COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
COM(94) 638 def.
Brussel, 21.12.1994

Voorstel voor een
VERORDENING (EG) VAN DE RAAD
tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 404/93 ten gevolge van de
toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, wat de omvang van het
jaarlijkse tariefcontingent voor de invoer van bananen in de
Gemeenschap betreft

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Betreft :

Verordening (EG) van de Raad tot aanpassing van Verordening
(EEG) nr. 404/93 ten gevolge van de toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden, wat de omvang van het jaarlijkse
tariefcontingent voor de invoer van bananen in de Gemeenschap
betreft

De onderhavige Verordening heeft ten doel de omvang van het bij
Verordening (EEG) nr. 404/93 vastgestelde tariefcontingent voor de invoer
van bananen uit derde landen en niet-traditionele ACS-bananen vast te
stellen, rekening houdende met de verbruiksbehoeften van de nieuwe Lidstaten. Deze behoeften zijn geraamd op basis van de gegevens betreffende
de gemiddelde netto-invoer over de laatste drie jaren waarvoor statistisch
materiaal beschikbaar is (1991-1993). Het tariefcontingent wordt verhoogd
tot 353.000 ton nettogewicht.
De verordening moet uiterlijk op 1 januari 1995 worden bekendgemaakt

VERORDENING (EG) Nr

VAN DE RAAD

tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 404/93 ten gevolge van de
toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, wat de omvang van het
jaarlijkse tariefcontingent voor de invoer van bananen in de
Gemeenschap betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op de Akte van toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie1, inzonderheid op
artikel 169, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen2,
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3518/93 van de Commissie3,
Gezien het voorstel van de Commissie4,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 404/93 is bepaald dat elk jaar
een tariefcontingent wordt geopend voor de invoer van bananen uit derde
landen en niet-traditionele ACS-bananen; dat als gevolg van de toetreding
van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden
tot
de
Europese
Unie
rekening
moet
worden
gehouden met
de
verbruiksbehoeften aan bananen in deze nieuwe Lid-Staten, welke behoeften
zijn op 553.000 ton geraamd op basis van de gemiddelde netto-invoer van
bananen in deze landen in de periode 1991-1993, de laatste drie jaren
waarvoor gegevens beschikbaar zijn; dat de omvang van het in artikel 18
van
Verordening
(EEG)
nr. 404/93
bedoelde
tariefcontingent
dienovereenkomstig moet worden aangepast;

PB nt . C 241 van 29.8.1994, blz. 9.
"PB nr. L 47 van 2e..?.. 1991, blz. 1.
PB nr. L 320 van 22.12.1993, blz. 15.
4
PB nr .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD
Artikel 1
In a r t i k e l 18, l i d 1, e e r s t e a l i n e a , van Verordening (EEG) n r .
wordt
"2 m i l j o e n t o n
nettogewicht"
vervangen
M
"2.553.000 ton nettogewicht .

404/93
door

Artikel 2
Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreek:;
toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel,
Voor de Raad

FINANCIEEL MEMORANDUM
KREDIETEN : 861,3 min ecu

1. BEGROTINGSPOST : 1000

2. OMSCHRIJVING :
Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 404/93, ten
gevolge van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, wat de omvang van het jaarlijks
tariefcontingent voor de invoer van bananen in de Gemeenschap betreft.
3. JURIDISCHE GRONDSLAG : Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad
4. DOEL :
Verhoging, per 1.1.1995, van het jaarlijks tariefcontingent voor de invoer van bananen in de EU in
verband met de toetreding van drie nieuwe landen.
5. FINANCIËLE WEERSLAG

PERIODE 12
MAANDEN
(min ecu)

LOPEND BEGROTINGSJAAR (95)
(min ecu)

VOLGEND BEGROTINGSJAAR (96)
(min ecu)

5.0. KOSTEN
- T.L.V. BEGROTING EG
(RESTITUT./INTERVENT.)
- T.L.V. NAT. OVERHEID
- T.L.V. ANDERE SECTOREN
IN DE LID-STATEN
5.1. ONTVANGSTEN
- EIGEN MIDDELEN EG
(HEFF./DOUANERECHTEN)
- NATIONALE BEGROTINGEN
5.0.1. SPREIDING V.D. KOSTEN
5.1.1. SPREIDING V.D. ONTV.

26,5
1997
26,5 min ecu

26,5

26,5

1998
1999
2000
26,5 min ecu 26,5 min ecu 26,5 min ecu

5.2. BEREKENINGSMETHODE :
353.000 ton x 75 ecu/ton = 26,5 min ecu
6.0. FINANCIERING IS MOGELIJK UIT KREDIETEN DIE IN HET
BETROKKEN HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING
ZIJN UITGETROKKEN
6.1. FINANCIERING IS MOGELIJK DOOR OVERBOEKING VAN
EEN HOOFDSTUK NAAR EEN ANDER VAN DE LOPENDE
BEGROTING
6.2. AANVULLENDE BEGROTING NODIG
6.3. MOETEN OP DE VOLGENDE BEGROTINGEN KREDIETEN
WORDEN UITGETROKKEN ?
OPMERKINGEN :
Voor de berekening is uitgegaan van het jaarlijks contingent (2.200.000 ton) en het douanerecht (75 ecu
(B) per ton) volgens de GATT-overeenkomsten.
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