e)

(f)

ej
bevattnade
bevattnade
Totalt
(g)

(h)

(i)

ej
bevattnade
bevattnade

Avkastning
(t/ha)

(j)

Totalt

Areal
(ha)

(k)

(l)

ej
bevattnade
bevattnade

Totalt antal ansökningar =

Totalt antal ansökningar =
Avkastning
(t/ha)

Ansökan  92 ton

Ansökan > 92 ton

(m)

Totalt

Avkastning
(t/ha)

(n)

Totalt

Areal
(ha)

Totalt antal
ansökningar =

Övriga

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SV

Durumvete (artikel 5 första stycket)
Durumvete (artikel 5 fjärde stycket)
Majs (särskild basareal)
Övrigt spannmål

Gröda

Regionens namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TABELL

30. 10. 1999
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2317/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av en uppgift i produktspecifikationen för beteckningen ”Idiazábal” som finns
upptagen i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och
ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

heten. Följaktligen bör gränserna justeras för att stämma
överens med verkligheten. Det har kunnat visas att en
sådan justering inte påverkar vare sig motiveringen för
produktens anknytning till området eller ostens
mognadsprocess. Ändringen påverkar inte övriga producenters rättigheter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 1068/97 (2), särskilt
artikel 9 i denna, och
av följande skäl:
Den spanska regeringen har i enlighet med artikel 9 i
förordning (EEG) nr 2081/92 ansökt om ändring av en
uppgift i specifikationerna för beteckningen ”Idiazábal”
som har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning
genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1070/1999 (4).
Syftet med denna ändring är att ange pH-värdet för den
ost som beteckningen gäller till mellan 4,9 och 5,5 i
stället för det nuvarande angivna värdet som ligger
mellan 5,1 och 5,8.

1.

Efter granskning av ändringsansökan har det kunnat
konstateras att det är fråga om en smärre ändring. Detta
konstaterande har kunnat göras på grundval av ett flertal
resultat från analyser av ostens pH-värde. Analyserna har
visat att de värden som hade fastställts vid registreringen
av beteckningen inte stämmer helt och fullt med verklig-

2.

3.

I enlighet med förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG)
nr 2081/92 beslutade kommissionen genom beslut av
den 9 september 1999 att förfarandet i artikel 6 inte
behövde tillämpas då det rör sig om en mindre ändring.

4.

Då det är fråga om en ändring i enlighet med förordning
(EEG) nr 2081/92 måste ändringen av Idiazábal-ostens
pH-värde registreras och offentliggöras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringen av gränserna för pH-värdet till mellan 4,9 och 5,5
för den ost som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Idiazábal” skall registreras och offentliggöras i enlighet
med artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2081/92.
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 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

208,
156,
148,
130,

24.7.1992,
13.6.1997,
21.6.1996,
26.5.1999,

s.
s.
s.
s.

1.
10.
1.
18.

30. 10. 1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 280/67

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2318/1999
av den 29 oktober 1999
om undantag från förordning (EG) nr 1370/95 när det gäller dag för utfärdande av exportlicenser
inom grisköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för griskött (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige samt genom förordning (EG) nr 3290/94 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1370/95
av den 16 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen
med exportlicenser inom grisköttssektorn (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1719/98 (4), särskilt artikel 3.7 i
denna, och
av följande skäl:
I förordning (EG) nr 1370/95 föreskrivs att exportlicenser för
produkter inom grisköttssektorn skall utfärdas onsdagen
veckan efter den då ansökan lämnades in, såvida inte kommissionen under tiden har vidtagit särskilda åtgärder. Under

veckan 1–7 november 1999 kommer administrativa problem
att uppstå och för de ansökningar som lämnas in under veckan
25–31 oktober 1999 bör utfärdandedatumet därför flyttas fram
till fredagen den 5 november 1999.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1370/95
skall de licenser som avses där, och för vilka ansökningar har
lämnats in under veckan 25–31 oktober 1999, utfärdas
fredagen den 5 november 1999, såvida inte kommissionen
under tiden har vidtagit någon av de särskilda åtgärder som
anges i artikel 3.4 i den nämnda förordningen.
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 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2319/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Amerikas förenta stater under
2000 inom ramen för vissa kvoter enligt GATT-avtalen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

sådana ytterligare kvantiteter bör ske på villkor att den
berörda aktören lämnar in en ansökan samt ställer en
säkerhet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 174/
1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i
fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1596/1999 (2), särskilt artikel 20.3 i denna, och
av följande skäl:
1.

2.

3.

4.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2084/
1999 (3) öppnas förfarandet för tilldelning av exportlicenser för export av ost till Amerikas förenta stater
under 2000 inom ramen för vissa kvoter enligt GATTavtalen.
Om de ansökningar om tillfälliga exportlicenser som
inlämnats i enlighet med förordning (EG) nr 2084/1999
avser större kvantiteter av produkter i varje produktgrupp än de som finns tillgängliga, får vid tilldelningen
av licenserna hänsyn tas till de kvantiteter av samma
produkter som tidigare exporterats till Amerikas förenta
stater av samma sökande och förtur får ges till sökande
vars utsedda importörer är dotterföretag. Licenser bör
tilldelas sökande som exporterat de berörda ostarna till
Amerikas förenta stater under åtminstone två av de föregående tre åren. Förtur bör ges till de sökande vars
utsedda importörer är dotterföretag genom att högre
tilldelningskoefficienter fastställs för sådana sökande.
Alla andra ansökningar bör avslås.
I ordningen föreskrivs ingen möjlighet för aktören att
avböja en licens om den kvantitet som följer av tillämpningen av tilldelningskoefficienten är väldigt liten. Erfarenheten har visat att det finns risk för att en aktör
under sådana omständigheter inte har möjlighet att
uppfylla sitt exportåtagande, vilket i sin tur medför att
säkerheten går förlorad. Det är därför lämpligt att föreskriva tilldelning av en minimikvantitet.
Om det rör sig om produktgrupper för vilka de inlämnade ansökningarna avser kvantiteter som är lägre än de
som finns tillgängliga är det lämpligt att de återstående
kvantiteterna tilldelas de sökande i proportion till de
kvantiteter för vilka ansökan lämnats in. Tilldelningen av

(1) EGT L 20, 27.1.1999, s. 8.
(2) EGT L 188, 21.7.1999, s. 39.
(3) EGT L 256, 1.10.1999, s. 50.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Ansökningar om tillfälliga exportlicenser för de produktgrupper och kvoter som omfattas av noterna nr 16-Tokyo,
16-Uruguay, 17-, 20-, 21 och 25-Tokyo och 25-Uruguay i
kolumn 3 i bilagan till denna förordning och vilka inlämnats i
enlighet med förordning (EG) nr 2084/1999
— av sökande vars angivna importörer är dotterföretag, skall
godtas
a) för den per produktkod i exportbidragsnomenklaturen
begärda kvantitet som inte överskrider den kvantitet
som anges i kolumn 5 i bilagan, och
b) för den per produktkod i exportnomenklaturen begärda
kvantitet som överskrider den kvantitet som anges i
kolumn 5 i den mån tilldelningskoefficienten i kolumn
6 i bilagan medger detta,
— av sökande andra än de som avses i första strecksatsen och
som till Amerikas förenta stater har exporterat de berörda
produkterna under åtminstone två av de föregående tre
åren, skall godtas
a) för den per produktkod i exportbidragsnomenklaturen
begärda kvantitet som inte överskrider den kvantitet
som anges i kolumn 7 i bilagan, och
b) för den per produktkod i exportnomenklaturen begärda
kvantitet som överskrider den kvantitet som anges i
kolumn 7 i den mån tilldelningskoefficienten i kolumn
8 i bilagan medger detta,
— av andra sökande än de som anges i den första och andra
strecksatsen, skall avslås.
2.
Ansökningar om tillfälliga exportlicenser som lämnas in i
enlighet med förordning (EG) nr 2084/1999 och som avser de
produkter som omfattas av noterna nr 18- och 22-Tokyo och
22-Uruguay i kolumn 3 i bilagan till denna förordning skall
beviljas för de begärda kvantiteterna. Efter ansökan från
aktören inom 15 arbetsdagar från det att denna förordning
trätt i kraft samt under förutsättning att tillämplig säkerhet
ställs, får tillfälliga exportlicenser utfärdas för ytterligare kvantiteter i den mån koefficienterna i kolumn 9 i bilagan medger
detta.
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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 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2320/1999
av den 29 oktober 1999
om leverans av delade ärter som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
1.

2.

3.

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.
Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare
delade ärter.
Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16
december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd
från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1292/96 (2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och

leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.
4.

För att säkerställa att leveranserna genomförs bör
anbudsgivare ha möjlighet att framskaffa antingen gröna
delade ärter eller gula delade ärter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Delade ärter skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade i
bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt
de villkor som anges i bilagan.
Anbud skall omfatta antingen gröna delade ärter eller gula
delade ärter. Anbud som inte innehåller uppgift om vilken typ
av ärter som avses skall avvisas.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat
alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra
villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTI A
1. Aktion nr: 1529/95
2. Mottagare (2): Peru
3. Mottagarens representant: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA),
Avenida Argentina 3017, El Callao, fax: (511-4) 426 54 10
4. Bestämmelseland: Peru
5. Vara som skall framskaffas (7): delade ärter
6. Total kvantitet (ton netto): 1 000
7. Antal partier: 1
8. Varans egenskaper och kvantitet (3) (4): —
9. Emballage (5): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (4.0 A 1.c, 2.c och B.4) (2.1 A 1.a, 2.a och B.4)
10. Etikettering eller märkning (6): Se EGT C 114, 29.4.1991, p. 1 (IV.A.3)
— språk att använda vid märkning: spanska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
Produkten måste härröra från gemenskapen
12. Fastställt leveransstadium: Fritt bestämmelseorten (9)
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen – fob stuvat
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: —
16. Bestämmelseort: entrepôt PRONAA (se punkt 3)
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 23.1.2000
— andra leveranstid: 6.2.2000
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 13–26.12.1999
— andra leveranstid: 27.12.1999–9.1.2000
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 16.11.1999
— andra leveranstid: 30.11.1999
20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2)
296 70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag: —
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: André Debongnie (tfn (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50).
(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller dennes representant för att fastställa vilka
fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna för
radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och -137 samt halten jod-131.
(4) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:
— Sundhetscertifikat för växter (Av sundhetscertifikatet måste framgå att produkten är fri från trogoderma granarium,
bruchus sp., callosobruchus sp.).
(5) Med hänsyn till eventuell omlastning i andra säckar skall den leverantör som tilldelats kontrakt leverera 2 % tomma
extrasäckar av samma kvalitet som de säckar som innehåller varorna, med ett stort ”R” tillagt efter påskriften.
(6) Trots punkt IV.A.3 c i EGT C 114 skall påskriften lyda ”Europeiska gemenskapen” och i punkt IV.A.3 b skall påskriften
lyda ”pois cassés”.
(7) Anbud som inte innehåller uppgift om vilken typ av ärter som avses skall avvisas.
(8) Gula eller gröna ärter (Pisum sativum) från den senaste skörden avsedda för livsmedel. Ärterna skall inte vara artificiellt
färgade. De delade ärterna skall vara ångbehandlade i minst två minuter eller desinficerade genom rökning (*) samt
uppfylla följande krav:
— Fukt: högst 15 %.
— Orenheter: högst 0,1 %.
— Sönderslagna delar: högst 10 % (med sönderslagna delar förstås delar av ärter som rinner igenom en sikt med
runda hål med en diameter på 5 millimeter).
— Procentandel av andra eller avvikande färg: högst 1,5 % (gula ärter), högst 15 % (gröna ärter).
— Koktid: högst 45 minuter (efter blötläggning 12 timmar).
(9) Utöver vad som, föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 2519/97 får hyrda fartyg inte finnas angivna på någon
av de senaste fyra kvartalsförteckningarna över kvarhållna fartyg som offentliggjorts genom Parisavtalet (the Paris
Memorandum of Understanding on Port State Control) (rådets direktiv 95/21/EG [EGT L 157, 7.7.1995, s. 1]).

(*) Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna intyg om desinfektion genom rökning.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2321/1999
av den 29 oktober 1999
om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
1.

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

2.

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare
mjölkpulver.

3.

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16
december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd

från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1292/96 (2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och
leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Mjölkprodukter skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade
i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt
de villkor som anges i bilagan.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat
alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra
villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTIER A, B, C, D
1. Aktion nr: 154/98 (A); 155/98 (B); 156/98 (C); 158/98 (D)
2. Mottagare (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman — Jordan; telex 21170 UNRWA
JC; telefax (962-2) 86 41 27
3. Mottagarens representant: UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + D:
PO Box 19149, Jerusalem, Israel [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 581 65 64]
B:
PO Box 947, Beirut, Libanon [tel.: (961-1) 840 460-9; telefax: 60 36 83]
C:
PO Box 4313, Damascus, Syrien [tel.: (963-11) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA SY;
telefax: 613 30 47]
4. Bestämmelseland: A, D: Israel (A: Gaza; D: West Bank); B: Libanon; C: Syrien
5. Vara som skall framskaffas: Helmjölkspulver
6. Total kvantitet (ton netto): 466
7. Antal partier: 4 (A: 216 t; B: 96 t; C: 70 t; D: 84 t)
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5) (8): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (I. C. 1)
9. Emballage (7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (6.1 A, B och C.2)
10. Etikettering eller märkning (6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (I.C.3)
— språk att använda vid märkning: engelska
— tilläggsmärkning: ”FOR FREE DISTRIBUTION”
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
Tillverkning av helmjölkspulver skall ske efter det att leverans tilldelats
12. Fastställt leveransstadium (9): A, C, D: Fritt lossningshamnen – ”FAS landed” containerterminal
B: Fritt bestämmelseorten
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: A, D: Ashdod; C: Lattakia
16. Bestämmelseort: B: UNRWA warehouse in Beirut
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 9.1.2000
— andra leveranstid: 23.1.2000
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 6–19.12.1999
— andra leveranstid: 20.12.1999–2.1.2000
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 16.11.1999
— andra leveranstid: 30.11.1999
20. Anbudsgarantins belopp: 20 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; tlx 25670 AGREC B; fax (32-2)
296 70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag (4): Bidrag som är tillämpligt den 25.10.1999 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr
2223/1999 (EGT L 271, 21.10.1999, s. 6)
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: André Debongnie (tfn (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50).
(2) Den leverantör som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fastställa vilka
fraktdokument som krävs.
(3) Den leverantör som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de
tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som
skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och cesium-137 samt halten
jod-131.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39), är tillämplig vad avser exportbidrag. Den
dag som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.
Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av licensen skall
översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Den leverantör som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid
leveransen:
— ett sundhetscertifikat, utfärdat av ett officiellt organ, i vilket intygas att produkten framställts under utmärkta
sanitära förhållanden som kontrolleras av kvalificerad teknisk personal. Sundhetscertifikatet skall ange pastöriseringens temperatur och varaktighet, temperaturen och tiden för behandling i spraytorkningstornet, samt sista
förbrukningsdag.
— et veterinärintyg, utfärdat av ett officiellt organ, i vilket intygas att det i det område där den obehandlade mjölken
producerats inte har konstaterats mul- och klövsjuka eller andra anmälningspliktiga infektiösa eller smittsamma
sjukdomar under de sista tolv månaderna före bearbetningen, att de gällande normer beträffande PCB inte
överskridits och att produkten inte innehåller mydiakcene.
(6) Trots punkt I.A.3 c i EGT C 114 skall påskriften lyda på följande sätt: ”Europeiska gemenskapen”.
(7) Frakten skall ske i 20-fotscontainrar: Partierna A, C och D: De avtalade fraktvillkoren skall anses vara de som gäller för
linjefartyg (liner in/liner out) fritt lossningshamnens containerplats och skall förstås som omfattande 15 dagar (utom
lördagar, söndagar och allmänna helgdagar) utan containeravgift skall tydligt anges på fraktsedeln. Containeravgift
som i god tro utkrävs för containrar som innehas utöver de 15 dagar som anges ovan skall bäras av UNRWA.
UNRWA skall inte heller avkrävas någon deponeringsavgift för containrarna.
Sedan mottagaren övertagit varorna i leveransstadiet skall han bära alla kostnader för flyttning av containrarna till
omlastningsplan utanför hamnområdet och för transport av containrarna tillbaka till containerplatsen.
Ashdod: Sändningen skall stuvas i 20-fotscontainrar med högst 17 ton netto i varje container.
(8) Parti C: Sundhetsintyg och ursprungsintyget skall vara undertecknade och stämplade av en syrisk konsul och inbegripa
en bekräftelse av att de konsulära avgifterna har betalats.
(9) Utöver vad som föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 2519/97 får hyrda fartyg inte finnas angivna på någon av
de senaste fyra kvartalsförteckningarna över kvarhållna fartyg som offentliggjorts genom Parisavtalet (the Paris
Memorandum of Understanding on Port State Control) (rådets direktiv 95/21/EG (EGT L 157, 7.7.1995, s. 1).
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L 280/77

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2322/1999
av den 29 oktober 1999
om ändring av förordning (EG) nr 1701/1999 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag eller
avgift för export av korn till alla tredje länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

3.

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

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2513/98 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

1) Titeln skall ersättas med följande:

av följande skäl:
1.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/
1999 (5) inleds en anbudsinfordran för export av korn
till alla tredje länder.

2.

I en del konsumtionsområden i Nordamerika är marknadspriserna för närvarande högre än på världsmarknaden. De exportbidrag som beviljas för korn gäller för
alla tredje länder. För att undvika icke önskvärd export
till dessa marknader bör det inte vara möjligt att få
bidrag för dessa destinationer inom ramen för den
anbudsinfordran för export av korn som inleds genom
förordning (EG) nr 1701/1999.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1701/1999 ändras på följande sätt:
”Kommissionens förordning (EG) nr 1701/1999 av den 30
juli 1999 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag
eller avgift för export av korn till alla tredje länder med
undantag av Förenta staterna och Kanada.”
2) Artikel 1.2 skall ersättas med följande:
”2. Anbudsinfordran gäller korn som skall exporteras till
tredje länder med undantag av Förenta staterna och
Kanada.”
3) Titeln på bilaga I skall ersättas med följande:
”Veckovis anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export
av korn till alla tredje länder med undantag av Förenta
staterna och Kanada”.
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 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
160,
147,
313,
201,

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
31.7.1999, s. 27.

L 280/78

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2323/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2176/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

3.

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

4.

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

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), ändrad genom förordning (EG) nr 2072/
98 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
med beaktande av följande:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2176/
1999 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

1.

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5), och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris enligt
KN-nummer 1006 30 67 avsett för vissa tredje länder, skall på
grundval av anbud som lämnats in från och med den 25 till
och med den 28 oktober 1999 fastställas till 217,00 EUR/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 2176/1999.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
265, 30.9.1998, s. 4.
267, 15.10.1999, s. 4.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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L 280/79

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2324/1999
av den 29 oktober 1999
om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom
ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2177/1999
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 10.1 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/
89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för
export av ris till Réunion (3), ändrad genom förordning (EG) nr
1453/1999 (4), särskilt artikel 9.1 i denna, och
med beaktande av följande:
1.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2177/
1999 (5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet
av den subvention som skall utgå för leverans av ris till
Réunion.

2.

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel

22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta att inte fullfölja
anbudsförfarandet.
3.

Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2
och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

4.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 25
till och med den 28 oktober 1999 inom ramen för anbudsinfordran för fastställande av den subvention som skall utgå för
leverans av långkornigt råris under KN-nummer 1006 20 98
avsett för Réunion, vilket avses i förordning (EG) nr 2177/
1999, skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329,
265,
261,
167,
267,

30.12.1995, s. 18.
30.9.1998, s. 4.
7.9.1989, s. 8.
2.7.1999, s. 19.
15.10.1999, s. 7.
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SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2325/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2178/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

3.

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

4.

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

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
2072/1999 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
med beaktande av följande:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2178/
1999 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

1.

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5), och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats från och med den 25 till
och med den 28 oktober 1999 fastställas till 147,00 EUR/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 2178/1999.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
265, 30.9.1999, s. 4.
267, 15.10.1999, s. 10.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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L 280/81

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2326/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ris och helt slipat långkornigt A-ris
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2179/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

3.

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

4.

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

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 13.3 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2179/
1999 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

1.

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5) och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat ris och helt slipat
långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall på
grundval av anbud som lämnats in från och med den 25 till
och med den 28 oktober 1999 fastställas till 116,00 EUR/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 2179/1999.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
265, 30.9.1998, s. 4.
267, 15.10.1999, s. 13.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2327/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2180/1999
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 13.3 i denna, och

farandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.
3.

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

4.

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

av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2180/
1999 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

1.

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5), och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsför-

2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
från och med den 25 till och med den 28 oktober 1999
fastställas till 94,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2180/1999.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
265, 30.9.1998, s. 4.
267, 15.10.1999, s. 16.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.

30. 10. 1999
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L 280/83

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2328/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i
gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den
15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande
vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2348/96 (2), särskilt artikel 3 i denna, och
med beaktande av följande:
Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall
Kanarieöarnas behov av ris, med avseende på kvantitet,
pris och kvalitet, täckas av gemenskapsris på avyttringsvillkor som är likvärdiga med befrielse från importavgift,
vilket inbegriper beviljande av stöd för leveranser med
ursprung i gemenskapen. Detta stöd bör fastställas med
särskild hänsyn till kostnaderna för olika försörjningskällor och bör i synnerhet grundas på exportpriserna till
tredje land.

1.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1620/1999 (4),
fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för den

2.

särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna med
avseende på vissa jordbruksprodukter, däribland ris.
3.

Som en följd av tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på rissektorn i nuvarande marknadssituation, och
särskilt på prissatserna för dessa produkter i den europeiska delen av gemenskapen och på världsmarknaden,
bör stödet för försörjning av Kanarieöarna fastställas i
enlighet med bilagan till denna förordning.

4.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall stödbeloppen för ris med ursprung i gemenskapen inom ramen för
den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna fastställas
i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173,
320,
296,
192,

27.6.1992, s. 13.
11.12.1996, s. 1.
17.11.1994, s. 23.
24.7.1999, s. 19.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av
Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen
(EUR/t)
Produkt
(KN-nummer)

Stödbelopp

Slipat ris
(1006 30)

114,00

Brutet ris
(1006 40)

25,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2329/1999
av den 29 oktober 1999
om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med
ursprung i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med risprodukter samt för upprättandet av en prognostiserad försörjningsbalans för dessa produkter (5), ändrad
genom förordning (EG) nr 1683/94 (6), fastställs bestämmelser som kompletterar eller avviker från bestämmelserna i förutnämnda förordning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den
15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och
Madeira angående vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 562/98 (2), särskilt artikel 10 i
denna, och

3.

Som en följd av tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på rissektorn i nuvarande marknadssituation, och
särskilt på priserna för dessa produkter i den europeiska
delen av gemenskapen och på världsmarknaden, bör
stödet för försörjning av Azorerna och Madeira fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

4.

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

med beaktande av följande:
Enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 1600/92 skall
Azorernas och Madeiras behov av ris, med avseende på
kvantitet, pris och kvalitet, täckas av gemenskapsris på
avyttringsvillkor som är likvärdiga med befrielse från
importavgift, vilket inbegriper beviljande av stöd för
leveranser med ursprung i gemenskapen. Detta stöd bör
fastställas med särskild hänsyn till kostnaderna för olika
försörjningskällor och bör i synnerhet grundas på
exportpriserna till tredje land.

1.

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1696/
92 (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2596/
93 (4) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för
de särskilda ordningarna för att försörja Azorerna och
Madeira med vissa jordbruksprodukter, däribland ris.
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1983/92 av
den 16 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för en
särskild ordning för att försörja Azorerna och Madeira

2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 1600/92 skall stödbeloppen för ris med ursprung i gemenskapen enligt de särskilda
ordningarna för försörjning av Azorerna och Madeira fastställas
i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1.
76, 13.3.1998, s. 6.
179, 1.7.1992, s. 6.
238, 23.9.1993, s. 24.

(5) EGT L 198, 17.7.1992, s. 37.
(6) EGT L 178, 12.7.1994, s. 53.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 oktober 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av
Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen
(EUR/t)
Stödbelopp
Produkt
(KN-nummer)

Slipat ris
(1006 30)

Bestämmelse
Azorerna

Madeira

114,00

114,00

30. 10. 1999
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 juli 1999
om statligt stöd från Nederländerna till förmån för 633 nederländska bensinstationer utefter den
tyska gränsen
[delgivet med nr K(1999) 2539]
(Endast den nederländska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(1999/705/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

Den 16 februari 1998 skickade kommissionen en
påminnelse till de nederländska myndigheterna. Den 17
februari 1998 skickade de nederländska myndigheterna
in en del av den efterfrågade informationen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,

2.

Eftersom svaren från de nederländska myndigheterna
efter långa dröjsmål ändå var motstridiga och ofullständiga, övervägde kommissionen den 2 april 1998 att
inleda ett förfarande enligt artikel 88.2. På begäran av de
nederländska myndigheterna uppsköts detta emellertid.
Vid ett möte den 13 maj 1998 upprepade de nederländska myndigheterna sin begäran om uppskov och
utfäste sig att leverera erforderliga upplysningar om
uppskovet beviljades. Denna begäran avvisades dock
med anledning av den långa tidsrymd som förflutit
sedan anmälan.

3.

Den 3 juni 1998 beslöt kommissionen att inleda ett
förfarande enligt artikel 88.2. Detta beslut meddelades
till den nederländska regeringen i skrivelse SG(98) D/
6545 av den 29 juli 1998. De nederländska myndigheterna anmodas samtidigt att inkomma med synpunkter
inom en månad, dvs. före den 29 augusti 1998.

4.

I en skrivelse av den 2 september 1998, som inkom den
4 september 1998, begärde de nederländska myndigheterna ytterligare uppskov med en månad, dvs. till den 29
september 1998 för att kunna lämna svar. Denna
begäran godkändes av kommissionen den 9 september
1998. I en skrivelse av den 25 september 1998, som

efter att i enlighet med nämnda artiklar (1) ha gett berörda
parter tillfälle att yttra sig och med beaktande av dessa
synpunkter, och
av följande skäl:

1. FÖRFARANDE
1.

Genom en skrivelse av den 14 augusti 1997, registrerad
den 18 augusti 1997, anmälde de nederländska myndigheterna till kommissionen sin avsikt att bevilja stöd till
förmån för de 633 nederländska bensinstationer som är
belägna i närheten av gränsen till Tyskland. Genom en
skrivelse av den 22 september 1997 begärde kommissionen ytterligare upplysningar, vilka lämnades av de
nederländska myndigheterna i en skrivelse av den 30
oktober 1997, registrerad den 31 oktober 1997. Genom
en skrivelse av den 17 december 1997 begärde kommissionen åter information om frågor som ännu inte var
fullständigt besvarade. Den 15 januari 1998 begärde de
nederländska myndigheterna uppskov, vilket beviljades
den 22 januari 1998 fram till den 10 februari 1998.

(1) EGT C 307, 7.10.1998, s. 10.
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inkom den 29 september 1998, begärde de nederländska myndigheterna ytterligare två månaders uppskov
fr.o.m. datumet för kommissionens skrivelse, dvs. till
den 29 november 1998. I en skrivelse av den 9 oktober
1998 godtog kommissionen ett uppskov på en månad,
dvs. till den 29 oktober 1998. De nederländska myndigheterna meddelades härvid att om information inte
lämnats före detta datum skulle kommissionen kunna se
sig nödsakad att fatta ett negativt beslut enbart på
grundval av de tillgängliga uppgifterna. I en skrivelse av
den 29 oktober, som inkom den 4 november 1998,
meddelade de nederländska myndigheterna sina
synpunkter.

30. 10. 1999

juli 1997 respektive den 15 december 1997, 3) en kopia
av den mellan finansministeriet och Senter uppgjorda
verkställighetsöverenskommelsen om beslutet Tijdelijke
regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland (3)
samt 4) 574 exklusiva inköpsavtal och frågeformulär
som utarbetats av Senter gällande bensinstationerna.
8.

Sedan kommissionen granskat avtalen begärdes
kompletterande upplysningar i en skrivelse av den 5 maj
1999. I en skrivelse av den 20 maj 1999, registrerad den
21 maj 1999, hörsammade de nederländska myndigheterna delvis denna begäran.

2. DETALJERAD BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

5.

6.

7.

Offentliggörandet av kommissionens anmodan till tredje
part att inkomma med synpunkter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 7 oktober 1998 (2). Den 9
november 1998 då tidsfristen för detta enligt offentliggörandet löpte ut hade tio synpunkter inkommit från
tredje part. I en skrivelse av den 21 december 1998
meddelades dessa synpunkter till de nederländska
myndigheterna, som fick tillfälle att uttala sig över dem.

Den 17 februari 1999 anmodade kommissionen de
nederländska myndigheterna att sända in erforderlig
information, eftersom de inte hade visat att det inte var
fråga om någon kumulering av stöd. Detta beslut
meddelades till de nederländska myndigheterna genom
skrivelse SG(99) D/1411 av den 25 februari 1999, där
de nederländska myndigheterna anmodas att lämna in
sina synpunkter inom 15 arbetsdagar fr.o.m. offentliggörandet av detta beslut, dvs. före den 18 mars 1999.

I skrivelser av den 17 mars 1999 och den 6 april 1999,
registrerade den 17 mars 1999 och den 7 april 1999,
sände de nederländska myndigheterna 1) en förteckning
över alla stödmottagarna, dvs. 633 bensinstationer, 2)
texten till rättsgrunden: beslutet Tijdelijke regeling
subsidie tankstations grensstreek Duitsland av den 21

(2) EGT C 307, 7.10.1998, s. 10.

9.

Stödet är avsett för 633 nederländska bensinstationer
som ligger intill den tyska gränsen. Fysiska eller juridiska
personer, handelsbolag eller privata aktiebolag för vilkas
räkning en eller flera bensinstationer drivs samt dessas
efterträdare är stödberättigade. I bilagan till föreliggande
beslut återfinns en förteckning över alla stödmottagarna.

10.

Syftet med stödet är att kompensera en förment nedgång
i omsättningen till följd av en höjning av punktskatten
på lätt råolja, som trädde i kraft i Nederländerna den 1
juli 1997. De nederländska myndigheterna befarar att de
nederländska konsumenterna till följd av höjningen
skulle vara benägna att tanka på tyska bensinstationer
nära den nederländska gränsen.

11.

Stödet beräknas på basis av mängden levererad lätt
råolja. Stödets omfattning avtar med avståndet till den
tyska gränsen, dvs. bensinstationer som ligger högst 10
kilometer från gränsen får 100 gulden (45 euro) per
1 000 liter levererad lätt råolja, medan stationer som
ligger mellan 10 och 20 kilometer från gränsen får 50
gulden (23 euro) per 1 000 liter levererad (4) lätt råolja.
Dessa belopp fördubblas därefter.

12.

Skulle den tyska punktskatten på lätt råolja höjas,
kommer stödbeloppet att sänkas med 10/11 respektive
5/11 av det belopp som den tyska punktskatten på lätt
råolja per 1 000 liter har höjts med (5). De totala stödet
torde komma att uppgå till omkring 126 miljoner
gulden (52,7 miljoner euro (6)), beroende på bensinstationernas bokförda omsättning samt eventuella
höjningar av punktskatten i Tyskland. Stödordningen
skall gälla maximalt i tre år, fram till den 1 juli 2000.

(3) Se skäl 18.
(4) Enligt den rättsgrund som ändrades genom ministerbeslut av den 15
december 1997, Staatscourant nr 241. Enligt ursprungsanmälan
skulle bensinstationer som ligger högst 10 kilometer från gränsen få
80 gulden (36 euro) per 1 000 liter levererad lätt råolja, medan de
som ligger mellan 10 och 20 kilometer från gränsen skulle få 40
gulden (18 euro) per 1 000 liter levererad lätt råolja. I det ursprungliga beslutet nämndes inte någon fördubbling av stödbeloppet.
5
( ) Artikel 5 i beslutet Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland av den 21 juli 1997, ändrat genom ministerbeslut
av den 15 december 1997.
6
( ) I enlighet med de fr.o.m. den 1 januari 1999 oåterkalleligen fastställda omräkningskursen mellan euron och EMU-staternas valutor.
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13.

I sin anmälan (7) angav de nederländska myndigheterna
att åtgärden torde omfattas av regeln om stöd av mindre
betydelse eftersom varje bensinstation maximalt får
100 000 euro under stödåtgärdsperioden. De menar att
varje bensinstation kan betraktas som ett separat företag
och att kommissionen bör kunna godkänna dessa
åtgärder utan invändningar.

14.

Enligt de nederländska myndigheterna finns det i Nederländerna tre typer av bensinstationer:

15.

I den första kategorin, dealer-owned/dealer-operated –
Do/Do, är återförsäljaren ägare till bensinstationen. Han
driver den på egen risk och är knuten till sin leverantör
genom femåriga exklusiva inköpsavtal, med option på
ytterligare fem år i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 1984/83 (8).

16.

I den andra kategorin, company-owned/dealer-operated
– Co/Do, hyr återförsäljaren bensinstationen. Han driver
den på egen risk och är så länge han hyr bensinstationen
bunden till oljebolaget genom ett exklusivt inköpsavtal i
enlighet med förordning (EEG) nr 1984/83.

17.

I den tredje och sista kategorin, company-owned/
company-operated – Co/Co, drivs bensinstationen av
oljebolagets anställda eller dotterföretag. De anställda/
dotterföretagen handlar inte på egen risk och väljer inte
fritt sina leverantörer, varför förordning (EEG) nr 1984/
83 således inte är tillämplig.

18.

Det nederländska finansministeriet uppdrog åt Senter, en
verkställande instans under Ekonomiministeriet för
teknik, energi och miljö, att genomföra stödet (9).

19.

För att kunna besvara kommissionens begäran om
upplysningar sände Senter ett frågeformulär till de aktuella bensinstationerna. Följande frågor ställdes: a) namn
på bensinstationen, b) namn på ägaren till bensinstationen, c) företagets rättsliga status, d) typ av bensinstation (Do/Do, Co/Do eller Co/Co), e) försålt märke av lätt
råolja, f) har kopia av de exklusiva inköpsavtalen sänts

(7) De nederländska myndigheternas anmälan överensstämmer inte med
rättsgrunden för beslutet Tijdelijke regeling subsidie tankstations
grensstreek Duitsland. Enligt punkt 6 i anmälan uppgår stödet för
”stödåtgärdens totala löptid (t.o.m. den 30 juni 2000) till 100 000
ecu per bensinstation”, medan det i artikel 4 i beslutet Tijdelijke
regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland (såsom det
offentliggjordes i Staatscourant nr 138 av den 23 juli 1997) anges
att stödet utgår per sökande med maximalt 100 000 ecu uttryckt i
gulden för perioden från 1 juli 1997 t.o.m. den 30 juni 2000.
8
( ) Kommissionens förordning (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983
om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av exklusiva
inköpsavtal (EGT L 173, 30.6.1983, s. 5).
9
( ) Verkställighetsöverenskommelse mellan finansministeriet och Senter
gällande beslutet Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek
Duitsland av den 17 juni 1998 (ref.nr. ZTD850161.MIM).

L 280/89

till Senter, g) mängden lätt råolja som säljs per år, h)
finns ett prisstyrningssystem, i) har oljebolaget bestämmanderätt över den aktuella återförsäljaren samt j) drivs
den aktuella bensinstationen på egen risk.

3. SKÄLEN TILL ATT FÖRFARANDET INLETTS

20.

Kommissionens beslut om att inleda ett förfarande enligt
artikel 88.2 bygger på två skäl:

21.

För det första gjorde kommissionen bedömningen att
regeln om stöd av mindre betydelse kan vara tillämplig
om varje bensinstation kan betraktas som ett separat
företag. Enligt kommissionen kan en bensinstation inte
ses som ett separat företag då en ägare innehar flera
bensinstationer (vilket kan vara fallet med companyowned/company-operated bensinstationer) eller när
”oberoende” näringsidkares frihet inskränks av kombinerade exklusiva hyres- och inköpsavtal på sådant sätt att
de stora oljebolagen i realiteten kontrollerar dem (vilket
kan vara fallet för bensinstationer som är companyowned/dealer-operated).

22.

För det andra och under beaktande av de särskilda
omständigheterna i ärendet gjorde kommissionen
bedömningen att regeln om stöd av mindre betydelse
grundas på en presumtion som kan vederläggas, dvs.
även om det aktuella stödbeloppet är ringa och således
understiger taket för regeln om stöd av mindre betydelse, är denna regel dock inte tillämplig om stödet
påverkar handelsutbytet och konkurrensen mellan
medlemsstaterna.

23.

Kommissionen bad i sitt beslut slutligen om svar på tre
frågor för att förtydliga bilden av de berörda bensinstationernas ägarstruktur och för att kunna bedöma om de
”oberoende” näringsidkarnas handlingsfrihet är inskränkt
på sådant sätt att det aktuella oljebolaget i realiteten har
bestämmanderätt över dem:
”1) En förteckning över ägarna till de 624 (10) bensinstationerna, en fördelning av de 624 bensinstationerna
mellan de tre bensinstationskategorierna och uppdaterad information om marknadsandelarna för de
624 bensinstationerna uppdelade efter ägarskap.

(10) Ursprungligen anmälde de nederländska myndigheterna stöd till
624 bensinstationer. Den förteckning över stödmottagande företag
som de nederländska myndigheterna insänt, omfattar dock 633
bensinstationer. Detta beslut gäller således 633 och inte 624
bensinstationer.
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2) Jämförbara uppgifter om ägarstrukturen för bensinstationerna i hela Nederländerna samt i det planerade stödområdet. Om den allmänna ägarstrukturen
för Nederländerna inte gäller för det berörda
området uppmanas den nederländska regeringen att
förklara varför det är så.

branschorganisationerna inte har tillgång till denna
information.

28.

3) Kopior av alla kombinerade inköps- och hyresavtal
per oljebolag, i syfte att möjliggöra en bedömning
av huruvida de ’oberoende’ återförsäljarnas handlingsfrihet är så begränsad att de i praktiken kontrolleras av de berörda oljebolagen.”

4. SKÄLEN TILL KOMMISSIONENS FÖRELÄGGANDE
OM UPPGIFTSINLÄMNING

24.

Eftersom de nederländska myndigheterna inte lämnat
tillfredsställande svar på de frågor som ställdes i beslutet
om att inleda förfarandet ålade kommissionen Nederländerna att tillhandahålla de efterfrågade upplysningarna.
Frågorna var i det närmaste identiska med dem i
kommissionens skrivelse av den 22 september 1997 till
de nederländska myndigheterna, som upprepades i skrivelsen av den 17 december 1997. Kommissionen ansåg
att det nederländska svaret var otillräckligt av följande
skäl:

25.

Vad beträffar den första frågan hade de nederländska
myndigheterna framför allt underlåtit att sända en med
motiveringar försedd förteckning över de 633 bensinstationerna och deras ägare. De hade heller inte angivit hur
bensinstationerna fördelade sig mellan de tre kategorierna. Vidare hade de nederländska myndigheterna inte
förtydligat de till synes motstridiga uppgifterna om
indelningen, något som även noterades i kommissionens
beslut om att inleda förfarandet.

26.

27.

Den andra frågan besvarade de nederländska myndigheterna inte specifikt, utan hävdade bara att de inte kunde
ge några adekvata svar på frågorna 2 och 3. Detta synes
strida mot branschorganisationernas ståndpunkt om att
det inte finns några skäl att anta att ägarstrukturen för
bensinstationerna i gränsområdet i någon större
utsträckning avviker från strukturen i de övriga delarna
av Nederländerna.

Vad den tredje frågan anbelangar, dvs. begäran om
kopior av alla kombinerade exklusiva inköps- och hyresavtal för varje oljebolag, kunde kommissionen inte godta
de nederländska myndigheternas argumentation om att

30. 10. 1999

Med anledning av de synpunkter från tredje part som
inkom efter inledandet av förfarandet ålade kommissionen slutligen de nederländska myndigheterna att
lämna information om i vilken utsträckning prisstyrningssystem ingick i Q8:s avtal med bensinstationsinnehavare i stödområdet. Kommissionen begärde vidare att
de nederländska myndigheterna skulle bekräfta om
övriga oljebolag tillämpar likartade system i stödområdet.

5. SYNPUNKTER FRÅN BERÖRDA PARTER

29.

Efter offentliggörandet av kommissionens beslut om att
inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget
mottog kommissionen synpunkter från tio berörda
parter. Av dessa var a) tre från enskilda bensinstationsinnehavare (BP, BP och De Fakkel), b) fyra från oljebolag
(Q8, Texaco, Shell och Total) och c) tre från branschorganisationer (NOVE, Bovag och BETA). Den 12 mars
1999 mottog kommissionen även en skrivelse från en
bensinstationsinnehavare som samtidigt är ordförande
för VEB. (Vereniging Exploitanten Benzinestations).
Kommissionen kan dock inte beakta den sistnämnda
skrivelsen eftersom den inkom efter utgången av den
tidsfrist som angavs vid offentliggörandet av beslutet om
att inleda ett förfarande, dvs. efter den 9 november
1998.

30.

a) I de tre breven från enskilda bensinstationsinnehavare
upprepas informationen från Senters frågeformulär (11). I
allmänhet uttrycker breven oro över att stödet skall dras
in och eventuellt måste återbetalas. Det betonas att
stödet behövs eftersom bensinstationsinnehavarnas tidigare kunder åker till Tyskland för att tanka sedan punktskatten på lätt råolja höjts i Nederländerna. De Fakkel
BV underrättade kommissionen i sin skrivelse om att
man för att få stöd för var och en av sina bensinstationer
vid den tyska gränsen (av 18 bensinstationer totalt) har
uppdelat företaget i skilda juridiska enheter.

31.

b) De fyra berörda oljebolagen (Q8, Texaco, Shell och
Total) anser att de nederländska myndigheterna inte
kunde sända in de efterfrågade exklusiva inköpsavtalen,
eftersom myndigheterna inte hade några kopior av dem
och heller inte har laglig möjlighet att erhålla sådana
kopior. Oljebolagen kunde själva inte sända in avtalen

(11) Se skäl 19.
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utan att i varje enskilt fall få tillstånd från var och en av
de avtalsslutande parterna. Total menar att det inte var
relevant att sända in kopior av avtalen. Både Texaco och
Total understryker att ett oljebolags nederländska marknadsandelar uttryckt i mängden försåld lätt råolja inte
ger någon rättvisande bild av ägarstrukturen för de
enskilda bensinstationerna, eftersom omsättningen kan
skilja sig enormt från station till station. Enligt Texaco,
Shell och Q8 arbetar återförsäljare ur Co/Do-kategorin
oberoende och på egen risk. Som belägg för detta sände
Q8 en kopia på ett standardformulär för exklusiva
inköpsavtal för Co/Do-bensinstationer. Texaco menar att
varje bensinstation genom regeln om stöd av mindre
betydelse måste ses som ett separat företag. Slutligen
hävdar oljebolaget Total att stödet inte kan ses som
konkurrenssnedvridande eftersom det endast delvis
kompenserar de aktuella bensinstationerna för deras
förluster.

32.

33.

34.

35.

c) Tre branschorganisationer har sänt in synpunkter med
anledning av förfarandet, nämligen NOVE, BETA och
Bovag.

NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche)
företräder 1 000 bensinstationer och 500 oljeleverantörer i Nederländerna. NOVE håller inte med om det
ömsesidiga samband som kommissionen förmodar finns
mellan försäljningen av ett märke och ägarstrukturen.
Dessutom förstår organisationen inte hur förekomsten
av ett hyresavtal kan vara en indikation på extern
kontroll. Vad beträffar den fullständiga ägarförteckningen och ägandebevisen har varken de nederländska
myndigheterna eller NOVE tillgång till dylika uppgifter.
Endast parterna i fråga kan sända in dessa.

BETA (Belangenvereniging Tankstations) företräder 850
medlemmar som driver ungefär 1 400 bensinstationer.
Endast oberoende bensinstationsinnehavare kan bli
medlemmar i BETA, eftersom en av organisationens
viktigare uppgifter är att bistå sina medlemmar i deras
förhandlingar med oljebolagen. Ungefär hälften av
BETA:s medlemmar hör till kategorin Do/Do och den
andra hälften till kategorin Co/Do. Båda kategorierna av
bensinstationer drivs för egen räkning och stödet
kommer således endast dessa bensinstationer till godo
och inte någon annan. Enligt BETA driver 90 % av stödmottagarna endast en station, varför dessa personer
borde kunna få behålla stödet. Vad beträffar de distributionsavtal som efterfrågas, menar BETA att en kopia av
ett standardformulär bör vara tillräckligt. Slutligen anser
BETA att åtgärden inte snedvrider konkurrensen,
eftersom bränsleomsättningen i stödområdet efter den
aktuella punktskattehöjningen sjunkit med mellan 15
och 25 %.
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Bovag (förening för person- och lastbilsförsäljare;
allmänna företag som sysslar med bilar, tvåhjuliga
fordon, husvagnar, släpvagnar, reparationer och biltvätt,
trafikskolor, biluthyrnings- eller leasingföretag samt
bensinstationer) menar att det beviljade stödet till följd
av regeln om stöd av mindre betydelse endast delvis
kompenserar bensinstationerna för deras förluster efter
punktskattehöjningen. Bovag understryker att också i
Co/Do-bensinstationer arbetar försäljaren för egen
räkning och på egen risk. Dessutom menar föreningen
att stödet bör utgå per bensinstation även då en återförsäljare äger flera stationer. Enligt Bovag bekräftar resultatet från en intern undersökning, som gjordes i mars
1998 och med deltagande av 3 300 bensinstationer, de
siffror som de nederländska myndigheterna sänt in. En
förteckning över de aktuella bensinstationerna finns tillgänglig hos Senter. De kombinerade hyres- och distributionsavtalen måste begäras in direkt från de berörda
bensinstationerna.

6. KOMMENTARER FRÅN NEDERLÄNDERNA

36.

De nederländska myndigheterna har i fyra skrivelser
besvarat kommissionens beslut om att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget samt föreläggandet om uppgiftsinlämning. Dessa skrivelser, (dvs.) a)
en skrivelse av den 29 oktober 1998, b) en skrivelse av
den 17 mars 1999, c) en skrivelse av den 6 april 1999
och d) en skrivelse av den 20 maj 1999) sammanfattas
nedan:

37.

a) I sitt svar av den 29 oktober 1998 avseende att
förfarandet skall inledas påpekar de nederländska
myndigheterna att den första frågan i kommissionens
skrivelse av den 29 juli 1998 redan delvis är besvarad.
Eftersom de uppgifter som behövs för att besvara
frågorna 2 och 3 måste lämnas av branschorganisationerna konsulterades dessa. Enligt de nederländska
myndigheterna har dessa organisationer uppgivit att de
inte kan lämna de efterfrågade uppgifterna eftersom i) de
inte förfogar över denna information och ii) eftersom de
inte inser varför den efterfrågade informationen är
nödvändig.

38.

Slutligen framhåller de nederländska myndigheterna att
den ”flagga” som används vid en bensinstation (det
bränslemärke som säljs) inte ger någon indikation om
bensinstationens ägarstruktur. De avslutar sin skrivelse
med att förklara sig alltid vara redo till samråd med
kommissionen för att utröna om informationen kan
skaffas fram på annat sätt.

39.

Till sitt svar fogade den nederländska regeringen även
den ståndpunkt som insänts av advokatkontoret De
Brauw, Blackstone en Westbroek å de berörda branschorganisationernas vägnar. Till att börja med analyserar advokatkontoret i detalj begreppet ”företag” i EG:s
konkurrenslagstiftning, framför allt i koncentrationsförordningen och i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.
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För det andra framförs synpunkter om kommissionens
frågor. I ståndpunkten hävdas att en del av informationen i den första frågan kan erhållas från Senter och
från handelskamrarna eller via utdrag ur fastighetsregistret.

41.

På den andra frågan svarar advokatkontoret att man inte
ser någon anledning till att anta att ägarstrukturen för
bensinstationer i gränsområdet avsevärt skulle avvika
från strukturen i resten av Nederländerna.

42.

Slutligen hävdar advokatkontoret att alla avtal från hela
Nederländerna inte behöver sändas in, eftersom stödet
endast berör gränsområdet. Innehållet i dessa avtal kan
hur som helst inte vara relevant eftersom finansministeriet betraktar bensinstationerna som separata företag. I
sin slutsats påpekar De Brauw likställighetsprincipens
betydelse i EG-rätten.

43.

b) I sitt första svar till kommissionens föreläggande om
uppgiftsinlämning, daterat den 17 mars 1999, underrättade de nederländska myndigheterna kommissionen om
att de hos stödmottagarna efterfrågat i) namnet på
ägaren till bensinstationen, ii) information om tillämpningen av prisstyrningssystem samt iii) en kopia av
exklusiva inköpsavtal som eventuellt inskränker på innehavarens oberoende. De flesta stödmottagarna har
besvarat frågorna. Svaren har sänts till kommissionen.
Svaret från de nederländska myndigheterna åtföljdes av
en förteckning över namnen på alla stödmottagare
(inklusive deras rättsliga status). De nederländska
myndigheterna hävdar att de i enlighet med kommissionens föreläggande om uppgiftsinlämning åter har vänt
sig till bensinstationerna med en begäran om information. Denna nya information kommer att översändas till
kommissionen så snart den kommit dem till handa.

44.

45.

att vidta till följd av den tyska punktskattehöjningen på
lätt råolja med 0,06 tyska mark (0,03 euro) per liter
fr.o.m. den 1 april 1999.

46.

Till svar på den sista begäran, framför allt på fråga 1,
lämnade de nederländska myndigheterna en översiktstabell. I denna tabell upptogs: det registreringsnummer
som stödet beviljats under, namnet på den berörda
bensinstationen, rättslig status för bensinstationen,
bensinstationskategori (Do/Do, Co/Do eller Co/Co), om
den sökande från den berörda bensinstationen lämnat
svar på begäran om information, märket på det bränsle
och besläktade artiklar som försäljs i den berörda
bensinstationen och vilket slag och vilken typ av avtal
som de nederländska myndigheterna mottagit från den
sökande och översänt till kommissionen. Kategorin (Do/
Do, Co/Do eller Co/Co) återger uppgifter som de
sökande uppgivit. Tillämpas denna indelning på alla
stödsökande, visar det sig på basis av de uppgifter som
de nederländska myndigheterna förfogar över, att
ungefär 43 % av dem klassas som Do/Do-bensinstationer
och 17 % som Co/Do-bensinstationer. Totalt 13 %
klassar sig som ägare, ägare/bensinstationsinnehavare
eller näringsidkare för egen räkning och på egen risk. En
sökande (0,2 %) ansåg sig ha en Co/Co-bensinstation.

47.

Enligt de nederländska myndigheterna är även angivelserna om märken på bränsle och besläktade artiklar
baserat på de sökandes uppgifter. Ett antal sökande har
lämnat denna fråga obesvarad (ungefär 23 %). Detta
innebär att de av kommissionen efterfrågade marknadsandelarna måste baseras på svaren från 77 % av bensinstationerna. Noteras bör att dessa bensinstationer, enligt
de nederländska myndigheterna, står för ungefär 81 %
av försäljningen av lätt råolja i gränsområdet. De på
grundval av tillgängliga uppgifter beräknade marknadsandelarna baseras på en referensperiod som sträcker sig
från juli 1996 t.o.m. juni 1997. Dessa marknadsandelar
– som alltså uteslutande avser det holländsk-tyska gränsområdet – är endast ungefärliga:

c) I sitt andra svar på kommissionens föreläggande om
uppgiftsinlämning, daterat den 6 april 1999, översände
de nederländska myndigheterna övriga reaktioner från
stödmottagarna. Denna skrivelse åtföljdes av i) en kopia
av verkställande-överenskommelserna mellan finansministeriet och Senter rörande beslutet Tijdelijke subsidie
tankstations grensstreek Duitsland (12) och ii) en kopia av
den rättsgrund som ändrades den 15 december
1997 (13). Kommissionen fick in totalt 574 exklusiva
inköpsavtal och frågeformulär som utarbetats av Senter.

d) Genom en skrivelse av den 5 maj 1999 begärde
kommissionen att de nederländska myndigheterna
brådskande skulle besvara i) de obesvarade frågorna i
föreläggandet om uppgiftsinlämning samt ii) ett antal
frågor med anledning av den ändrade rättsgrunden från
den 15 december 1997 med retroaktiv verkan till den 1
juli 1997, som inte anmälts till kommissionen. Slutligen
begärde kommissionen att de nederländska myndigheterna iii) skulle ange vilka åtgärder Nederländerna avser

(12) Se fotnot 9.
(13) Se fotnot 4.
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Shell

[...] %

BP/Mobil

[...] %

Esso

[...] %

Texaco

[...] %

Total

[...] %

Övriga (inklusive eget märke)

[...] %

AVIA

[...] %

Fina

[...] %

Q8 (KPN)

[...] %

I sitt svar påpekar de nederländska myndigheterna att
dessa marknadsandelar inte kan ge någon antydan om
bensinstationernas ägarstruktur. Att en bensinstation
”flaggar” för ett visst oljebolag, hindrar inte att denna
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den tyska gränsen (andra kategorin) sänks med 5/11 av
68 gulden, dvs. med 31 gulden (14 euro). De nya
beloppen har tillämpats fr.o.m. den 1 maj 1999 och
uppgår således till 38 gulden (17 euro) per 1 000 liter
för bensinstationer i första kategorin och 19 gulden (9
euro) per 1 000 liter för bensinstationer i andra kategorin.

bensinstation helt drivs för egen räkning och på egen
risk och således utan vidare kan klassas som Do/Do eller
åtminstone som Co/Do.
49.

De nederländska myndigheterna vidarebefordrade frågan
om prisstyrningssystem inom andra oljebolagen än Q8
till oljebolagen och de berörda bensinstationernas
näringsidkare. De nederländska myndigheterna förbinder
sig att vidarebefordra uppgifterna till kommissionen så
snart de kommer in.

50.

Enligt de nederländska myndigheterna ingår prisstyrningssystem, med ett undantag, i avtalen mellan Q8 och
återförsäljarna i stödområdet. Inom ramen för Q8:s avtal
med sina återförsäljare fastslås att återförsäljaren själv
bestämmer sitt försäljningspris på motorbränsle. Mot
bakgrund av detta kan återförsäljaren förhandla med Q8
om att låta prisstyrningssystemet ingå i grundavtalet.
Inom prisstyrningssystemet kan Q8 enligt avtalsvillkoren
stå för en del rabatter som återförsäljaren erbjuder på det
rekommenderade priset. I fastlagda tabeller, som ingår i
grundavtalet, anges för varje bränsle vilken andel för
varje cent/liter extra pumprabatt som Q8 respektive återförsäljaren står för. Vissa återförsäljare föredrar att ta
hela risken för extra pumprabatt i utbyte mot en högre
rabatt i grundavtalet.

51.

52.

Vad gäller fråga 2, om ändrad rättsgrund lämnar de
nederländska myndigheterna följande klargörande.
Redan fr.o.m. den 1 juli 1997 beviljades stöd endast
med maximalt 100 000 euro per företag, dvs. den
fysiska eller juridiska person för vars räkning och på
vilkens risk en eller flera bensinstationer drivs.
Ändringen från i december 1997, som kommissionen
hänvisar till, innebar på denna punkt inte någon förändring av syftet. Den (villkorliga) anmälan jämlikt artikel
88.3 i EG-fördraget avser inte nuvarande ordning utan
den nederländska regeringens avsikt att utvidga tillämpningsområdet för denna ordning, vilket ännu dock inte
genomförts. Denna planerade utvidgning av ordningen
avsåg tillämpningen per bensinstation. Detta sistnämnda
föranledde den nederländska regeringen att vända sig till
kommissionen med frågan om stödutbetalningar per
bensinstation skulle vara tillåtna enligt regeln om stöd av
mindre betydelse, och ifall denna regel inte skulle tillåta
en dylik utvidgning, och om utvidgningen skulle
anmälas såsom planerad stödåtgärd. De nederländska
myndigheterna betonar att planerna inte skulle ha verkställts innan kommissionen uttalat sig i saken.
På fråga 3 om konsekvenserna för stödordningen som
den nederländska regeringen ser efter den nyliga punktskattehöjningen i Tyskland, svarade de nederländska
myndigheterna slutligen som följer. Med början den 1
april 1999 höjdes den tyska punktskatten på lätt råolja
med 0,06 tyska mark (0,03 euro)/liter. I nederländska
gulden motsvarar detta en höjning på 0,068 gulden/liter,
eller 68 gulden (31 euro)/1 000 liter. I enlighet med
artikel 5.1 i beslutet Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland sänks beloppet på 100
gulden (45 euro) till bensinstationer inom en zon på 10
kilometer från den tyska gränsen (första kategorin)
fr.o.m. den 1 maj 1999 med 10/11 av 68 gulden, dvs.
62 gulden (28 euro). Beloppet på 50 gulden till bensinstationer som ligger mellan 10 och 20 kilometer från
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7. BEDÖMNING AV STÖDET

7.1 Rättslig grund för bedömningen

53.

De nederländska myndigheterna har anmält sin avsikt att
bevilja stöd till 633 bensinstationer som ligger intill den
tyska gränsen. Enligt punkt 6 i anmälan är stödtaket för
hela stödåtgärdsperioden (maximibelopp) (till den 1 juli
2000) 100 000 euro per bensinstation. I anmälan
åberopas inte någon rättsgrund.

54.

De nederländska myndigheterna har dock, som bilaga till
anmälan fogat ministerbeslutet Tijdelijke regeling
subsidie tankstations grensstreek Duitsland (14). I denna
ordnings artikel 4 anges att stödet per sökande högst
kan motsvara 100 000 euro i nederländska gulden för
perioden från den 1 juli till den 30 juni 2000.

55.

De nederländska myndigheterna menar, liksom klargjordes i den skrivelse de bifogade till sin anmälan, att
den sistnämnda åtgärden är ett stöd av mindre betydelse
som införts den 1 juli 1997 i avvaktan på resultaten från
kommissionens förfarande. Enligt de nederländska
myndigheterna är sistnämnda åtgärd i det närmaste
identisk med den planerade, dock med undantag för att
den inte skall tillämpas på bensinstationer som sådana
utan på företagare, dvs. fysiska eller juridiska personer
för vars räkning och på vilkas risk en eller flera bensinstationer drivs, samt på dessas efterträdare. De nederländska myndigheterna hävdar att stödåtgärden, som
inte helt och hållet uppfyller kompensationsmålet, helt
klart överensstämmer med regeln om stöd av mindre
betydelse.

(14) Se fotnot 7.
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56.

I sin skrivelse av den 20 maj 1999 förklarar de nederländska myndigheterna att syftet med anmälan var att
utvidga tillämpningsområdet för den redan befintliga
ordningen. Utvidgningen av ordningen avsåg ansökan
per bensinstation och inte per sökande. Med anledning
av detta frågade de nederländska myndigheterna
kommissionen om stödutbetalningar per bensinstation
är tillåtna enligt regeln om stöd av mindre betydelse.
Enligt de nederländska myndigheterna har dessa planer
inte genomförts.

57.

I en situation där de nederländska myndigheterna har
anmält ett planerat stöd utan rättsgrund, men samtidigt
genomfört en likartad stödåtgärd, visserligen med rättsgrund, men utan att anmäla den, väcks frågan om valet
av maximistödbelopp per bensinstation eller per
sökande förändrar kommissionens bedömning.

58.

59.

60.

Påminnas bör i detta sammanhang att finansministeriet
har uppdragit åt Senter att genomföra det tillfälliga
stödet till bensinstationer vid den tyska gränsen i
enlighet med beslutet Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland. Efter kommissionens föreläggande om uppgiftsinlämning sände Senter via de
nederländska myndigheterna in en förteckning till
kommissionen över de 633 sökande som utnyttjat
denna möjlighet.

Genom att fastställa stödtaket i den redan genomförda
åtgärden till 100 000 euro per sökande i stället för per
bensinstation, verkar risken för stödkumulering vid
första anblicken ha eliminerats i fall då samma bensinstationsinnehavare driver flera bensinstationer. Efter att
ha undersökt de 574 exklusiva inköpsavtalen och frågeformulären från Senter som motsvarar Senters förteckning över sökande verkar det dock enligt kommissionen
som om kumuleringsaspekten inte uppmärksammats
ens när maximibeloppet fastställs per sökande, och detta
av tre skäl: För det första förekommer samma sökande
flera gånger i förteckningen. För det andra förhindras
inte sökande att flera gånger komma i åtnjutande av
stödet genom att, liksom De Fakkel BV, dela upp företaget i skilda juridiska enheter (15). För det tredje, när
stödtaket fastställts per sökande beaktas inte vem som
till följd av prisstyrningssystemet (16) faktiskt tar emot
stödet.

Kommissionens bedömning av stödåtgärden, mot
bakgrund av regeln om stöd av mindre betydelse såsom
den beskrivs nedan, är således tillämplig både på den
anmälda stödåtgärden och den genomförda stödåtgärd
som bygger på beslutet Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland.

(15) Se skäl 30.
(16) Se skälen 83–86.
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61.

Eftersom tvivel föreligger huruvida både den ursprungliga stödåtgärden, som bygger på beslutet Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland och den
anmälda utvidgningsstödåtgärden omfattas av regeln om
stöd av mindre betydelse, borde både den ursprungliga
stödåtgärden och utvidgningsstödåtgärden ha anmälts
till kommissionen. De nederländska myndigheternas
argument att anmälningsskyldigheten endast avser
utvidgningen av åtgärdens tillämpningsområde övertyger
därför inte. Likaledes borde de nederländska myndigheterna ha anmält att rättsgrunden till beslutet Tijdelijke
regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland av
21 juli 1997, ändrades genom ministerbeslut av den 15
december 1997 med retroaktiv verkan till den 1 juli
1997 (17).

62.

De nederländska myndigheterna har således inte uppfyllt
sin skyldighet enligt artikel 88.3 i EG-fördraget att inte
bevilja stöd innan kommissionen meddelat sin ståndpunkt.

7.2 Bedömning av åtgärden mot bakgrund av det
preliminära beslutet om uppgiftsinlämning

63.

Trots att kommissionen uppdragit åt de nederländska
myndigheterna att skaffa fram efterfrågad information
saknas ännu uppgifter om 250 bensinstationer, dvs.
ungefär 40 % av de 633 stödberättigade bensinstationerna. Inom kategorin ”ingen information” har de nederländska myndigheterna inte lämnat någon information
alls (59 bensinstationer) eller ofullständig information
(191 bensinstationer).

64.

Kommissionen anser att informationen är otillräcklig när
en bensinstation endast fyllt i frågeformuläret från Senter
utan att sända någon kopia på sitt exklusiva inköpsavtal.
Skälet är att svaren i frågeformuläret är obestyrkta.
Bensinstationerna delar t.ex. in sig själva i en av de tre
kategorierna Do/Do, Co/Do eller Co/Co utan att lämna
några belägg för detta. På samma sätt hävdar bensinstationerna att de är oberoende, utan att heller styrka detta
påstående.
a) De nederländska myndigheterna har inte lämnat
någon information alls om följande 59 bensinstationer (18):

7, 11, 13, 46, 175, 201, 202, 222, 234, 249, 252,
258, 280, 291, 297, 298, 314, 323, 350, 364, 372,
373, 382, 393, 405, 407, 411, 416, 420, 476, 491,
510, 512, 531, 533, 535, 539, 551, 552, 553, 557,
568, 580, 588, 590, 599, 604, 610, 613, 620, 621,
625, 642, 644, 658, 663, 764, 765 och 766.
(17) Se fotnot 4.
(18) Sifferbeteckningarna är de som används av den nederländska regeringen.
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b) De nederländska myndigheterna har lämnat otillräcklig information om de 191 nedanstående bensinstationerna:
2, 8, 9, 20, 27, 31, 41, 42, 59, 60, 61, 66, 68, 73,
76, 78, 82, 84, 94, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
108, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 131,
134, 145, 149, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 167,
182, 183, 184, 187, 196, 200, 205, 210, 212, 214,
216, 220, 225, 226, 227, 233, 237, 238, 240, 245,
250, 257, 267, 269, 270, 282, 286, 288, 295, 300,
307, 309, 310, 321, 327, 328, 331, 334, 340, 345,
349, 351, 353, 365, 369, 374, 375, 376, 378, 379,
380, 385, 389, 394, 399, 401, 402, 404, 418, 423,
434, 444, 447, 449, 450, 451, 455, 456, 460, 467,
471, 477, 478, 480, 481, 489, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 513, 515,
516, 517, 520, 522, 526, 529, 530, 532, 534, 538,
542, 543, 546, 549, 554, 555, 556, 565, 566, 567,
571, 577, 579, 581, 585, 589, 591, 596, 602, 605,
609, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 623, 624, 626,
629, 632, 637, 638, 639, 641, 643, 645, 646, 649,
653, 659, 662, 665, 666 och 769.
65.

Kommissionen kan i avsaknad av delar av den efterfrågade informationen inte utesluta att stödet har något
märkbart inflytande på handelsutbytet och konkurrensen
mellan medlemsstaterna, i den mening som avses i
kommissionens meddelande om försumbart stöd och i
enlighet med det preliminära beslutet. Därför måste
kommissionen fatta ett slutgiltigt beslut om ovannämnda bensinstationer.

68.

Efter att ha studerat frågan ytterligare har kommissionen
dock kommit fram till att en sådan ”presumtion som
kan vederläggas” skulle undergräva regelns absoluta
karaktär. Det bakomliggande resonemanget till regeln är
att om stödtaket respekteras anses stödet inte ha något
märkbart inflytande på handelsutbytet och konkurrensen
mellan medlemsstaterna och således inte omfattas av
artikel 87.1. En avvikelse från denna princip p.g.a. de
särskilda omständigheterna i detta ärende skulle leda till
rättsosäkerhet vad avser räckvidd och generell tillämpning av regeln om stöd av mindre betydelse.

69.

Kommissionen kan därför inte grunda sin bedömning på
ett eventuellt missbruk av regeln om stöd av mindre
betydelse. Bedömningen måste ske mot bakgrund av det
första skälet till att inleda ett förfarande, nämligen:
Riskerna för en kumulering av stöd via regeln om stöd
av mindre betydelse, antingen genom att en ägare äger
flera bensinstationer, eller att leverantören genom villkoren i ett exklusivt inköpsavtal de facto har bestämmanderätt över bensinstationsinnehavaren.

7.3.2 Bedömning mot bakgrund av de första skälen för att
inleda förfarandet

70.

7.3 Bedömning av åtgärden mot bakgrund av regeln
för stöd av mindre betydelse

I kommissionens meddelande om försumbart stöd (19)
stadgas att i och med regeln om stöd av mindre betydelse införs ”en gräns för stöd i ett absolut belopp. Om
den underskrids kan artikel 92.1 betraktas som icke
tillämpbar och stödet behöver inte längre anmälas i
förväg till kommissionen i enlighet med artikel 93.3.”

67.

På basis av denna ordalydelse hävdar kommissionen i
sitt beslut om inledande av ett förfarande att regeln om
stöd av mindre betydelse, med beaktande av de särskilda
omständigheterna i ärendet, kan ses som en presumtion
som kan vederläggas, dvs. även om det aktuella stödbeloppet är ringa och understiger den tröskel som anges i
regeln, gäller denna inte om stödet påverkar konkurrensen och handelsutbytet mellan medlemsstaterna.

(19) EGT C 68, 6.3.1996, s. 9.

I enlighet med den ändrade regeln om stöd av mindre
betydelse (20) uppgår det högsta totalbeloppet ”100 000
ecu under en period på tre år som börjar löpa när det
första försumbara stödet betalas ut”. I meddelandet fastställs vidare:
”Kommissionen är skyldig att förvissa sig om att
medlemsstaterna inte beviljar sina företag stöd som inte
är förenliga med den gemensamma marknaden.
Medlemsstaterna skall underlätta genomförandet av
denna uppgift genom att inrätta en kontrollmekanism
som säkerställer att sammanslagning av olika stöd som
beviljats samma stödmottagare som försumbart stöd,
inte leder till att det totala beloppet för denna typ av
stöd uppgår till mer än 100 000 ecu över en period på
tre år. Beviljandet av ett försumbart stöd eller bestämmelserna för ett system som föreskriver den typen av
stöd skall innefatta ett uttryckligt villkor om att ett
tilläggsstöd som beviljats samma företag i form av
försumbart stöd inte skall leda till att totalbeloppet för
försumbart stöd som företaget får, överstiger gränsen på
100 000 ecu över en period på tre år.”

7.3.1 Bedömning mot bakgrund av det andra skälet till att
förfarandet inleddes
66.

L 280/95

71.

I sitt beslut om att inleda ett förfarande gjorde kommissionen bedömningen att regeln om stöd av mindre betydelse endast kan tillämpas om varje bensinstation ses
som ett separat företag. En bensinstation kan inte ses
som ett separat företag när en ägare äger flera olika

(20) Se fotnot 19.

L 280/96
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rätt över bensinstationsinnehavaren ej föreligger i den
mening som avses i konkurrensrätten (23).

bensinstationer, vilket kan vara fallet då bensinstationer
ägs och drivs av oljebolagen (Co/Co-bensinstationer),
eller när ”oberoende” näringsidkares frihet inskränks
genom exklusiva inköps- och hyresavtal på sådant sätt
att de stora oljebolagen i realiteten har bestämmanderätt
över dem. Detta kan vara fallet för oljebolagsägda
bensinstationer som drivs av återförsäljaren (Co/Dobensinstationer).

72.

73.

74.

På grundval av ordalydelsen i ovanstående meddelande
om att regeln (”inte skall leda till att totalbeloppet för
försumbart stöd som företaget får, överstiger gränsen på
100 000 ecu över en period på tre år”) och av texten i
kommissionens ovannämnda första skäl till att inleda
förfarandet (21) koncentrerades synpunkterna från
berörda parter (Texaco, Shell, Q8, BETA, Bovag) och de
nederländska myndigheterna på frågan om näringsidkare
i Do/Do- eller Co/Do-strukturer kan anses vara
oberoende och driva sina bensinstationer på egen risk.

Av de berörda parternas synpunkter, framför allt de från
advokatkontoret De Brauw, Blackstone en Westbroek,
inlämnat å de berörda branschorganisationernas vägnar
samt som bilaga till svaret från de nederländska myndigheterna på inledandet av ett förfarande, framgår att de
baserar sitt resonemang på gemenskapens konkurrensrätt, framför allt på begreppet ”företag” i koncentrationsförordningen och i artiklarna 81 och 82 i EGfördraget (22).

7.3.2.1 I n d e l n i n g a v d e 6 3 3 b e n s i n s t a t i o n e r n a
efter granskningen av de exklusiva
inköpsavtalen och Senters frågeformulär
76.

Eftersom kommissionen har undersökt de 383 exklusiva
inköps- och hyresavtalen var för sig och således kan dra
slutsatser som direkt bygger på dem är vissa av de
uppgifter kommissionen tidigare begärt inte längre
nödvändiga.

77.

Så är det t.ex. inte längre nödvändigt att jämföra bensinstationernas ägarstruktur i stödområdet med hela Nederländerna. Kommissionen noterar dock att de nederländska myndigheterna avstått från att lämna det
sammanhängande förtydligande över skillnaderna som
efterfrågades. Vidare behövs heller inte någon kontroll
av om oljebolagens marknadsandel återspeglar ägarstrukturen. I stället för att bestämma ägarstruktur på
grundval av ett visst oljebolags marknadsandel har
kommissionen valt att, i enlighet med de nederländska
myndigheternas åsikt och större delen av de behöriga
parternas synpunkter, fastställa ”flaggandelen” för ett
visst oljebolag. Ett oljebolags ”flaggandel” anger hur
många bensinstationer som säljer deras märke.

78.

Genom en skrivelse av den 20 maj 1999 överlämnade
de nederländska myndigheterna en förteckning över
”flaggandelen” för bensinstationerna i gränsområdet.
Enligt de nederländska myndigheterna baseras denna
märkesförteckning på uppgifter från de sökande (77 %
av bensinstationerna, som står för 81 % av försäljningen
i gränsområdet, har svarat).

Begreppet ”företag” i den mening som avses i konkurrensrätten lämpar sig dock inte för att klargöra regeln
om stöd av mindre betydelse gällande statligt stöd.
Skälet härtill är att de principer som ligger till grund för
de olika reglerna skiljer sig åt. På konkurrensrättsområdet betecknar begreppet ”företag” framför allt konkurrenshämmande faktiskt samarbete mellan företag. Här är
”företag” följaktligen ett vitt begrepp, där graden av
bestämmanderätt är en avgörande faktor. När det gäller
regeln om stöd av mindre betydelse gäller det ytterst att
fastställa vem som i realiteten tillgodogör sig stödet och
om tröskeln för stöd av mindre betydelse iakttas för var
och en av stödmottagarna, oberoende om oljebolagen
har bestämmanderätt över näringsidkarna eller ej.
79.

75.

Efter att närmare ha studerat de av de nederländska
myndigheterna överlämnade 574 exklusiva inköpsavtalen och frågeformulären har kommissionen funnit
element som visar på kumulering av stöd via regeln om
stöd av mindre betydelse, t.o.m. då någon bestämmande-

(21) Se skäl 21.
(22) Se skäl 39.
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Shell

[...] %

BP/Mobil

[...] %

Esso

[...] %

Texaco

[...] %

Total

[...] %

Övriga (inklusive egna märken,
vita pumpar)

[...] %

AVIA

[...] %

Fina

[...] %

Q8 (KPN)

[...] %

På basis av den individuella analysen av de 383 kombinerade exklusiva inköps- och hyresavtal som sänts in av
de nederländska myndigheterna kom kommissionen
fram till en fördelning av ”flaggandelarna” enligt
följande:

(23) Kommissionen anser inte (Pressmeddelande IP/86/631 från den 19
december 1986) att en indirekt bruttoprissättning impliceras av ett
rabattsystem till stöd för vinstmarginalen för bensinstationsinnehavare som måste sänka sina pumppriser i konkurrensen på den
lokala marknaden.
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L 280/97

Co). Utan att i strikt bemärkelse vara Co/Co-bensinstationer, men p.g.a. de likartade kumuleringseffekterna,
inkluderas i denna kategori även bensinstationsinnehavare som fler än en gång ansökt om stöd och därför
förekommer flera gånger i stödmottagarförteckningen
(de facto Co/Co). 49 (8 %) av de 633 aktuella bensinstationerna hör till kategorin rena Co/Co och de facto
Co/Co-bensinstationer. Kumuleringen av stöd äger
antingen rum hos oljebolagen (rena Co/Co) eller hos
bensinstationsinnehavaren (de facto Co/Co).
a) Kommissionen anser följande bensinstationer vara
”rena Co/Co”:
39, 147, 217, 218, 221, 276, 281, 287, 301, 319,
409, 414, 433, 457, 469, 486, 488, 541, 564, 575,
593, 614, 648, 655, 752, 760, 763 och 768.
80.

81.

b) Kommissionen anser följande Do/Do- och Co/Dobensinstationer vara de facto Co/Co-bensinstationer
eftersom kumuleringseffekten i det närmaste är identisk med den som beskrivs ovan:

Några remarkabla skillnader finns mellan de nederländska myndigheternas och kommissionens siffror för
några av märkena, t.ex. BP, Esso och Avia. Dessa skillnader kan förklaras genom informationskällan. Eftersom
kommissionen har granskat de aktuella avtalen var för
sig, medan de nederländska myndigheterna baserade sin
förteckning på uppgifter från de sökande, utan några
verifikationer, kommer kommissionen att basera sin
vidare bedömning av de aktuella åtgärderna på sina egna
statistiska uppgifter.

111, 112, 170, 174, 272, 273, 274, 333, 339, 347,
348, 359, 360, 362, 363, 395, 396, 432, 586, 587
och 754.

På grundval av 574 exklusiva inköpsavtal och frågeformulär från Senter (191 innehöll dock inte tillräckliga
uppgifter för att tillåta någon klassning) och till följd av
att ingen information alls sändes från 59 av bensinstationerna har kommissionen gjort följande indelning av de
633 bensinstationerna:

7.3.2.3 Do/Do- och Co/Do-bensinstationer vars
exklusiva inköpsavtal innehåller en
klausul om prisstyrningssystem

7.3.2.3.1 Bensinstationer som ägs och drivs av återförsäljaren (Do/Do-bensinstationer)

I ovanstående figur är kategori I lika med Do/Do, kategori II lika med
Co/Do och kategori III lika med Co/Co. (PSS = prisstyrningssystem)

7.3.2.2 B e n s i n s t a t i o n e r s o m ä g s o c h d r i v s a v
oljebolagen (Co/Co-bensinstationer)
82.

På grundval av dessa 574 exklusiva inköpsavtal och
frågeformulär drog kommissionen slutsatsen att stödkumulering föreligger när det gäller Co/Co-kategorin
(company-owned/company-operated), eftersom samma
företag äger och driver flera bensinstationer (rena Co/

83.

Efter granskning av Co/Co-kategorin tog kommissionen
upp bensinstationer i Do/Do-kategorin. På grundval av
deras exklusiva inköpsavtal fann kommissionen risker
för stödkumulering hos oljebolagen vad gäller vissa
bensinstationer till följd av förekomsten av en klausul
om prisstyrningssystem. Av 179 Do/Do-avtal har 71
(eller 11 %) bland de 633 stödberättigade bensinstationerna en klausul om prisstyrningssystem.

84.

Syftet med en klausul om prisstyrningssystem är att
skydda bensinstationsinnehavarens omsättning mot
konkurrerande försäljning i bensinstationens direkta
grannskap. I klausulen om prisstyrningssystem anges
oftast att oljebolaget kan ta på sig en del av kostnaderna
för prisrabatter som erbjuds av bensinstationsinnehavaren, under förutsättning att villkoren på den inhemska
och/eller internationella marknaden medför att en
temporär eller bestående justering av dessa rabatter är
önskvärd eller nödvändig. Förhandlingar mellan parterna
är ofta nödvändiga före en dylik prissänkning. Omfattningen på leverantörens understöd fastställs i överensstämmelse med en fördelningstabell eller ett schema som
beskriver respektive parts medverkan. Understödsbeloppet klaras i regel upp direkt på fakturan.
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Klausulen om prisstyrningssystem förpliktar leverantören att åtminstone delvis kompensera bensinstationsinnehavaren för förluster som denne drabbas av till följd
av extraordinära marknadsförhållanden, bl.a. marknadsbetingelser som förorsakas av lagfästa skyldigheter, t.ex.
punktskattehöjningar. Genom att till bensinstationsinnehavarna ge stöd som skall kompensera inkomstbortfallet
till följd av den nederländska höjningen av punktskatten
på lätt råolja, kan den nederländska regeringen i realiteten anses kompensera leverantören helt eller delvis för
dennes skyldigheter enligt klausulen om prisstyrningssystem. Utan detta stöd skulle leverantören vara tvungen
att kompensera bensinstationsinnehavarna. I de fall där
leverantören slutit inköpsavtal med flera bensinstationsinnehavare kommer den förstnämnde att kunna dra
fördel av detta flera gånger.

miinkomst, eftersom de sistnämnda klausulerna har
samma effekt som klausulen om prisstyrningssystem.

a) Kommissionen anser följande bensinstationer vara
Do/Do-bensinstationer utan klausul om prisstyrningssystem:

b) Kommissionen anser följande bensinstationer som
Co/Do-bensinstationer med en klausul om prisstyrningssystem:

a) Kommissionen anser följande bensinstationer vara
Co/Do-bensinstationer utan klausul om prisstyrningssystem:
15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
110, 132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186,
189, 192, 193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290,
292, 294, 302, 304, 305, 312, 313, 317, 326, 330,
336, 338, 341, 343, 358, 361, 384, 388, 400, 413,
430, 437, 439, 445, 448, 453, 462, 482, 492, 493,
496, 537, 559, 562, 563, 574, 603, 622, 647, 756,
757 och 767.

5, 6, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 35,
55, 58, 64, 71, 72, 74, 96, 99, 100,
125, 127, 136, 143, 150, 153, 161,
180, 190, 195, 198, 203, 211, 228,
248, 254, 255, 265, 266, 268, 271,
325, 332, 355, 367, 371, 387, 427,
443, 446, 452, 464, 484, 494, 506,
578, 584, 608 och 762.

3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51,
52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95,
118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173,
177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229,
231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262,
264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322,
324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406,
415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487,
518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597,
607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660
och 750.

1, 26, 34, 40, 54, 56, 63, 79, 81, 86, 97, 113, 114,
135, 142, 155, 159, 160, 165, 166, 168, 172, 176,
179, 185, 206, 207, 208, 224, 241, 242, 244, 259,
263, 283, 284, 299, 308, 318, 320, 329, 337, 344,
352, 357, 368, 377, 383, 417, 419, 422, 429, 438,
440, 442, 454, 459, 461, 463, 473, 474, 483, 485,
497, 514, 606, 640, 661, 751, 753 och 755.

7.3.2.3.2 Bensinstationer ägda av oljebolag som drivs av
återförsäljaren (Co/Do-bensinstationer)
Slutligen har kommissionen granskat de resterande
bensinstationerna, som hamnar under kategorin Co/Dobensinstationer. Liksom när det gäller Do/Do-kategorin
fann kommissionen risk för stödkumulering hos oljebolagen vad gäller ett antal bensinstationer till följd av
förekomsten av en klausul om prisstyrningssystem. Av
de 155 Co/Do-avtalen omfattas 80 (eller 13 %) av de
633 bensinstationerna av en klausul om prisstyrningssystem. Slutsatsen är här densamma som för Do/Dobensinstationerna. I denna siffra ingår de avtal som innehåller en klausul om prisstyrningssystem liksom klausuler där bensinstationsinnehavaren garanteras en mini-

37, 38, 45, 49,
104, 117, 123,
169, 171, 178,
230, 236, 246,
279, 296, 315,
428, 436, 441,
519, 523, 536,

7.3.2.4 Do/Do- och Co/Do-bensinstationer som
varken har effekter liknande Co/Cobensinstationernas, eller har slutit
exklusiva distributionsavtal med en
klausul om prisstyrningssystem

b) Kommissionen anser följande bensinstationer vara
Do/Do-bensinstationer med en klausul om prisstyrningssystem:

86.
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87.

Av ovanstående framgår följaktligen att stödkumulering
ej föreligger då Do/Do- eller Co/Do-bensinstationer inte
uppvisar effekter som liknar Co/Co-bensinstationernas,
och att kumulering lika lite kan påvisas hos oljebolagen
utan en klausul om prisstyrningssystem. Dessa stödbelopp omfattas alltså också av regeln om stöd av mindre
betydelse och således är artikel 87.1 inte tillämplig.
a) Kommissionen anser följande bensinstationer vara
Do/Do-bensinstationer, som saknar effekter liknande
Co/Co-bensinstationernas och som inte slutit exklusivt distributionsavtal med en klausul om prisstyrningssystem:
3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51,
52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95,
118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173,
177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229,
231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262,
264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322,
324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406,
415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487,
518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597,
607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660
och 750.
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b) Kommissionen anser följande bensinstationer vara
Co/Do-bensinstationer, som saknar effekter liknande
Co/Co-bensinstationernas och som inte slutit exklusivt distributionsavtal med en klausul om prisstyrningssystem:

93.

15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
110, 132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186,
189, 192, 193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290,
292, 294, 302, 304, 305, 312, 313, 317, 326, 330,
336, 338, 341, 343, 358, 361, 384, 388, 400, 413,
430, 437, 439, 445, 448, 453, 462, 482, 492, 493,
496, 537, 559, 562, 563, 574, 603, 622, 647, 756,
757 och 767.

7.4 Bedömning av huruvida de åtgärder som utgör
stöd i den mening som avses i artikel 87.1 är
förenliga med den gemensamma marknaden

Kommissionen har i ljuset av artikel 87.1 i EG-fördraget
granskat stöd som beviljats till a) äkta Co/Co-bensinstationer, b) de facto Co/Co-bensinstationer och c) Co/Dooch Do/Do-bensinstationer med en klausul om prisstyrningssystem i sitt exklusiva inköpsavtal. I artikeln definieras stödåtgärder såsom varande varje stöd som ges av
en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av
vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag
eller viss produktion i den utsträckning den påverkar
handelsutbytet mellan medlemsstaterna negativt.

Slutligen är det av tre skäl troligt att åtgärden negativt
påverkar handelsutbytet mellan medlemsstaterna. För det
första ligger de stödberättigade bensinstationerna nära
gränsen till Tyskland. För det andra är syftet med
åtgärden just att bevilja kompensation till ägarna för
dessa bensinstationer för en förment nedgång i omsättningen till följd av att de nederländska konsumenterna
åker till tyska bensinstationer på grund av den nederländska punktskattehöjningen på lätt råolja. Slutligen är
stödet beroende av den tyska punktskattehöjningen.

7.4.2 Stödåtgärdernas förenlighet med den gemensamma
marknaden

94.

Det aktuella stödet utgör ett driftsstöd eftersom det
syftar till att skydda bensinstationerna mot förluster som
de normalt måste bära i sin dagliga drift. Det enda målet
är att kompensera dessa bensinstationsägare för den
förmenta nedgången i omsättningen till följd av att
nederländska konsumenter tankar på tyska bensinstationer efter det att punktskattehöjningen på lätt råolja
trädde i kraft i Nederländerna den 1 juli 1997. Kommissionen erinrar dock om att stödreglerna inte är en
lämplig väg att harmonisera punktskatteskillnader
mellan medlemsstaterna. I samband härmed noterar
kommissionen även stödåtgärdens artificiella karaktär,
eftersom den tyska regering har höjt punktskatten på lätt
råolja i Tyskland fr.o.m. den 1 april 1999 med 6 pfennig
(0,03 euro)/liter.

95.

Dessutom kan behovet av stödet starkt betvivlas, framför
allt för bensinstationer som slutit ett exklusivt inköpsavtal med en klausul om prisstyrningssystem. Utan statligt stöd skulle dessa bensinstationer med stöd av klausulen om prisstyrningssystem vänt sig till sin respektive
leverantör för att åtminstone få partiell kompensation
för sina förluster. Som beskrivs ovan (24) har de nederländska myndigheterna genom att bevilja det aktuella
stödet betalat ut det indirekt till leverantörerna, eftersom
de betalat kostnader som normalt skulle ha bestridits av
leverantörerna. Det är svårligen godtagbart att multinationella oljebolag skulle vara i behov av statligt stöd för
att klara av en punktskattehöjning på lätt råolja i Nederländerna.

7.4.1 Stöd i den mening som avses i artikel 87.1

88.
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89.

De berörda stödåtgärderna utgör stöd i den mening som
avses i artikel 87.1 av följande skäl:

90.

För det första bekostas stödet med statsmedel eftersom
det nederländska finansministeriet har uppdragit åt
Senter, en organisation under Ekonomiministeriet för
teknik, energi och miljö, att verkställa stödordningen.

91.

För det andra gynnar stödet bensinstationer som ligger
vid gränsen till Tyskland i förhållande till andra bensinstationer i Nederländerna och angränsande medlemsstater, såsom Tyskland och Belgien.

96.

Mot bakgrund av det ovan anförda och frånvaron av
positiva effekter, omfattas denna typ av driftsstöd endast
av ett av undantagen i artikel 87 i EG-fördraget eller
artikel 61 i EES-avtalet.

92.

För det tredje lockas de nederländska konsumenterna att
tanka i Nederländerna i stället för i Tyskland, genom att
dessa bensinstationer kompenseras för skillnaden i
punktskatten på lätt råolja i Tyskland och Nederländerna, vilket snedvrider konkurrensen på marknaden för
lätt råolja i gränsområdet.

97.

Undantaget i artikel 87.2 i EG-fördraget är i detta fall
inte tillämpligt med tanke på stödets karaktär och att
man inte sökt uppfylla villkoren för en tillämpning av
detta undantag.

(24) Se skälen 84 och 85.
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Driftsstöd kan undantagsvis och temporärt beviljas för
att kompensera driftskostnader i områden enligt artikel
87.3 a. Undantaget i artikel 87.3 a är i detta fall dock
inte tillämpligt eftersom det aktuella området, dvs.
nederländskt territorium inom 20 kilometer från den
tyska gränsen, inte finns medtaget på regionalkartan
över områden där levnadsstandarden är onormalt låg i
jämförelse med EG-genomsnittet eller som har en
allvarlig eftersläpning i utvecklingen.
Inte heller kan stödet anses som förenligt med den
gemensamma marknaden på grundval av undantaget i
artikel 87.3 c i EG-fördraget för att det skulle syfta till att
underlätta utvecklingen av vissa regionala näringsverksamheter som inte påverkar handeln i negativ riktning i
en omfattning som strider mot det gemensamma
intresset.

100.

Stödet är helt uppenbart inte avsett att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt
intresse i den mening som avses i artikel 87.3 b.

101.

Slutligen främjar stödåtgärden inte heller kultur och
bevarandet av kulturarvet i den mening som avses i
artikel 87.3 d.

102.

Stödet till a) äkta Co/Co-bensinstationer, b) de facto
Co/Co-bensinstationer och c) Co/Do- och Do/Do-bensinstationer med en klausul om prisstyrningssystem i sitt
exklusiva inköpsavtal uppfyller således inte de villkor
som krävs för att kunna omfattas av undantagen i artikel
87.3 i EG-fördraget.

103.
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104.

fattar kommissionen ett negativt beslut angående stödet
till dessa bensinstationer (totalt 450 av de 633 bensinstationerna i fråga) eftersom dessa åtgärder inte är förenliga med den gemensamma marknaden och med EESavtalet.

105.

Vad gäller övriga bensinstationer som inte är de facto
Co/Co-bensinstationer eller äkta Co/Co-bensinstationer
och heller inte har slutit exklusiva inköpsavtal med en
klausul om prisstyrningssystem, dvs. 183 av de 633
bensinstationerna, drar kommissionen slutsatsen att
stödet till dessa bensinstationer omfattas av regeln om
stöd av mindre betydelse och därför inte är stöd i den
mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

106.

Eftersom de nederländska myndigheterna delvis har
utdelat stödet till de i punkt 103 under a, b och c,
uppräknade kategorierna innan kommissionen fattat
definitivt beslut i enlighet med förfarandet av artikel
88.2 i EG-fördraget måste detta stöd återbetalas. Vad
gäller kategorierna ”ingen information”, äkta Co/Cobensinstationer och de facto Co/Co-bensinstationer
måste stödet återbetalas av de berörda bensinstationerna.
Vad gäller Do/Do- och Co/Do-bensinstationer med en
klausul om prisstyrningssystem i det exklusiva inköpsavtalet måste stödet återbetalas av den faktiska mottagaren,
dvs. de åtta oljebolagen i fråga. Dessa oljebolag räknas
upp i en bifogad förteckning över de berörda 633
bensinstationerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

8. SLUTSATSER

Artikel 1

Mot bakgrund av det ovan anförda och framför allt i
beaktande av

Det stöd som Nederländerna har beviljat till 183 bensinstationer vid den tyska gränsen till ett belopp på 100 000 euro
per bensinstation omfattas av regeln om stöd av mindre betydelse och utgör därför inte något stöd i den mening som avses
i artikel 87.1 i EG-fördraget. De berörda bensinstationerna
räknas upp nedan. Siffrorna överensstämmer med förteckningen över sökande i skrivelsen från den nederländska regeringen av den 7 april 1999. Förteckningen återfinns i bilagan
till detta beslut.

a) att de nederländska myndigheterna trots föreläggandet om uppgiftsinlämning om 250 bensinstationer inte lämnat in de efterfrågade uppgifterna,
b) att kumulering av stöd föreligger när det gäller äkta
Co/Co-bensinstationer, eftersom samma företag äger
och driver flera bensinstationer, och när det gäller de
facto Co/Co-bensinstationer, eftersom samma återförsäljare ansökt om stöd mer än en gång och därför
förekommer flera gånger i förteckningen över stödmottagare (49 bensinstationer),
c) att den nederländska regeringen genom att bevilja
stödet i realiteten kan anses kompensera leverantören
helt eller delvis för hans skyldigheter i enlighet med
klausulen om prisstyrningssystem gällande Do/Dobensinstationer, vilket leder till en kumulering av stöd
hos leverantörerna (nio leverantörer: Shell, BP (inklusive Aral, Mobil, OK och Bim), Elf, Esso, Texaco,
Total, Fina, Q8 och Avia) för 151 bensinstationer),

a) Bensinstationer som ägs och drivs av återförsäljaren
(Do/Do-bensinstationer):
3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51, 52, 53,
62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95, 118, 119, 128,
129, 137, 138, 148, 151, 157, 173, 177, 181, 188, 191,
194, 204, 209, 213, 223, 229, 231, 232, 235, 239, 243,
247, 253, 260, 261, 262, 264, 275, 277, 285, 289, 303,
306, 311, 316, 322, 324, 335, 342, 354, 370, 381, 391,
397, 398, 406, 415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470,
472, 487, 518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594,
597, 607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660
och 750.
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b) Bensinstationer ägda av oljebolag och som drivs av återförsäljaren (Co/Do-bensinstationer):
15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186, 189,
193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290, 292, 294,
304, 305, 312, 313, 317, 326, 330, 336, 338, 341,
358, 361, 384, 388, 400, 413, 430, 437, 439, 445,
453, 462, 482, 492, 493, 496, 537, 559, 562, 563,
603, 622, 647, 756, 757 och 767.

110,
192,
302,
343,
448,
574,

Artikel 2
Det statliga stöd som Nederländerna har beviljat till 450
bensinstationer vid den tyska gränsen till ett belopp av mer än
100 000 euro per stödmottagare under en period på tre år är
icke förenligt med den gemensamma marknaden och EESavtalet. De berörda bensinstationerna räknas upp nedan. Siffrorna överensstämmer med förteckningen över sökande i skrivelsen från den nederländska regeringen av den 7 april 1999.
Förteckningen återfinns i bilagan till detta beslut.
a) Bensinstationer som de nederländska myndigheterna inte
givit någon eller endast partiell information om:
”inget svar”: 7, 11, 13, 46, 175, 201, 202,
252, 258, 280, 291, 297, 298, 314, 323,
373, 382, 393, 405, 407, 411, 416, 420,
512, 531, 533, 535, 539, 551, 552, 553,
588, 590, 599, 604, 610, 613, 620, 621,
658, 663, 764, 765 och 766.

222,
350,
476,
557,
625,

234,
364,
491,
568,
642,

249,
372,
510,
580,
644,

”otillräcklig information”: 2, 8, 9, 20, 27, 31, 41, 42, 59,
60, 61, 66, 68, 73, 76, 78, 82, 84, 94, 101, 102, 103, 105,
106, 107, 108, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 126, 130,
131, 134, 145, 149, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 167,
182, 183, 184, 187, 196, 200, 205, 210, 212, 214, 216,
220, 225, 226, 227, 233, 237, 238, 240, 245, 250, 257,
267, 269, 270, 282, 286, 288, 295, 300, 307, 309, 310,
321, 327, 328, 331, 334, 340, 345, 349, 351, 353, 365,
369, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 385, 389, 394, 399,
401, 402, 404, 418, 423, 434, 444, 447, 449, 450, 451,
455, 456, 460, 467, 471, 477, 478, 480, 481, 489, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511,
513, 515, 516, 517, 520, 522, 526, 529, 530, 532, 534,
538, 542, 543, 546, 549, 554, 555, 556, 565, 566, 567,
571, 577, 579, 581, 585, 589, 591, 596, 602, 605, 609,
611, 612, 615, 616, 617, 618, 623, 624, 626, 629, 632,
637, 638, 639, 641, 643, 645, 646, 649, 653, 659, 662,
665, 666 och 769.
b) Bensinstationer som ägs och drivs av oljebolag (Co/Cobensinstationer):
”äkta”: 39, 147, 217, 218, 221, 276, 281, 287, 301, 319,
409, 414, 433, 457, 469, 486, 488, 541, 564, 575, 593,
614, 648, 655, 752, 760, 763 och 768.
”de facto”: 111, 112, 170, 174, 272, 273, 274, 333, 339,
347, 348, 359, 360, 362, 363, 395, 396, 432, 586, 587
och 754.
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c) Bensinstationer som ägs och drivs av återförsäljaren
(Do/Do-bensinstationer) med prisstyrningssystem:
1, 26, 34, 40, 54, 56, 63,
142, 155, 159, 160, 165,
206, 207, 208, 224, 241,
299, 308, 318, 320, 329,
383, 417, 419, 422, 429,
463, 473, 474, 483, 485,
753 och 755.

79, 81, 86, 97,
166, 168, 172,
242, 244, 259,
337, 344, 352,
438, 440, 442,
497, 514, 606,

113,
176,
263,
357,
454,
640,

114,
179,
283,
368,
459,
661,

135,
185,
284,
377,
461,
751,

d) Bensinstationer ägda av oljebolaget och som drivs av återförsäljaren (Co/Do-bensinstationer) med prisstyrningssystem:
5, 6, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 45, 49, 55, 58,
64, 71, 72, 74, 96, 99, 100, 104, 117, 123, 125, 127, 136,
143, 150, 153, 161, 169, 171, 178, 180, 190, 195, 198,
203, 211, 228, 230, 236, 246, 248, 254, 255, 265, 266,
268, 271, 279, 296, 315, 325, 332, 355, 367, 371, 387,
427, 428, 436, 441, 443, 446, 452, 464, 484, 494, 506,
519, 523, 536, 578, 584, 608 och 762.
För kategorier i c, och d är de faktiska mottagarna det respektive oljebolag som bensinstationen har slutit exklusiva inköpsavtal med. Av förteckningen i bilagan framgår det vilket oljebolag det gäller i vart och ett av fallen.
Artikel 3
1.
Nederländerna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att
från stödmottagarna återkräva det olagliga stöd som avses i
artikel 2 och som olagligen ställts till deras förfogande.
2.
Återkravet skall ske i enlighet med förfarandena i nederländsk lagstiftning. Återkravsbeloppet löper med ränta från och
med den dag då stödet betalades ut till dess att det faktiskt
återbetalas. Räntan skall beräknas enligt den referensräntesats
som används vid beräkningen av nettobidragsekvivalenten för
regionalstöd.
Artikel 4
Nederländerna skall inom två månader från delgivningen av
detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som
har vidtagits för att följa beslutet.
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.
Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1999.
På kommissionens vägnar
Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Lista över stödmottagare på grundval av Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland. Numren
överensstämmer med listan över stödmottagare från den nederländska regeringen av den 7 april 1999
Nr

Stödmottagare

Oljebolag/Märkeskontrakt

Oljebolag/Märkesgrupp

1

Auto Schmitz B.V.

[...]

[...]

2

T.E.M. Twente B.V.

[...]

[...]

3

Autobedrĳf G.H.V. B.V.

[...]

[...]

4

Van Lin Velden B.v.

[...]

[...]

5

M.J.J. Verbiesen

[...]

[...]

6

W.H. Merx

[...]

[...]

7

Autoservice Fermans Exclusive B.V.

[...]

[...]

8

Autobedrĳf J; Meyknecht

[...]

[...]

9

Garage Knops B.V.

[...]

[...]

10

Autocentrum Merjenburgh B.V.

[...]

[...]

11

H. Boxem

[...]

[...]

12

Henk Santing Emmen B.V.

[...]

[...]

13

Service Station Valkenhuizen Jo Brouwers B.V.

[...]

[...]

14

H.J.M. Ras-Bosman

[...]

[...]

15

V.O.F. Paul Janssen Esso Velperbroek

[...]

[...]

16

Hendrikx-Maes V.O.F.

[...]

[...]

17

Hendrix Automobielbedrĳf B.V.

[...]

[...]

18

V.O.F. Zelftankstation J. Hilgers

[...]

[...]

19

Autoservice Bedrĳf Fransen B.V.

[...]

[...]

20

B.E.M. Stationair B.V.

[...]

[...]

21

Automobielbedrĳf G+H B.V.

[...]

[...]

22

J.H.M. Huntjes

[...]

[...]

23

Garage Vencken B.V.

[...]

[...]

24

J.H.M. Wiertz

[...]

[...]

25

V.O.F. Muyzers-Mertens

[...]

[...]

26

Mennink-Veldboom B.V.

[...]

[...]

27

Gebr. Wismans

[...]

[...]

28

H.J.W. Roerdinkholder

[...]

[...]

29

RoVo Expoloitatie B.V.

[...]

[...]
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Nr

Stödmottagare
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Oljebolag/Märkeskontrakt

Oljebolag/Märkesgrupp

30

B.V. Automobielbedrĳf Veenhuis

[...]

[...]

31

Ter Huurne's Handelsmaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

32

Tankstation van Donkelaar B.V.

[...]

[...]

33

V.O.F. Garage Borgers

[...]

[...]

34

Jansen-van Maasacker V.O.F.

[...]

[...]

35

J.D. Kok Service Stations B.V.

[...]

[...]

36

Th. A. Hegeman B.V.

[...]

[...]

37

V.O.F. Shell Station Baexem

[...]

[...]

38

V.O.F. Hermans

[...]

[...]

39

Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V.

[...]

[...]

40

Firma Jan Cox

[...]

[...]

41

Auto Quick Service B.V.

[...]

[...]

42

Autobedrĳf G.J. Arentsen B.V.

[...]

[...]

43

V.O.F. Peters-Kersten

[...]

[...]

44

Jansen V.O.F.

[...]

[...]

45

Benzinestation Den Oordt B.V.

[...]

[...]

46

J.L.M. Palmen

[...]

[...]

47

Kooiker en Zoon V.O.F.

[...]

[...]

48

Tank- en Servicestation Jansema B.V.

[...]

[...]

49

Atol Tankstation B.V.

[...]

[...]

50

V.O.F. Service Station van Steenwĳk

[...]

[...]

51

Autobedrĳf De Jong Hardenberg B.V.

[...]

[...]

52

Automobielbedrĳf Peeten B.V.

[...]

[...]

53

Autobedrĳf Veders B.V.

[...]

[...]

54

Van Remmen-Gademan B.V.

[...]

[...]

55

A.J.A. Boosten

[...]

[...]

56

Makkinga B.V.

[...]

[...]

58

V.O.F. Peters-Jaspers

[...]

[...]

59

Kok V.O.F.

[...]

[...]

60

Technische Handelsonderneming van Dooren B.V.

[...]

[...]

61

B.V. Garage van Ameln

[...]

[...]

62

Autocenter Hegeman B.V.

[...]

[...]

63

Garagebedrĳf Venderbosch B.V.

[...]

[...]
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Nr

Stödmottagare
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Oljebolag/Märkeskontrakt

Oljebolag/Märkesgrupp

64

Autobedrĳf van Gool B.V.

[...]

[...]

65

A. Platvoet Handelsmaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

66

Platvoet Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

67

Esso ”St. Vitusholt”

[...]

[...]

68

Vos-Meekes B.V.

[...]

[...]

69

Autobedrĳf Olde Monnikhof B.V.

[...]

[...]

70

F.M. Trip

[...]

[...]

71

V.O.F. P. van Oosterbaan

[...]

[...]

72

V.O.F. Holtslag

[...]

[...]

73

Autobedrĳf De Jong

[...]

[...]

74

R.P.A. van Gestel

[...]

[...]

75

Fa. Geerlings Teunissen

[...]

[...]

76

D.A. Gaikhorst

[...]

[...]

77

Shell Servicebedrĳf Herman Ten Thĳ V.O.F.

[...]

[...]

78

H. Peeters Service B.V.

[...]

[...]

79

V.O.F. Garage Hans Gerritsen

[...]

[...]

80

Tankstation J. Klein Gunnewiek V.O.F.

[...]

[...]

81

Tankservice Haarhuis V.O.F.

[...]

[...]

82

Autobedrĳf Jansen

[...]

[...]

83

Fa. Mos-Luttikhuis

[...]

[...]

84

W.A.M. Litmaath

[...]

[...]

85

Krabbenborg Transport B.V.

[...]

[...]

86

Service Station Vehof V.O.F.

[...]

[...]

87

W.S. Trumpi h.o. Shell Zwartewater

[...]

[...]

88

Vollenhoven Olie B.V.

[...]

[...]

89

Autobedrĳf Ger Bemelmans V.O.F.

[...]

[...]

90

Weĳers V.O.F.

[...]

[...]

91

Esso Overmaat V.O.F.

[...]

[...]

92

Autoservice Besouw B.V.

[...]

[...]

93

Autocentrum Biermans B.V.

[...]

[...]

94

Tankstation Lux B.V.

[...]

[...]

95

Autobedrĳf J. Pinners

[...]

[...]

96

B.V. Automobielbedrĳf van Straten & Zoon

[...]

[...]

30. 10. 1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Nr

Stödmottagare
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Oljebolag/Märkeskontrakt

Oljebolag/Märkesgrupp

97

V.O.F. J. Köster

[...]

[...]

99

B.H.O.

[...]

[...]

100

Tankstation Mekers-De Geulekamp B.V.

[...]

[...]

101

Mastebroek B.V.

[...]

[...]

102

Autrorĳschool en Tankstation Oudeboon

[...]

[...]

103

Auto-en Carrosseriebedrĳf Ambting B.V.

[...]

[...]

104

P.C Spakman B.V.

[...]

[...]

105

Autobedrĳf van Boven Erica B.V.

[...]

[...]

106

Firma Gebroeders Pelgrom

[...]

[...]

107

Garage Grooten B.V.

[...]

[...]

108

V.O.F. Suntjes-Wolters

[...]

[...]

110

Autobedrĳf Bloo Neede B.V.

[...]

[...]

111

F.J Rolink B.V.

[...]

[...]

112

Rolink B.V

[...]

[...]

113

V.O.F. M.C. Bagchus en Zn.

[...]

[...]

114

V.O.F. Garage Jansen

[...]

[...]

115

Oliehandel Kuster B.V.

[...]

[...]

116

Auto ter Riet B.V.

[...]

[...]

117

Van Gerven Venray V.O.F.

[...]

[...]

118

Garage Gommans B.V.

[...]

[...]

119

Service Garage de Pont B.V.

[...]

[...]

120

Autobedrĳf Ueffing C.V.

[...]

[...]

121

Gebroeders Klein Gunnewiek V.O.F.

[...]

[...]

122

Poelen auto's Mook V.O.F.

[...]

[...]

123

Esso Etten Bosman V.O.F.

[...]

[...]

124

Automobielbedrĳf Ruesink Ruurlo B.V.

[...]

[...]

125

Tankstation Gebr. Bruynen Kessel B.V.

[...]

[...]

126

Rĳmar B.V.

[...]

[...]

127

Service Station R. Bolhaar B.V.

[...]

[...]

128

Autoservice Wim van de Biesebos

[...]

[...]

129

J.W. van der Sluis

[...]

[...]

130

Haagmans Taxicentrale voor Valkenburg e.o B.V.

[...]

[...]

131

Garage Veger B.V.

[...]

[...]

L 280/106

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Nr

Stödmottagare

30. 10. 1999

Oljebolag/Märkeskontrakt

Oljebolag/Märkesgrupp

132

Auto Roeloffzen B.V.

[...]

[...]

133

P.N.W. de Jong

[...]

[...]

134

Autobedrĳf Egberink V.O.F.

[...]

[...]

135

Tankstation Gerrit Smit

[...]

[...]

136

G. Runherd

[...]

[...]

137

Autobedrĳf Demmer B.V.

[...]

[...]

138

Service Garage J. Boermans

[...]

[...]

139

Fa. Gebr. J. en F. Tielemans

[...]

[...]

140

Th. Van de Weĳer en Zn. V.O.F.

[...]

[...]

141

J.A. Louwman

[...]

[...]

142

Automobielbedrĳf J.G. Lesscher B.V.

[...]

[...]

143

Automobielbedrĳf Lo Vugleveen B.V.

[...]

[...]

144

Schiphorst B.V.

[...]

[...]

145

H.B. Mensink B.V.

[...]

[...]

146

V.O.F. Knol

[...]

[...]

147

A.C.M. Olie B.V.

[...]

[...]

148

Taxi B. Jansen B.V.

[...]

[...]

149

Auto Smeets Echt B.V.

[...]

[...]

150

V.O.F. Molendĳk

[...]

[...]

151

B.P. Henk van der Wielen V.O.F.

[...]

[...]

152

Autobedrĳf de Groot V.O.F.

[...]

[...]

153

R. Dekker

[...]

[...]

154

Autoschade Timmermans B.V.

[...]

[...]

155

L. Schaars

[...]

[...]

156

D.C.B. Gennep B.V.

[...]

[...]

157

J.H. Metting

[...]

[...]

158

Witvoet Olieprodukten B.V.

[...]

[...]

159

Garage Hartgerink B.V.

[...]

[...]

160

Tankstation/Garage Staring B.V.

[...]

[...]

161

Shell ”zelftank” Larenstein (Bhegani)

[...]

[...]

162

Schreurs Wessem B.V.

[...]

[...]

163

A.J.M. Schiepers

[...]

[...]

164

Vluggen Automaterialen B.V.

[...]

[...]
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165

Automobielbedrĳf P. Janssen

[...]

[...]

166

Mobil Service de Grens

[...]

[...]

167

L. Huisman

[...]

[...]

168

V.O.F. Esso tholen

[...]

[...]

169

Franssen-Kleĳkers V.O.F.

[...]

[...]

170

Service Station Beursgens B.V.

[...]

[...]

171

V.O.F. Texaco Toussaint-Meĳs

[...]

[...]

172

Autobedrĳf Brilman B.V.

[...]

[...]

173

Autobedrĳf Schuurhuis V.O.F.

[...]

[...]

174

Automobielservice Beursgens B.V.

[...]

[...]

175

Autobedrĳf Evers

[...]

[...]

176

Autobedrĳf De Vossenbrink B.V.

[...]

[...]

177

Automobielbedrĳf Wedsterdiep B.V.

[...]

[...]

178

Texaco Benzinestation M. Rĳks B.V.

[...]

[...]

179

Garage Bergsteyn B.V.

[...]

[...]

180

Doevendans Handelsonderneming C.V.

[...]

[...]

181

V.O.F. De Rooĳ-Geers

[...]

[...]

182

V.O.F. Autobedrĳf G. Heikens

[...]

[...]

183

Hoogendĳk A.T.W. B.V.

[...]

[...]

184

Automobielbedrĳf Joosten Oploo B.V.

[...]

[...]

185

Otoskoop B.V.

[...]

[...]

186

Automobielbedrĳf S.M. Duivelaar V.O.F.

[...]

[...]

187

V.O.F. Sjoerd Olde Monnikhof

[...]

[...]

188

Garage Vroomen V.O.F.

[...]

[...]

189

Th. M. Tĳssens

[...]

[...]

190

Exploitatiemaatschappĳ L. Zdrojewski B.V.

[...]

[...]

191

J.H. Thelen

[...]

[...]

192

M. Mengels

[...]

[...]

193

V.O.F. Esso Worseling

[...]

[...]

194

G. Kruit Handelsonderneming B.V.

[...]

[...]

195

Service Station Tonny Wessels V.O.F.

[...]

[...]

196

H.B. Willemsen

[...]

[...]

197

VéBé van Steĳn B.V.

[...]

[...]
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198

E.H. Reink

[...]

[...]

199

Automobielbedrĳf Nabuurs B.V.

[...]

[...]

200

Automobiel en Garagebedrĳf Kock B.V.

[...]

[...]

201

Self Service Tankstation Hondsiep B.V.

[...]

[...]

202

Tankshop Boxmeer B.V.

[...]

[...]

203

V.O.F. Shell Hattem-Gravesteyn

[...]

[...]

204

Texaco Self Service Olde Nordkamp

[...]

[...]

205

Auto Berendsen B.V.

[...]

[...]

206

Heron automaterialen B.V.

[...]

[...]

207

J.H.F. van Sante

[...]

[...]

208

Cillekens Brandstoffen B.V.

[...]

[...]

209

Smeets & Geelen Tankstations B.V.

[...]

[...]

210

Bouw-en Handelsonderneming J; Peeters B.V.

[...]

[...]

211

V.O.F. M.J.C. Pluim en Zn.

[...]

[...]

212

Automobielbedrĳf Th. Wenting B.V.

[...]

[...]

213

Autocentrum Cents B.V.

[...]

[...]

214

Tankstation Jagt B.V.

[...]

[...]

215

M.W.N. Touw

[...]

[...]

216

Auto Vencken B.V.

[...]

[...]

217

Nĳol Exploitatie Tankstations B.V.

[...]

[...]

218

Nĳol Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

219

Bossewinkel V.O.F.

[...]

[...]

220

V.O.F. W.J. Wenmaekers

[...]

[...]

221

Groothandel en Exploitatiemaatschappĳ Noord-

[...]

[...]

222

Esso Brunssum V.O.F.

[...]

[...]

223

Fa. J.W. Winkelhorst en Zonen

[...]

[...]

224

Automobielbedrĳf A.J.H. Jetten B.V.

[...]

[...]

225

Autobedrĳf Jan Booltink B.V.

[...]

[...]

226

Direcks Service Station Bocholtz B.V.

[...]

[...]

227

Correct Monnereau B.V

[...]

[...]

228

Mobil Selfservice stations Oldenzaal-Twello

[...]

[...]

229

Firma Autobedrĳf Wiefferink

[...]

[...]

230

J. Kram

[...]

[...]
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231

Morsink V.O.F.

[...]

[...]

232

Firma J.W. Oonk

[...]

[...]

233

Jac. Van Egmond B.V.

[...]

[...]

234

Roeleveld-Rolink B.V.

[...]

[...]

235

Garage V.O.F Rikhof

[...]

[...]

236

Service Station Christophe V.O.F.

[...]

[...]

237

A. Prulm-van Rossum

[...]

[...]

238

V.O.F. Ooink

[...]

[...]

239

Brandstof Exploitatie Bellingwolde B.V.

[...]

[...]

240

Handelsmaatschappĳ H. Knol Almelo B.V.

[...]

[...]

241

Europa Garage Hardenberg B.V.

[...]

[...]

242

Euro-Autohuis B.V.

[...]

[...]

243

Roba Rĳssen B.V.

[...]

[...]

244

V.O.F. Hidding

[...]

[...]

245

Autobedrĳf J. van Hinsberg B.V.

[...]

[...]

246

Thĳs Reĳnen B.V.

[...]

[...]

247

Autobedrĳf Gebr. Van Tienen

[...]

[...]

248

B. ledema V.O.F.

[...]

[...]

249

Garage Braakhuis Almelo B.V.

[...]

[...]

250

Fa. Jos Cranssen

[...]

[...]

251

Diepemaat Tankstation B.V.

[...]

[...]

252

A. Lenters V.O.F.

[...]

[...]

253

Tankstation ”de Witte” V.O.F.

[...]

[...]

254

Herinx V.O.F.

[...]

[...]

255

Th. W.J. Vermeulen

[...]

[...]

257

Pilar B.V.

[...]

[...]

258

V.O.F. Esso Servicestation Franssen

[...]

[...]

259

Autobedrĳf Cortenbach V.O.F.

[...]

[...]

260

Tankstation Wikkerink B.V.

[...]

[...]

261

Autobedrĳven J. Hoiting Dalen Emmen

[...]

[...]

262

Autobedrĳf De Jong Slagharen

[...]

[...]

263

Garage W. Godeke V.O.F.

[...]

[...]

264

Hoegen Dĳkhof B.V.

[...]

[...]
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265

V.O.F. Zelftankservice Oldenboom

[...]

[...]

266

Tankstation Overstegen B.V.

[...]

[...]

267

Autobedrĳf Sanders B.V.

[...]

[...]

268

J. Borggreve en J.J. Knobben V.O.F.

[...]

[...]

269

Fa. A.M. Kleinsman en Zoon

[...]

[...]

270

Autobedrĳf Louis Petit B.V.

[...]

[...]

271

Service Station Rene Prevoo V.O.F.

[...]

[...]

272

Shell Hengelo Zuid B.V.

[...]

[...]

273

Self Service de Bleek B.V.

[...]

[...]

274

Self Service Station Weghorst B.V.

[...]

[...]

275

V.O.F. Garage Bogers-Vissers

[...]

[...]

276

Schreurs Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

277

De Heikant Wessem B.V.

[...]

[...]

278

J. van Helmond B.V.

[...]

[...]

279

V.O.F. Duyn

[...]

[...]

280

V.O.F. Achten

[...]

[...]

281

Vissers Oliehandel B.V.

[...]

[...]

282

Schimmel Mill B.V.

[...]

[...]

283

J.G.N. van der Vleden

[...]

[...]

284

Autobedrĳf Gendringen V.O.F.

[...]

[...]

285

Esso Station Lindenheuvel

[...]

[...]

286

CAV Ulestraten-Schimmert-Hulsberg

[...]

[...]

287

Kaptien's Oliehandel B.V.

[...]

[...]

288

Esso Service Dordsebrug

[...]

[...]

289

Servicestation Middel

[...]

[...]

290

V.O.F. Autobedrĳf Jo Rutten Wĳchen

[...]

[...]

291

Servicestation Gebr. Frissen B.V.

[...]

[...]

292

V.O.F. Total servicestation 't Meertje

[...]

[...]

294

J.W. Mengels

[...]

[...]

295

Salland Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

296

V.O.F. de Boer

[...]

[...]

297

Weghorst-Oliko B.V.

[...]

[...]

298

Automobielbedrĳf Chris Blĳ

[...]

[...]
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299

Autobedrĳf Postema V.O.F.

[...]

[...]

300

Garage Grĳsen

[...]

[...]

301

Servauto Nederland B.V.

[...]

[...]

302

F. Thĳssen BIM Tankstation V.O.F.

[...]

[...]

303

Garagebedrĳf G. Slots B.V.

[...]

[...]

304

Fa. Autobedrĳf Coenjaerts

[...]

[...]

305

G.M. Janssen

[...]

[...]

306

Esso Midwolda V.O.F. Jansen

[...]

[...]

307

Firma Reuvekamp V.O.F.

[...]

[...]

308

Hein Overbeek V.O.F.

[...]

[...]

309

Minli Strĳthagen B.V.

[...]

[...]

310

Minli Heerlen B.V.

[...]

[...]

311

Hessels Autobedrĳf

[...]

[...]

312

M. Loeffen

[...]

[...]

313

Autobedrĳf de Grote Emmen B.V.

[...]

[...]

314

De Grote Rĳksweg Emmen B.V.

[...]

[...]

315

t Singraven B.V.

[...]

[...]

316

Autobedrĳf te Brake V.O.F.

[...]

[...]

317

V.O.F. van der Vegt

[...]

[...]

318

Garage Nieuwenhuizen B.V.

[...]

[...]

319

Vlutters Handelsonderneming B.V

[...]

[...]

320

G. van der Haar

[...]

[...]

321

M.T.M. Van Daal Haps B.V.

[...]

[...]

322

Handelsonderneming Gebr. Jans B.V.

[...]

[...]

323

V.O.F. BP Tnakstation Nĳenhuis

[...]

[...]

324

Servicestation Huben V.O.F.

[...]

[...]

325

V.O.F. Esso Self Service ”De Kluis”

[...]

[...]

326

BP Station ”De Hasseler Es”

[...]

[...]

327

T.E.M. Zwolle B.V.

[...]

[...]

328

V.O.F. J. en M. Lucassen-de Mulder

[...]

[...]

329

Alg. Service-en Verkoopm. Arnhemse Poort B.V.

[...]

[...]

330

Sparu B.V.

[...]

[...]

331

Autobedrĳf Zwĳnenberg V.O.F.

[...]

[...]
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332

V.O.F. Bisselink

[...]

[...]

333

Autoservice J. van Deursen B.V.

[...]

[...]

334

Garage Schel B.V.

[...]

[...]

335

Autobedrĳf Jansen Binnenmars

[...]

[...]

336

V.O.F. Shell Service ”De Ijzeren Klap”

[...]

[...]

337

J.J.H. Jansen

[...]

[...]

338

Esso Self Service V.O.F. ”Drempt”

[...]

[...]

339

Tankstation 't Heukske V.O.F.

[...]

[...]

340

V.O.F. City Autoservice

[...]

[...]

341

Autobedrĳf Hans Berndes B.V.

[...]

[...]

342

Garage Oomen B.V.

[...]

[...]

343

Van de Berg's Rotonde V.O.F.

[...]

[...]

344

J. Bron

[...]

[...]

345

H. Schollen

[...]

[...]

347

Autobedrĳf Nĳland Duiven B.V.

[...]

[...]

348

Gebroeders Nĳland B.V.

[...]

[...]

349

J. Potze B.V.

[...]

[...]

350

H.H. Albers

[...]

[...]

351

Auto Caubo Valkenburg B.V.

[...]

[...]

352

Tankstation en automobielbedrĳf Tromp C.V.

[...]

[...]

353

Zuid-Drents Oliecentrum B.V.

[...]

[...]

354

V.O.F. Kort Vatthermond

[...]

[...]

355

Autoservice Hoogland V.O.F.

[...]

[...]

357

Autoverhuur van der Weerdt B.V.

[...]

[...]

358

J. Janssen

[...]

[...]

359

R.G.M. Stapper

[...]

[...]

360

M.M.J. Stapper-v.d. Bosch

[...]

[...]

361

Metaro B.V.

[...]

[...]

362

Self Service Station Borne B.V.

[...]

[...]

363

Self Service Hasselerbaan B.V.

[...]

[...]

364

Van Lent-Spiekerman V.O.F.

[...]

[...]

365

Firma H. Th. J. van Londen

[...]

[...]

367

S.W.M. Baltussen

[...]

[...]
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368

V.O.F. Evers

[...]

[...]

369

Gebr. Derks Beers B.V.

[...]

[...]

370

Autobedrĳf Rutten B.V.

[...]

[...]

371

Tankstation Caberg

[...]

[...]

372

V.O.F. Postulart-van Cleef

[...]

[...]

373

Oliecentrum Strĳbosch B.V.

[...]

[...]

374

Tankstation Bekhuis

[...]

[...]

375

Garage van den Berg Plasmolen B.V.

[...]

[...]

376

V.O.F. Auto Service Center Lichtenvoorde

[...]

[...]

377

Automobielbedrĳf Brunlink B.V.

[...]

[...]

378

V.O.F. Gebroeders Helnen

[...]

[...]

379

Autobedrĳf Saak en Vorenholt V.O.F.

[...]

[...]

380

Strĳbosch en Zn. B.V.

[...]

[...]

381

Garage Kruiter

[...]

[...]

382

Autobedrĳf Bakker en Zoon V.O.F.

[...]

[...]

383

Garage-Tankservice D.H. van Aalderen

[...]

[...]

384

Tankstation Frazer V.O.F.

[...]

[...]

385

Theo's Tankshop

[...]

[...]

387

V.O.F. Bastings

[...]

[...]

388

R. Timmerman Tankstation Mobil V.O.F.

[...]

[...]

389

J.M. Spoolder-Dooren

[...]

[...]

391

Vos Maasbracht B.V.

[...]

[...]

393

Handelsonderneming Sjaak Arns B.V.

[...]

[...]

394

F.K. Frings

[...]

[...]

395

Ufkes Hoogebrug B.V.

[...]

[...]

396

Ufkes Parkzicht B.V.

[...]

[...]

397

V.O.F. Tnakstation Heuthorst

[...]

[...]

398

Wikkering-Winterswĳk B.V.

[...]

[...]

399

Automobielbedrĳf A.B. Willemsen

[...]

[...]

400

BP-station van Wĳk

[...]

[...]

401

Autobedrĳf Boerrigter

[...]

[...]

402

G&G Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

404

Auto Jipp B.V.

[...]

[...]
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405

Olie Centrum Nederland B.V.

[...]

[...]

406

J.A.A. Peters

[...]

[...]

407

V.O.F. Nĳenhuis

[...]

[...]

409

De Haan Minerale Oliën B.V.

[...]

[...]

411

Van der Molen V.O.F.

[...]

[...]

413

Auto Langwerden

[...]

[...]

414

Post Exploitatie Maatschappĳ B.V.

[...]

[...]

415

Autobedrĳf Lennaerts B.V.

[...]

[...]

416

V.O.F. Seubers

[...]

[...]

417

Autobedrĳf Leo Martens B.V.

[...]

[...]

418

Firma Overbeek

[...]

[...]

419

H. Heĳligers V.O.F.

[...]

[...]

420

Garage Snippe

[...]

[...]

421

Autobedrĳf Huiskes B.V.

[...]

[...]

422

Autobedrĳf De Kock V.O.F.

[...]

[...]

423

W.F. Milder

[...]

[...]

424

Autobedrĳf J.J. Scheppink

[...]

[...]

425

H.M. Geurts Holding B.V.

[...]

[...]

426

V.O.F. H.J. Dieperink & Zoon

[...]

[...]

427

Borrekuil B.V.

[...]

[...]

428

Shell Ganzeweide V.O.F.

[...]

[...]

429

Autoservice Het Ambacht Westervoort B.V.

[...]

[...]

430

Esso Biljoen Rob Bosman

[...]

[...]

432

Top Zwartemeer B.V.

[...]

[...]

433

A.J.J. Kolkman

[...]

[...]

434

Van Huët V.O.F.

[...]

[...]

436

Mobil Selfservice Andre Florack

[...]

[...]

437

V.O.F. Trip

[...]

[...]

438

Blekkink Aalten B.V.

[...]

[...]

439

BIM Velswĳk

[...]

[...]

440

Autobedrĳf Reizigersberg

[...]

[...]

441

Kap Tankstation V.O.F.

[...]

[...]

442

V.O.F. Kroezen

[...]

[...]
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443

J. Vermeulen

[...]

[...]

444

Esso Diederen V.O.F.

[...]

[...]

445

Autobedrĳf Schipdam B.V.

[...]

[...]

446

E.C.G. Geervliet

[...]

[...]

447

A. Gezel

[...]

[...]

448

Tank-en service station Beulen-Slangen V.O.F.

[...]

[...]

449

T.E.M. Nĳmegen B.V.

[...]

[...]

450

Roadrunner Service B.V.

[...]

[...]

451

Beheersmaatschappĳ Gebr. Van Kleef B.V.

[...]

[...]

452

P.J. Pont Almelo B.V.

[...]

[...]

453

Auto Hobby van der Werff B.V.

[...]

[...]

454

M.G.W. Ruypers

[...]

[...]

455

Autobedrĳf Hukkelhoven

[...]

[...]

456

V.O.F. J.W. Lensink en T.W. Heinen

[...]

[...]

457

Gebr. Jongste B.V.

[...]

[...]

458

Autobedrĳf Brouwer B.V.

[...]

[...]

459

V.O.F. G. Nelissen St. Geertuid

[...]

[...]

460

V.O.F. Autobedrĳf Theo van Huet

[...]

[...]

461

Autobedrĳf Roelofs V.O.F.

[...]

[...]

462

Pek V.O.F.

[...]

[...]

463

Tankstation Schasfoort B.V.

[...]

[...]

464

R.A.J. Maes

[...]

[...]

466

V.O.F. Autobedrĳf Freke en Zoon

[...]

[...]

467

Tankstation Westsingel B.V.

[...]

[...]

469

B.V. B.E.M.

[...]

[...]

470

C.M.J. van der Aa-Lammerink

[...]

[...]

471

Tankstation De Holz B.V.

[...]

[...]

472

Autobedrĳf Bleumink B.V.

[...]

[...]

473

Garage Vossebeld

[...]

[...]

474

Automobielbedrĳf Johnny Peterman B.V.

[...]

[...]

476

Demarol B.V.

[...]

[...]

477

Brand Oil Servicestation B.V.

[...]

[...]

478

Firma Fieten

[...]

[...]
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480

P. Molema

[...]

[...]

481

V.O.F. Autobedrĳf Webbink

[...]

[...]

482

Auto Reinders B.V.

[...]

[...]

483

Braam Autoservice B.V.

[...]

[...]

484

Garagebedrĳf B. Hendriksen B.V.

[...]

[...]

485

Vakgarage Voortman V.O.F.

[...]

[...]

486

Oliehandel Fr. Hopmans B.V.

[...]

[...]

487

Autobedrĳf Renkens

[...]

[...]

488

NedOil Tankstations B.V.

[...]

[...]

489

Anac Tank-en Service Station V.O.F.

[...]

[...]

491

Jeurissen B.V.

[...]

[...]

492

Auto Maessen V.O.F.

[...]

[...]

493

Esso Station ”Het Anker” V.O.F.

[...]

[...]

494

Q8 Servicestation Jansen V.O.F.

[...]

[...]

496

Westerhof V.O.F.

[...]

[...]

497

G.B. Selfservicestation Kessel-Adriaans B.V.

[...]

[...]

498

Snĳders Cuyk B.V.

[...]

[...]

499

V.O.F. Heimans-Coenen

[...]

[...]

500

Garage Mestrom Groesbeek B.V.

[...]

[...]

501

Autobedrĳf Vloet Mill B.V.

[...]

[...]

502

Garage Lammerts B.V.

[...]

[...]

503

Automobielbedrĳf Gerard Tap

[...]

[...]

504

V.O.F. Roosenboom

[...]

[...]

505

F. Tĳsse Claase B.V.

[...]

[...]

506

Opgenoot Tankservice B.V.

[...]

[...]

507

V.O.F. Gebrs. Mertens en Zn.

[...]

[...]

508

Van Beek V.O.F.

[...]

[...]

509

Diesel Oil Company B.V.

[...]

[...]

510

Autobedrĳf Klaas Snippe

[...]

[...]

511

H.A.T. Bens

[...]

[...]

512

De Vrĳe Pomp Coevorden B.V.

[...]

[...]

513

T.E.M. Arnhem B.V.

[...]

[...]

514

Auto Heersmink B.V.

[...]

[...]
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515

I.L. Pierik-Bomers

[...]

[...]

516

W. Witvoet

[...]

[...]

517

Garage Tankstation Milder V.O.F.

[...]

[...]

518

Tankstation J.G. Blokzĳl V.O.F.

[...]

[...]

519

V.O.F. Kremer

[...]

[...]

520

C.J.G. Heerink

[...]

[...]

521

Auotbedrĳf Hondebrink B.V.

[...]

[...]

522

Texaco Tankstaion J.A. Holland

[...]

[...]

523

M.J.M. Philipsen

[...]

[...]

524

Autoedrĳf Ben van der Aa B.V.

[...]

[...]

525

Garage-en Autoschadeschadebedrĳf Herbers

[...]

[...]

526

V.O.F. Keupink

[...]

[...]

528

Coöperatie Tuinbouwcentrum Lent B.A.

[...]

[...]

529

Oosterveen's Hobbycentrum B.V.

[...]

[...]

530

Overĳsselse Olie Combinatie B.V.

[...]

[...]

531

Fa. S. Brakke

[...]

[...]

532

H.J.A.A. Bodelier

[...]

[...]

533

T en H Beheer B.V.

[...]

[...]

534

A.C. Lohmann

[...]

[...]

535

Autobedrĳf J.B. Heĳnen V.O.F.

[...]

[...]

536

V.O.F. Kengen-Gilissen

[...]

[...]

537

J.A.N. Beuken

[...]

[...]

538

J.H.M. Feĳts

[...]

[...]

539

Actomat B.V.

[...]

[...]

541

F.L.M. Krauth

[...]

[...]

542

H. Benerink-Folbert

[...]

[...]

543

J. Benërink

[...]

[...]

546

W. Smit-Ten Donkelaar

[...]

[...]

549

Wed. L. Dalhuisen B.V.

[...]

[...]

551

V.O.F. W.H. Heyenrath

[...]

[...]

552

Tankstation De Grens

[...]

[...]

553

Zĳm's Boulevard Garage B.V.

[...]

[...]

554

V.O.F. J. Derks en Zn.

[...]

[...]
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555

J.G.J. Engels

[...]

[...]

556

J.J.L. Alofs

[...]

[...]

557

V.O.F. van der Woey

[...]

[...]

558

Bean Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

559

Automobielbedrĳf Van de Weem B.V.

[...]

[...]

562

Garage Binnenmars B.V.

[...]

[...]

563

R. Leus

[...]

[...]

564

De Fakkel B.V.

[...]

[...]

565

V.O.F. Autobedrĳf van Haren

[...]

[...]

566

TEM Peelland B.V.

[...]

[...]

567

J. Kleine

[...]

[...]

568

Johannes Willem Dĳs

[...]

[...]

570

H. Wermke

[...]

[...]

571

V.O.F. Sahil

[...]

[...]

574

V.O.F. Bosserhof

[...]

[...]

575

Van Gelder Aardolie B.V.

[...]

[...]

577

V.V. Tankstation U.S.A.

[...]

[...]

578

Tankstation 't Klinkertje

[...]

[...]

579

Autobedrĳf Diepenmaat V.O.F.

[...]

[...]

580

Garage Hofkamp V.O.F.

[...]

[...]

581

A.J.B.M. Scholten

[...]

[...]

582

Firma Bos-Niers

[...]

[...]

584

Emos B.V.

[...]

[...]

585

OK Nederland B.V.

[...]

[...]

586

Grooters Rekken B.V.

[...]

[...]

587

Grooters Eibergen B.V.

[...]

[...]

588

Total de Laares V.O.F.

[...]

[...]

589

Veka B.V.

[...]

[...]

590

Autobedrĳf Buursink B.V.

[...]

[...]

591

Driessen Oosterbeek B.V.

[...]

[...]

593

GeHa Krediettank B.V.

[...]

[...]

594

Albert M. Kaspers

[...]

[...]
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596

Aardappelhandel van Melis B.V.

[...]

[...]

597

E.J.A. Geerdink

[...]

[...]

599

Schadeherstel Twente B.V.

[...]

[...]

602

Service Station v/h J.P. Veger

[...]

[...]

603

Fokko Meĳer B.V.

[...]

[...]

604

Autobedrĳf Belderink B.V.

[...]

[...]

605

T.E.M. Salland B.V.

[...]

[...]

606

V.O.F. de la Roy

[...]

[...]

607

Zegam Zevenaar B.V.

[...]

[...]

608

V.O.F. Bongers

[...]

[...]

609

V.O.F. W. Pierik Konstruktiebedrĳf

[...]

[...]

610

Autobedrĳf Vruggink

[...]

[...]

611

Erkens Servicestation en verhuurbedrĳf

[...]

[...]

612

Autorĳschool Kruidhof B.V.

[...]

[...]

613

Fa. D.W. Westerveld en Zn.

[...]

[...]

614

M.H.H. Körver

[...]

[...]

615

Th. Rutten en Zn. Autobedrĳf B.V.

[...]

[...]

616

BP Jans Vording

[...]

[...]

617

V.O.F. H.J. Rensing en Zoon

[...]

[...]

618

J.H.W. Plagge

[...]

[...]

619

Garage Looman B.V.

[...]

[...]

620

A.E.M. Rouleaux

[...]

[...]

621

De Wit's Autocenter Vlagtwedde B.V.

[...]

[...]

622

Stegehuis V.O.F.

[...]

[...]

623

W.E. van Gessel B.V.

[...]

[...]

624

AutoRent Bastiaans

[...]

[...]

625

Autobedrĳf Schiphorst-Bloemendal B.V.

[...]

[...]

626

T.G.N. Strĳbosch

[...]

[...]

627

Fa. J.H. & W.D. Bouwmeester

[...]

[...]

628

Autobedrĳf Berenpas B.V.

[...]

[...]

629

Fa. De Jonge V.O.F.

[...]

[...]

632

Ellerie T.T.T. V.O.F.

[...]

[...]

636

V.O.F. Bovee

[...]

[...]

637

Autobedrĳf Chr. Kerres B.V.

[...]

[...]
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638

Rekrea Service Engelage V.O.F.

[...]

[...]

639

Autobedrĳf Krabbe

[...]

[...]

640

Autobedrĳf Wessels Dedemsvaart B.V.

[...]

[...]

641

Garage Kerkdĳk

[...]

[...]

642

Tankstation Erik Derks

[...]

[...]

643

V.O.F. Autobedrĳf Geve

[...]

[...]

644

Johan Henk Gankema

[...]

[...]

645

J. Hĳnekamp

[...]

[...]

646

E. Gottschall

[...]

[...]

647

Van den Bosch en Jansen B.V.

[...]

[...]

648

Oliehandel van den Belt B.V.

[...]

[...]

649

J.B.H. Wildenborg

[...]

[...]

650

Tankservice Amby B.V.

[...]

[...]

652

H.M. Olde Heuvelt

[...]

[...]

653

V.O.F. Gebr. Th.J. en W.J. Tangelder

[...]

[...]

655

Oliehandel de Croon Twello B.V.

[...]

[...]

656

Automobielbedrĳf Eef Wessels

[...]

[...]

657

Keulen Kerensheide B.V.

[...]

[...]

658

V.O.F. Overberg

[...]

[...]

659

V.O.F. Weghorst Service

[...]

[...]

660

V.O.F. Shell Centrum Wĳchen

[...]

[...]

661

Autobedrĳf Mattĳssen B.V.

[...]

[...]

662

J.H. Nĳland

[...]

[...]

663

Autobedrĳf A.B. Lesscher B.V.

[...]

[...]

665

Autobedrĳf Haarhuis

[...]

[...]

666

L.M.A. Geelen

[...]

[...]

750

Service Station Tatelaar B.V.

[...]

[...]

751

B.F.H. Auto's B.V.

[...]

[...]

752

Sakko B.V.

[...]

[...]

753

Autobedrĳf Magnus

[...]

[...]

754

Top Zwartemeer

[...]

[...]

755

V.O.F. F. en H.W. Voortman

[...]

[...]

756

S.H.J. Bos

[...]

[...]
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757

M.J.A. van der Loo

[...]

[...]

760

Vissers Tankstations B.V.

[...]

[...]

762

L.L. Boekestĳn-Van Lier

[...]

[...]

763

Retail Operating Company B.V.

[...]

[...]

764

Shell ZT TEO B.V.

[...]

[...]

765

Snelgas Nederland B.V.

[...]

[...]

766

Robing Tankstations B.V.

[...]

[...]

767

Visschedĳk

[...]

[...]

768

Vissers Tankstations B.V.

[...]

[...]

769

Auto Service 't Heukske

[...]

[...]
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 september 1999
om fastställande av tillgängliga belopp för år 1999 inom ramen för den särskilda ramen för bistånd
till traditionella AVS-bananleverantörer (rådets förordning (EG) nr 856/1999)
[delgivet med nr K(1999) 3097]
(1999/706/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 856/1999 av den 22 april 1999 om att inrätta en särskild ram
för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer (1), särskilt artikel 7 i denna, och
av följande skäl:
1.

I förordning (EG) nr 856/1999 fastställs en särskild ram för tekniskt och ekonomiskt bistånd för att
hjälpa de traditionella AVS-bananleverantörerna att anpassa sig till de nya marknadsförhållanderna
efter de ändringar som har skett i den gemensamma organisationen av marknaden för bananer.

2.

Enligt artikel 7 i den nämnda förordningen skall kommissionen, på grundval av den skillnad i
konkurrenskraft som konstaterats samt med beaktande av bananproduktionens betydelse för det
berörda landet, för varje år fastställa det högsta belopp som kan beviljas var och en av de
traditionella AVS-leverantörerna.

3.

I kommissionens förordning (EG) nr 1609/1999 (2), särskilt artiklarna 3 och 4 i denna, fastställs
närmare hur den skillnad i konkurrenskraft som konstaterats samt bananproduktionens betydelse för
det berörda AVS-landet skall beräknas.

4.

Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1609/1999 skall kommissionen omfördela medlen om en
traditionell AVS-leverantör inte inom den tid som fastställs i artikel 1.1 i den förordningen lämnat in
en ansökan om tekniskt och ekonomiskt bistånd eller om de program som läggs fram inte står i
överensstämmelse med den långsiktiga strategi som avses i artikel 1.2 i förordningen.

5.

Den ledamot av kommissionen som ansvarar för frågor rörande utvecklingsbistånd är bemyndigad
att på kommissionens vägnar underteckna finansieringsöverenskommelser avseende de exakta
belopp som beviljas inom ramen för detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det belopp som skall kunna beviljas var och en av de traditionella AVS-leverantörerna anges i förteckningen i bilagan till detta beslut. Beloppen är vägledande och utgör inte någon utfästelse gentemot den
traditionella AVS-leverantören i fråga.

Artikel 2
Den ledamot av kommissionen som ansvarar för frågor rörande utvecklingsbistånd bemyndigas att i
enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1609/1999 på kommissionens vägnar omfördela de belopp som
anges i bilagan till detta beslut.
(1) EGT L 108, 27.4.1999, s. 2.
(2) EGT L 190, 23.7.1999, s. 14.
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Artikel 3
Den ledamot av kommissionen som ansvarar för frågor rörande utvecklingsbistånd bemyndigas att på
kommissionens vägnar underteckna en finansieringsöverenskommelse med var och en av de traditionella
AVS-leverantörerna avseende det exakta belopp som, på grundval av en årlig investeringsplan, skall anslås.
Utfärdat i Bryssel den 30 september 1999.
På kommissionens vägnar
Poul NIELSON

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Vägledande belopp för de medel som kan beviljas var och en av de traditionella AVS-bananleverantörerna för år
1999
(miljoner euro)

Belize

3,1

Dominica

6,5

Elfenbenskusten

4,1

Grenada

0,5

Jamaica

5,3

Kamerun

6,2

Kap Verde

0,5

Madagaskar

0,5

Saint Lucia

8,5

Saint Vincent

6,1

Somalia

0,6

Surinam

3,1
Totalt

45
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 29 oktober 1999
om vissa skyddsåtgärder med avseende på hästdjur från Amerikas förenta stater
[delgivet med nr K(1999) 3614]
(Text av betydelse för EES)

(1999/707/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli
1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller
skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från
tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/
425/EEG och 90/675/EEG (1), senast ändrat genom direktiv
96/43/EG (2), särskilt artikel 18.1 i detta, och
av följande skäl:
1.

I Amerikas förenta stater har fall av West Nile-feber
rapporterats hos människor och hästar i staten New
York, och förekomst av viruset har bekräftats hos fåglar
i staden New York, staten New York, Connecticut och
New Jersey samt hos smittspridande insekter i staden
New York och Connecticut.

2.

Förekomsten av denna sjukdom skulle kunna innebära
en allvarlig fara för människor och hästdjur i gemenskapen.

3.

Det är nödvändigt att snabbt anta skyddsåtgärder på
gemenskapsnivå när det gäller import av hästdjur från
Amerikas förenta stater.

4.

I avvaktan på ytterligare information från de amerikanska myndigheterna bör tilläggsvillkor tillämpas för
ett tillfälligt insläppande av registrerade hästar, återinförsel efter tillfällig export av registrerade hästar och
import av hästdjur från Amerikas förenta stater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Ett tilläggsintyg undertecknat av den centrala behöriga
veterinärmyndigheten i Amerikas förenta stater skall krävas för
tillfällig införsel av registrerade hästar, återinförsel efter tillfällig

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.
(2) EGT L 162, 1.7.1996, s. 1.

export av registrerade hästar och import av hästdjur från
Amerikas förenta stater.
2.
Det intyg som avses i punkt 1 skall innehålla följande
garantier:
— Hästdjuren har inte haft sin hemort i staden New York eller
staterna New York, Connecticut eller New Jersey under de
senaste 15 dagarna.
— Hästdjuren har inte varit i kontakt med andra hästdjur som
har vistats på smittade anläggningar under de senaste 15
dagarna.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall ändra de bestämmelser de tillämpar för
Amerikas förenta stater så att de överensstämmer med detta
beslut.
De skall underrätta kommissionen om detta.
Artikel 3
Detta beslut skall tillämpas till och med den 31 januari 2000.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 1999.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET
BESLUT FRÅN EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET
nr 162/1999/KOL
av den 9 juli 1999
om att befria Norge från förpliktelsen att på vissa arter tillämpa den rättsakt om saluföring av
utsäde av olje- och spånadsväxter som det hänvisas till i punkt 1.4 i kapitel III i bilaga I till avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (rådets direktiv 69/208/EEG)
EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i dess lydelse enligt protokollet
med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 17 och protokoll
1.4 d i detta,
med beaktande av den rättsakt om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter som det hänvisas till i
punkt 1.4 i kapitel III i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (rådets direktiv
69/208/EEG), särskilt artikel 22 i denna,
med beaktande av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en
domstol, i dess ändrade lydelse enligt protokollet med justeringar av avtalet mellan EFTA-staterna om
upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, särskilt artikel 5.2 e och protokoll 1, artikel 1 c
i detta,
med beaktande av Norges ansökan, och
av följande skäl:
Utsäde av hampa och opiumvallmo produceras och saluförs vanligtvis inte i Norge.
Så länge dessa förhållanden råder, bör Norge befrias från skyldigheten att tillämpa bestämmelserna i den
tidigare nämnda rättsakten på dessa arter.
Denna befrielse skall inte påverka saluföring i Norge av utsäde som producerats i en annan avtalsslutande
part till EES-avtalet i enlighet med rättsaktens bestämmelser.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från EFTA:s växt- och foderkommitté
som bistår EFTA:s övervakningsmyndighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Norge befrias härmed från skyldigheten att tillämpa den rättsakt om saluföring av utsäde av olje- och
spånadsväxter som det hänvisas till i punkt 1.4 i kapitel III i bilaga I till avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (rådets direktiv 69/208/EEG), med undantag för artikel 13.1, på följande
arter:
Cannabis sativa L. – Hampa
Papaver somniferum L. – Opiumvallmo
2. Detta beslut träder i kraft den 19 juli 1999.
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3. Detta beslut riktar sig till Norge.
4. Detta beslut är giltigt på engelska.
Utfärdat i Bryssel den 9 juli 1999.
På EFTA:s övervakningsmyndighets vägnar
Hannes HAFSTEIN

Medlem av kollegiet

