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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1385/70 VAN DE RAAD

van 13 juli 1970

houdende vaststelling van het steunbedrag voor vlas en hennep voor het verkoopseizoen
1970/ 1971

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
43 ,

bedrag ook rekening moet worden gehouden met
de prijs van vlas- en hennepvezel en van lijn
en hennepzaad op de wereldmarkt, alsmede met
die van andere concurrerende natuurlijke produk
ten,

Gelet op Verordening (EEG ) nr. 1308/70 van de
Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschap

pelijke ordening der markten in de sector vlas

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

en hennep (*), inzonderheid op artikel 4, lid 3 ,

VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement,
Overwegende dat artikel 4 van Verordening (EEG)
nr. 1308/70 voorziet in de jaarlijkse vaststelling van
het steunbedrag voor het in de Gemeenschap gepro
duceerde vlas en hennep ;

Overwegende dat krachtens artikel 4, lid 2, van
genoemde verordening het steunbedrag per inge
zaaide en geoogste hectare vlas en hennep zodanig
wordt vastgesteld dat het evenwicht tussen de in
de Gemeenschap benodigde omvang van de pro
duktie en de afzetmogelijkheden van deze produk
tie verzekerd is ; dat bij de vaststelling van dit steun

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1970/ 1971 wordt het in
artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 be
doelde steunbedrag vastgesteld op :
— R. E. 110/ha voor vlas,

— R. E. 80/ha voor hennep .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde
dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 1970.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. ERTL

(M PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1386/70 VAN DE RAAD

van 13 juli 1970

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1975/69 houdende invoering van een stelsel
van premies voor het slachten van koeien en premies voor het niet in de handel
brengen van melk en zuivelprodukten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

,, Artikel S

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 43 ,

1.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de
Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
rundvlees ( 1 ), gewijzigd bij de Verordeningen (EEG)
nr. 2463/69 (2) en nr. 1253/70 (3), inzonderheid op
artikel 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement,
Overwegende dat ingevolge artikel 5 van Ver
ordening (EEG) nr. 1 975/69 van de Raad van
6 oktober 1969 houdende invoering van een stelsel
van premies voor het slachten van koeien en pre
mies voor het niet in de handel brengen van melk
en zuivelprodukten (4) onder bepaalde voorwaarden
een premie kan worden toegekend voor het niet in
de handel brengen van melk en zuivelprodukten ;
dat het op grond van de opgedane ervaring wense
lijk is enkele voorwaarden inzake de toekenning
van deze premie te preciseren en te wijzigen, met
name voor het geval dat het bedrijf niet gedurende

de gehele periode waarover de betaling van de
premie is gespreid door de premie-aanvrager wordt
beheerd en voor het geval dat de aanvrager door
omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, zijn
verbintenissen niet kan nakomen ;

Overwegende dat het billijk lijkt, landbouwers aan
wie reeds premies zijn uitgekeerd, op hun ver
zoek in aanmerking te laten komen voor de in deze
verordening vervatte regeling,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Landbouwers

die

meer

dan

tien

melk

koeien houden, kunnen op hun verzoek en
overeenkomstig de navolgende bepalingen in
aanmerking komen voor een premie voor het
niet in de handel brengen van melk en zuivel
produkten.
2. Elke opvolger op het bedrijf heeft het
recht zich ertoe te verbinden de door zijn voor
ganger aangegane verplichtingen verder na te
komen. In dit geval blijven de betaalde voor
schotten eigendom van laatstgenoemde en wordt
het resterende gedeelte der premies aan zijn
opvolger uitgekeerd."
Artikel 2

Artikel 9, sub d) en e), van Verordening (EEG)
nr. 1975/69 wordt vervangen door de volgende
bepalingen :
,,d) de bepalingen inzake de controle op het
nakomen van de verbintenissen en inzake de

uitkering van de premie,

e) de gevallen van overmacht ten gevolge waar
van de verplichtingen van de betrokkene
kunnen worden tenietgedaan of geschorst,
alsmede

f) de andere bepalingen voor de toepassing van
de voorgaande artikelen ."
Artikel 3

Op verzoek van de betrokkene worden de in deze
verordening vastgestelde bepalingen toegepast op
de premies verleend vóór de datum van inwer
kingtreding van deze verordening.

Artikel 1

Artikel 4

Artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1975/69 wordt
als volgt gelezen :

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus
1970 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 1970.
Voor de Raad
De Voorzitter
T. ERTL

H
(2)
(3)
(4)

PB nr.
PB nr.
PB nr.
PB nr.

L 148 van
L 312 van
L 143 van
L 252 van

28. 6. 1968, blz. 24.
12. 12. 1969, blz. 3.
1 . 7. 1970, blz. 1.
8. 10. 1969, blz. 1.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1387/70 VAN DE RAAD

van 13 juli 1970
waarbij de wijnbouwzones van de Gemeenschap worden afgebakend
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Alsace :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap,

Bas-Rhin, Haut-Rhin

Gelet op Verordening (EEG ) nr. 816/70 van de
Raad van 28 april 1970 houdende aanvullende
bepalingen inzake de gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt (*), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1253/70 (2), inzonderheid op artikel 18 ,
lid 3 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 18, lid 3 ,
van Verordening (EEG) nr. 816/70 de in bijlage III
van die verordening vermelde wijnbouwzones moe
ten worden afgebakend ;

Overwegende dat deze afbakening in beginsel kan
geschieden overeenkomstig het grondgebied van de
deelstaten in Duitsland, de departementen in Frank
rijk en de regio's in Italië ;
Overwegende dat de ecologische omstandigheden en
het wijnstokkenbestand binnen de deelstaten en de
departementen verschillend kunnen zijn ; dat deze
verschillen bepaalde gevolgen hebben voor de intrin
sieke kenmerken van de geproduceerde wijn en een
verdergaande indeling rechtvaardigen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Wijnbouwzone A omvat :
1 , in Duitsland de met wijnstokken beplante opper
vlakten in de volgende deelstaten : Baden-Würt
temberg (met uitzondering van de Regierungs
bezirke Nordbaden en Südbaden), Bayern, Hes
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar
land .

2, in Luxemburg : de Luxemburgse wijnbouwstreek.
Artikel 2

Lorraine :

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges
Champagne :
Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-etMarne

Jura :

Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône
Savoie :

Savoie, Haute-Savoie
Val de Loire :

Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire,
Sarthe, Vendée, Vienne

alsmede de met wijnstokken beplante opper
vlakten in het arrondissement Cosne-sur-Loire

in het departement Nièvre.
Artikel 3

Wijnbouwzone C I omvat in Frankrijk de met wijn
stokken beplante oppervlakten :
1 , in de volgende departementen :
Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Charente,
Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dor
dogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère,
Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne,
Nièvre (met uitzondering van het arrondissement
Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlan
tiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire,
Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne ;
2, in de arrondissementen Valence en Die in het

departement Drôme (met uitzondering van de
kantons Dieulefit, Loriol, Marsanne en Monté
limar).

Wijnbouwzone B omvat :
1 , in Duitsland, in de deelstaat Baden-Württem

Artikel 4

berg : de met wijnstokken beplante oppervlakten
in de Regierungsbezirke Nordbaden en Südba

Wijnbouwzone C II omvat :

den ;

1 , in Frankrijk de met wijnstokken beplante opper

2, in Frankrijk de met wijnstokken beplante opper
vlakten in de volgende departementen :
(!) PB nr. L 99 van 5 . 5 . 1970, blz. 1 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .

vlakten :

a) in de volgende departementen : Ardèche, Aude,
Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, PyrénéesOrientales (met uitzondering van de kantons
Olette en Arles-sur-Tech), Vaucluse ;
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b) in het gedeelte van het departement Var dat
ten zuiden wordt begrensd door de noorde
lijke grens van de gemeenten Evenos, Le Beaus
set, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collo
brières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour en
Sainte-Maxime ;

c) in het arrondissement Nyons en in de kantons
Dieulefit, Loriol, Marsanne en Montélimar in
het departement Drôme.
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Artikel 5

Wijnbouwzone C III omvat :

1 . In Frankrijk de met wijnstokken beplante opper
vlakten :

V a) in het departement Corsica ;

b) in het gedeelte van het departement Var dat
gelegen is tussen de zee en de lijn die wordt
gevormd door de gemeenten (die er zelf in
zijn begrepen) Evenos, Le Beausset, SollièsToucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La
Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour en Sainte-Ma

2. In Italië, de met wijnstokken beplante oppervlak
ten in de volgende regio's : Abruzzo, Campania,
Emilia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana,
Trentino-Alto Adige, Umbria, Val d'Aosta, Vene

to, met inbegrip van de eilanden welke tot deze
regio's behoren, zoals het eiland Elba en de
overige eilanden van de „arcipelago toscano",
de eilanden van de „arcipelago Ponziano" en de
eilanden Capri en Ischia.

xime ;

c) in de kantons Olette en Arles-sur-Tech in het
departement Pyrénées-Orientales.

2. In Italië de met wijnstokken beplante oppervlakte
in de volgende regio's : Calabria, Lucania, Puglia,
Sardegna, Sicilia, met inbegrip van de eilanden
welke tot deze regio's behoren, zoals het eiland
Pantelleria, de isole Eolie, Egadie en Pelagie.
Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag

volgende op die van haar bekendmaking in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 1970.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. ERTL
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VERORDENING (EEG) Nr. 1388/70 VAN DE RAAD

van 13 juli 1970
betreffende de algemene voorschriften inzake de indeling van de wijnstokrassen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 816/70 van de
Raad van 28 april 1970 houdende aanvullende bepa
lingen inzake de gemeenschappelijke ordening van
de wijnmarkt (*), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1253/70 (2), inzonderheid op artikel 16, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 816/70 is bepaald dat de Raad de alge
mene voorschriften vaststelt betreffende de indeling
van de wijnstoksoorten die in de Gemeenschap
mogen worden geteeld ; dat deze voorschriften met
name de indeling dienen te behelzen, per administra
tieve eenheid of per deel van een administratieve
eenheid, in aanbevolen, toegestane en voorlopig toe
gestane wijnstoksoorten ;
Overwegende dat een dergelijke indeling bijzonder
geschikt is om de wijnbouwers in de Gemeenschap
tot kwaliteitsproduktie te brengen door hen te leiden
in de keuze van hun wijnstokkenbestand ; dat de
indeling van de wijnstokrassen volgens de kwaliteit
van de wijn die ze opleveren een aansporing kan
vormen voor het aanplanten van rassen die wijnen
opleveren waarvan de goede kwaliteit wordt erkend
en waarnaar de vraag op de markt vrij stabiel is
of toeneemt ; dat op deze wijze een indeling van
de wijnstokrassen er op lange termijn toe bijdraagt
dat de vorming van structurele overschotten op de
wijnmarkt wordt voorkomen ;
Overwegende dat bij de indeling de wijnstokrassen
dienen te worden onderscheiden naar het gebruik
van de daaruit verkregen druiven ; dat bij de indeling
volgens de administratieve eenheden rekening dient
te worden gehouden met de bijzondere produktie
omstandigheden ;
Overwegende dat de omstandigheid dat druiven van
een bepaald wijnstokras soms ook worden gebruikt
voor andere doeleinden dan die, welke zijn aange
geven in de indeling van het wijnstokras waarvan
zij afkomstig zijn, en met name dat de vruchten
van een ras dat tafeldruiven oplevert worden ge
bruikt voor de bereiding van wijn, evenwel niet mag
beletten dat dit ras wordt ingedeeld naar het ge
bruik dat daarvan hoofdzakelijk wordt gemaakt ;
Overwegende dat de identificatie van de in de Ge
meenschap geteelde wijnstokrassen absoluut nood
( 1) PB nr. L 99 van 5.5 . 1970, blz. 1 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .

zakelijk is voor de controle op de inachtneming van
de communautaire en nationale bepalingen inzake
de teelt van wijnstokrassen ; dat daarom alleen die
wijnstokrassen in de indeling mogen worden opge
nomen waarvan het teeltmateriaal in ten minste één

Lid-Staat overeenkomstig de communautaire voor
schriften voor goedkeuring of voor controle als
standaardteeltmateriaal is toegelaten ;
Overwegende dat van de wijndruiven opleverende
rassen die thans in de Gemeenschap worden ver
bouwd voor de produktie van wijn, bestemd voor
rechtstreekse menselijke consumptie, de door krui
sing van verschillende wijnstokrassen verkregen wijn
stokrassen geen volledige voldoening hebben geschon
ken ; dat zij derhalve niet bij de aanbevolen wijn
stokrassen dienen te worden ingedeeld ; dat het niet
billijk is, de wijndruiven opleverende rassen die na
de inwerkingtreding van deze verordening worden
verkregen door kruising van verschillende wijnstok
rassen en waarvan de geschiktheid voor de teelt
bevredigend wordt bevonden, bij voorbaat van inde
ling in de aanbevolen rassen uit te sluiten ; dat het
evenwel wenselijk is geen onderscheid naar afstam
ming te maken, indien de rassen die wijndruiven
opleveren als toegestane of voorlopig toegestane
wijnstokrassen moeten worden ingedeeld ;
Overwegende dat er, aangezien tafeldruiven soms
ook voor de bereiding van wijn worden gebruikt,
aanleiding bestaat om de indeling uit te breiden tot
de wijnstokrassen die zijn toegelaten in het kader
van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor
tafeldruiven vastgesteld uit hoofde van Verordening
nr. 23 houdende de geleidelijke totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2512/69 (4) ; dat de geschikt
heid van deze rassen voor hun normaal gebruik door
slaggevend is voor hun indeling ;
Overwegende dat het voor controledoeleinden wen
selijk is wijnstokrassen die zijn bestemd voor verede
ling in de indeling op te nemen ; dat, gezien hun
beperkt aantal, deze rassen, alsmede die welke drui
ven opleveren voor bijzonder gebruik, voor het

gehele grondgebied van de Gemeenschap kunnen
worden ingedeeld ;
Overwegende dat met het oog op een latere toe
voeging van een wijnstokras aan de indeling dient
te worden bepaald dat de geschiktheid van dit ras
voor de teelt zal worden vastgesteld op grond van
(8) PB nr. 30 van 20. 4. 1962, blz. 965/62.

(4) PB nr. I, 318 van 18 . 12. 1969, blz. 4.
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Evenwel kunnen, op verzoek van een Lid-Staat, deze
rassen geheel of gedeeltelijk worden ingedeeld voor
een of meer administratieve eenheden van deze LidStaat.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 4

VASTGESTELD :

Artikel 1

De indeling van de wijnstokrassen omvat alle wijn
stokrassen van het geslacht Vitis (L. ), met inbegrip
van die welke afkomstig zijn van kruisingen tussen
verschillende wijnstokrassen, die in de Gemeenschap
mogen worden geteeld en die bestemd zijn voor
de produktie van druiven, of vegetatief teeltmate
riaal voor wijnstokken.
Artikel 2

1 . De wijnstokrassen worden ingedeeld naar het
normale gebruik van de daaruit verkregen druiven.
2.

1 . Een ras dat wijndruiven oplevert kan in ver
schillende administratieve eenheden of delen van

administratieve eenheden worden ingedeeld.
2. Een ras kan bij uitzondering zowel bij de ras
sen die tafeldruiven opleveren als bij de rassen die
wijndruiven opleveren worden ingedeeld.

3 . Een ras kan op verschillende wijze worden
ingedeeld, naargelang het wordt gebruikt voor de
vervaardiging :
— van tafelwijn,
— van v.q.p.r.d.,
— van mousserende wijn, van mousserende kwali

teitswijn of van in een bepaald gebied voortge
brachte mousserende kwaliteitswijn,

In deze verordening wordt verstaan onder :

a) ras dat wijndruiven oplevert : een wijnstokras
dat normaliter wordt geteeld voor de produktie
van verse druiven, bestemd voor de bereiding van
wijn voor rechtstreekse menselijke consumptie ;

b) ras dat tafeldruiven oplevert : een wijnstokras
dat is toegelaten in het kader van de uit hoofde
van Verordening nr. 23 vastgestelde gemeenschap
pelijke kwaliteitsnormen voor tafeldruiven en dat
normaliter wordt geteeld voor de produktie
— van druiven die zijn bestemd om vers te wor
den geconsumeerd,
— van druiven die zijn bestemd om te worden
gebruikt in de conservenindustrie ;
c) ras dat druiven oplevert voor bijzonder gebruik :
een wijnstokras dat normaliter wordt geteeld voor
ander gebruik dan bedoeld sub a ) en b), zoals :

— bereiding van gedistilleerde dranken uit wijn,
— bereiding van druivesap ;

d) ras, bestemd voor veredeling : een wijnstokras
dat voor de produktie van vegetatief teeltmateriaal
voor wijnstokken wordt geteeld en de delen van
de plant onder de grond levert.

— van uit wijn gedistilleerde dranken,
— van druivesap.
Artikel 5

1.

Per administratieve eenheid of deel van een

administratieve eenheid, alsmede, in voorkomend
geval, voor het grondgebied van de Gemeenschap,
worden de wijnstokrassen ingedeeld in een van de
volgende categorieën : aanbevolen wijnstokrassen,
toegestane wijnstokrassen en voorlopig toegestane
wijnstokrassen .

2 . In de indeling worden slechts die wijnstokrassen
opgenomen waarvan het teeltmateriaal in ten minste
één Lid-Staat volgens de voorschriften van de richt
lijn van de Raad van 9 april 1968 betreffende het
in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal
voor wijnstokken (*) is toegelaten voor goedkeuring
of voor controle als standaardteeltmateriaal .
Artikel 6

1 . Wat betreft de rassen die wijndruiven opleveren :
a ) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de ras
sen die :

Artikel 3

1 . De rassen die wijndruiven opleveren en de ras
sen die tafeldruiven opleveren worden afzonderlijk
ingedeeld voor alle administratieve eenheden of
delen van een administratieve eenheid die bij de
opstelling van het wijnbouwkadaster in aanmerking
werden genomen .
2
De rassen die druiven voor bijzonder gebruik
opleveren en de voor veredeling bestemde rassen
worden ingedeeld voor het gehele grondgebied van
de Gemeenschap.

— momenteel in de Gemeenschap worden geteeld
en die behoren tot de soort Vitis vinifera ( L. ),
of

— van kruisingen van verschillende wijnstokras
sen stammen, waarvan de geschiktheid voor de
teelt na de inwerkingtreding van deze verorde
ning overeenkomstig artikel 10, lid 2, bevredi
gend wordt bevonden en die normaliter wijn
van erkend goede kwaliteit opleveren :
(») PB nr. L 93 van 17. 4. 1968, blz. 15 .
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b ) behoren tot de toegestane wijnstokrassen de ras
sen die normaliter een behoorlijke en goed ver
koopbare wijn opleveren, waarvan de kwaliteit
redelijk is , maar toch minder goed dan die van
de sub a ) bedoelde wijn ;

Nr. L 155 /7

— waarvan de druiven in vergelijking met de sub
a) bedoelde wijnstokrassen voor bovenbedoeld
gebruik onvoldoende geschikt zijn ;
c) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstok
rassen de rassen :

c) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstok
rassen, de rassen
— die niet voldoen aan de sub a) en b) bedoelde
criteria, maar die voor de betrokken admini

— die niet voldoen aan de sub a) en b) bedoelde
criteria, maar die voor het grondgebied van
de Gemeenschap, dan wel voor de betrokken

stratieve eenheid of het betrokken deel van
een administratieve eenheid toch een zeker

zeker economisch belang vertegenwoordigen,

economisch belang vertegenwoordigen, of

administratieve eenheid of eenheden toch een
of

— die teeltgebreken vertonen.

— die teeltgebreken vertonen .

2.
De beoordeling van de kwaliteit geschiedt in
voorkomend geval aan de hand van de resultaten
van het onderzoek naar de geschiktheid van de
betreffende wijnstokrassen voor de teelt, alsmede
van de resultaten van het analytisch en organolep
tisch onderzoek van de betreffende wijnen .

2. De beoordeling van de kwaliteit geschiedt in
voorkomend geval aan de hand van de resultaten
van het onderzoek naar de geschiktheid van de des
betreffende wijnstokrassen voor de teelt, alsmede van
de resultaten van het analytische en organoleptische
onderzoek van de desbetreffende eindprodukten .
Artikel 9

Artikel 7

Wat betreft de rassen die tafeldruiven opleveren :
a) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de
rassen die worden geteeld voor de produktie
van tafeldruiven waarnaar een grote vraag op de
markt bestaat ;

b) behoren tot de toegestane wijnstokrassen de ras
sen :

— die druiven opleveren waarvan de kwaliteit
redelijk is, maar toch minder goed dan die
van de sub a ) bedoelde druiven, of
— die teeltgebreken vertonen ;

c) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstok
rassen :

— waarvan het wenselijk is de druiven van de
markt te verwijderen wegens hun onvoldoende
kwaliteit, of
— die ernstige teeltgebreken vertonen.
Artikel 8

1.
Wat betreft de rassen die druiven opleveren
voor speciaal gebruik :

a ) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de
rassen die behoren tot de soort Vitis vinifera (L. )
of die van kruisingen van verschillende wijnstok
rassen stammen, voor zover zij normaliter voor
dat gebruik bijzonder geschikt zijn ;
b) behoren tot de toegestane wijnstokrassen de
rassen :

— waaruit produkten worden verkregen waarvan
de kwaliteit redelijk is, maar toch minder
goed dan die van de produkten verkregen van
de wijnstokrassen bedoeld sub a), of

Wat betreft de voor veredeling bestemde rassen :
a) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de
rassen die worden geteeld met het oog op het ver
krijgen van teeltmateriaal voor wijnstokken en
waarvan uit ervaring is gebleken dat hun geschikt
heid voor de teelt bevredigend is ;
b) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstok
rassen de rassen die onvoldoende geschikt zijn
voor de teelt.

Artikel 10

1.
De indeling kan worden gewijzigd
— door toevoeging van wijnstokrassen aan de cate
gorie van aanbevolen wijnstokrassen,
— door wijnstokrassen te schrappen,
— door wijnstokrassen in een andere categorie in te
delen .

2.
De indeling van de wijnstokrassen kan slechts
dan worden gewijzigd door toevoeging van wijn
stokrassen aan de categorie van aanbevolen wijnstok
rassen, indien geschiktheid voor de teelt van de
betrokken rassen in een administratieve eenheid of

een deel van een administratieve eenheid, of, in voor
komend geval, op het grondgebied van de Gemeen
schap als bevredigend is erkend.
De geschiktheid voor de teelt van een wijnstokras
wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 7
van Verordening nr. 24 houdende de geleidelijke tot
standbrenging van een gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG ) nr. 816/70, op basis van gegevens
f 1 ) PB nr. 30 van 20. 4. 1962, blz. 989/62 .
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welke door de betrokken Lid-Staat verzameld zijn

tijdens onderzoek door middel van teeltproeven dat
in voorkomend geval wordt verricht in de betrokken
administratieve eenheden of delen daarvan, dan wel
in aangrenzende administratieve eenheden.
3 . De geschiktheid voor de teelt van een wijn
stokras kan slechts als bevredigend worden erkend
indien dit ras, in vergelijking met de andere wijn
stokrassen die in ten minste één administratieve een
heid of deel van een administratieve eenheid deel

uitmaken van de indeling, door het geheel van zijn
kwaliteitskenmerken een duidelijke verbetering vormt
voor de teelt, dan wel voor het gebruik van de ermee
voortgebrachte druiven of teeltmateriaal.
4. Na raadpleging van het Comité van beheer voor
wijn kan de Commissie aan de betrokken Lid-Staat
een aanvullend onderzoek vragen naar de geschikt
heid voor de teelt van het betrokken wijnstokras.

16. 7. 70

— wetenschappelijk onderzoek,
— selectie- of kruisingsproeven.
3.

Indien een Lid-Staat de in lid 2 bedoelde afwij

kingen toestaat, draagt hij zorg voor een jaarlijkse
systematische controle van de wijnstokken waarvan
de aanplant werd toegestaan, en ziet hij erop toe dat
het teeltmateriaal niet wordt verspreid voor andere
dan de bovengenoemde doeleinden. Individuele teelt
contracten worden afgesloten tussen de door de Lid
staten aan te wijzen instanties en de natuurlijke per
sonen of rechtspersonen die het voornemen hebben
een wijnstokras te telen dat voor de betrokken
administratieve eenheid of een deel daarvan niet in

de indeling is opgenomen, of dat niet is opgenomen
in de indeling voor het grondgebied van de Gemeen
schap.

5 . De maatregelen betreffende het onderzoek naar
de geschiktheid voor de teelt worden, indien nodig,
vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel
7 van Verordening nr. 24.

4. De produkten afkomstig van een wijnstokras
ten aanzien waarvan onderzoek naar de geschiktheid
voor de teelt, wetenschappelijk onderzoek of selec
tie- of kruisingsproeven, zoals bedoeld in lid 2, wor
den verricht, worden gelijkgesteld met de produkten
die afkomstig zijn van toegestane wijnstokrassen.

Artikel 11

Artikel 12

1 . Aanplant, ook ter vervanging van ontbrekende
planten, enting ter plaatse en overenting
— van niet in de indeling opgenomen wijnstok
rassen,

— van voorlopig toegestane wijnstokrassen,
zijn vanaf 1 september 1971 verboden.
2. De Lid-Staten kunnen evenwel afwijkingen van
het bepaalde in lid 1 , eerste streepje, toestaan voor
de volgende doeleinden :
— onderzoek naar de geschiktheid voor de teelt van
een wijnstokras dat niet voor de betrokken admi
nistratieve eenheid of een deel daarvan, of voor
het grondgebied van de Gemeenschap in de inde
ling is opgenomen,

De Lid-Staten delen vóór 1 augustus 1970 aan de
Commissie mede, van welke wijnstokrassen zij de
opneming in een der in artikel 5 bedoelde categorieën
aanbevelen. In deze mededelingen worden de cate
gorieën onderscheiden naar het in artikel 2 bedoelde
gebruik alsmede naar administratieve eenheid of deel

van een administratieve eenheid, zoals bedoeld in
artikel 3, dan wel, in het in artikel 3 , lid 2, eerste
alinea, bedoelde geval, voor het grondgebied van de
betrokken Lid-Staat.
Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 1970.
Voor de Raad
De Voorzitter
T. ERTL
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VERORDENING (EEG) Nr. 1389/70 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 1970

houdende vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op granen en meel,
grutten, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Commissie kennis heeft gehad, leidt tot het wijzigen
van de thans van kracht zijnde heffingen, zoals aan
gegeven in de bijlage van de onderhavige veror
dening,

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (1), laatste
lijk gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 1253/
70 (2), inzonderheid op artikel 13 , lid 5,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing
zijn bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge
en grutten, gries en griesmeel van tarwe, werden
vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 2218/69 (8)
en alle latere verordeningen die deze hebben ge
wijzigd ;
Overwegende dat de toepassing van de in Veror
dening (EEG) nr. 2218/69 uiteengezette bepalingen
op de aanbodsprijzen en de dagprijzen waarvan de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1, sub a), b) en c),
van Verordening nr. 120/67/EEG genoemde produk
ten te innen heffingen zijn vastgesteld in de bijge
voegde tabel.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 juli 1970.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 1970.
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
S. L. MANSHOLT

(!) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(*) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(*\ PB nr. L 281 van 8. 11. 1969, blz. 1.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 15 juli 1970 houdende vaststelling van de
heffingen die van toepassing zijn op granen en meel, grutten, gries en griesmeel van tarwe of
van rogge

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

R.E. /ton

douanetarief

10.01 A

Zachte tarwe en mengkoren

10.01 B

Harde tarwe

10.02

Rogge

61,38
65,33 (>)
49,28

10.03

Gerst

48,69

10.04

Haver

10.05 A

Maïshybriden voor zaaidoeleinden

10.05 B

10.07 A

Andere maïs
Boekweit

33,60
33,29 (2 )
33,29

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst

11.01 B

(millet)
Sorgho of doerra
Overige granen
Meel van tarwe en van mengkoren
Meel van rogge

11.02 AI a

Grutten, gries en griesmeel van

10.07 C
10.07 D

11.01 A

0

38,78
39,68
0

61,45

80,30
110,65

tarwe (harde tarwe)
11.02 AI b

Grutten, gries en griesmeel van

65,31

tarwe (zachte tarwe)
(') Voor durum tarwe van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat
land naar de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,50 reken
eenheid per ton verminderd.
(*) Hoogstens 4 % van de douanewaarde.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1390/70 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 1970

houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen toegevoegd worden voor
granen en mout

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (1), laatste
lijk gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 1253/
70 (2), en inzonderheid op artikel 15, lid 6,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening (EEG) nr.
1593/69 (3) en alle latere verordeningen die deze
hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, in functie van de c.i.f.-prijzen en
de c.i.f.-prijzen op termijn van deze dag, de premies

die aan de heffingen worden toegevoegd en die van
kracht zijn, moeten worden gewijzigd volgens de
tabellen in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het barema der premies die aan de vooraf vast
gestelde heffingen worden toegevoegd voor het in
voeren van granen en mout, bedoeld onder artikel 15
van Verordening nr. 120/67/EEG, wordt vastgesteld
zoals aangeduid in de bijgevoegde tabellen van deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 juli 1970.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 1970.
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
S. L. MANSHOLT

(*) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(•) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(») PB nr. L 203 van 13. 8. 1969, blz. 3.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 15 juli 1970 houdende vaststelling van de
premies die aan de heffingen toegevoegd worden voor granen en mout
A. Granen
(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Lopend

1e term .

2e term .

3e term .

7

8

9

10

0,45
0,25
0,50
0,25
1,70

0,45
0,25
0,50
0,25
1,70

0

douanetarief

10.01 A
10.01 B

Zachte tarwe en mengkoren

0

Harde tarwe

0

10.02

Rogge

0

10.03
10.04

Gerst

0

Haver

0

10.05 A

Maïshybriden voor zaaidoeleinden

0

10.05 B

Andere maïs
Boekweit

0

10.07 A

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst

0

0
0
0

1,70

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

C

0

(millet)
10.07 C

Sorgho of doerra

0

0

0

0

10.07 D

Overige

0

0

0

0

B. Mout
(R.E. / 100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

11.07

A I (a)

Mout van tarwe, niet gebrand,

Lopend

1e term .

2e term

3e term .

te term .

7

8

9

10

11

0

0,080

0,080

0

0

0

0,060

0,060

0

0

in de vorm van meel

11.07

Mout van tarwe, niet gebrand,

A I (b)

in een andere vorm dan meel

11.07

Mout, niet van tarwe, niet ge
brand, in de vorm van meel

0

0,045

0,045

0

0

0

0,033

0,033

0

0

A II (b)

Mout, niet van tarwe, niet ge
brand, in een andere vorm dan

11.07 B

Mout, gebrand

0

0,039

0,039

0

0

A II (a)
11.07

meel
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VERORDENING (EEG) Nr. 1391/70 VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 1970

houdende wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctief
markt voor zachte tarwe, het nodig is het van kracht
zijnde correctief, toepasselijk op de restitutie voor

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

granen, te wijzigen,

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (*), laat
stelijk gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 1253/
70 (3), en in het bijzonder op artikel 16, lid 2, vierde

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

alinea, tweede zin,

Het correctief, toepasselijk op de vooraf vastgestelde
restituties voor de uitvoer van granen, bedoeld in
artikel 16, lid 4, van Verordening nr. 120/67/EEG,
wordt gewijzigd overeenkomstig de in de bijlage bij
deze verordening gevoegde tabel.

Overwegende dat het correctief, toepasselijk op de
restitutie voor granen, werd vastgesteld door Ver
ordening (EEG) nr. 1343 /70 (3) en alle latere ver
ordeningen die deze hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, in functie van de c.i.f.-prijzen en
de c.i.f.-prijzen op termijn van deze dag en rekening
houdende met de verwachte ontwikkeling van de

Artikel 1

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 juli 1970.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 1970.
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
S. L. MANSHOLT

(!) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(») PB nr. L 143 van 1. 7. 1970, blz. 1.
!») PB nr. L 150 van 10. 7. 1970, blz. 5.
BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 15 juli 1970 houdende wijziging van het
op de restitutie voor granen toe te passen correctief
(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

Lopend

1e term .

2e term.

3e term.

7

8

9

10

10.01 A

Zachte tarwe en mengkoren

0

0

0

0

10.01 B

Harde tarwe

0

0

0

0

10.02

Rogge

0

0

0

0

10.03

Gerst

0

0

0

0

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 B

Andere maïs

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho of doerra

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 C
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VERORDENING (EEG) Nr. 1392/70 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 1970

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

thans beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans
van kracht zijnde heffingen, zoals aangegeven in de
bijlage van de onderhavige verordening,

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeenschap

pelijke ordening der markten in de sector suiker (1),
laatstelijk gewijzigd door Verordening (EEG) nr.
1253/70 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 7,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe
suiker, vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 14, lid 1 , van Verordening nr. 1009/67/
EEG bedoelde heffingen worden voor ruwe suiker
van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

1260/70 (3) en alle latere verordeningen die deze
hebben gewijzigd ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verorde
ning (EEG) nr. 1260/70 uiteengezette regelen en be

gesteld, zoals aangegeven in de bijlage van deze ver
ordening.

palingen op de gegevens waarover de Commissie

Deze verordening treedt in werking op 16 juli 1970 .

Artikel 2

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 1970.
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
S. L. MANSHOLT

(*) PB nr. 308 van 18 . 12. 1967, blz. 1 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(3) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 14.
BIJLAGE
(R.E. / 100 kg
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

17.01

Bedrag

der heffing

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :
A. gedenatureerd :
I. witte suiker

15,98

II. ruwe suiker

12,38 (1 )

B. niet gedenatureerd :
I. witte suiker

15,98

II. ruwe suiker

12,38 (»)

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de geïmporteerde
ruwe suiker afwijkt van 92 % , wordt het bedrag van de toe te passen heffing berekend overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1393/70 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 1970

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer van melasse
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker (*),
laatstelijk gewijzigd door Verordening (EEG) nr.
1253 /70 (2), en met name op artikel 14, lid 7,

Overwegende dat de heffing van toepassing bij invoer
van melasse vastgesteld is bij Verordening (EEG)
nr. 1290/70 (3) ;

Overwegende dat het toepassen van de regels en
bepalingen weergegeven in Verordening (EEG) nr.

1290/70 op de gegevens waarover de Commissie
thans beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans
van kracht zijnde heffing, zoals aangegeven is in de
bijlage van onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 14, lid 1 , van Verordening nr. 1009/67/
EEG bedoelde heffing wordt voor melasse vastge
steld, zoals aangegeven in de bijlage van deze ver
ordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 juli 1970 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 1970.
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
S. L. MANSHOLT

BIJLAGE

(R.E./100 kg ,
Nr . van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

17.03

Melasse, ook indien ontkleurd

(*) PB nr. 308 van 18. 12. 1967, blz. 1 .
H PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(3) PB nr. L 144 van 2. 7. 1970, blz. 8.

Bedrag

der heffing

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 1394/70 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 1970

houdende vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de
Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector melk en
zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd door Veror
dening (EEG) nr. 1253/70 (2), inzonderheid op arti
kel 14, lid 8,
Overwegende dat krachtens artikel 14 van Ver
ordening (EEG) nr. 804/68 een heffing wordt op
gelegd bij de invoer van de in artikel 1, sub a) 2 en
sub b ) tot en met g) genoemde produkten kunnen
worden onderverdeeld in groepen ; dat de produkten
groepen en het bij elke groep behorende hoofd
produkt zijn vastgesteld in bijlage I van Verordening
(EEG) nr. 823/68 van de Raad van 28 juni 1968
houdende vaststelling van de produktengroepen en
de bijzondere voorschriften betreffende de bereke
ning van de heffingen in de sector melk en zuivel

produkten (3), laatstelijk gewijzigd door Verordening
(EEG) nr. 2197/69 (4) ;

Overwegende dat de heffing voor de produkten van
een groep gelijk dient te zijn aan de drempelprijs
van het hoofdprodukt, verminderd met de prijs
franco-grens ; dat voor het melkprijsjaar 1968/ 1969
deze drempelprijzen werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 824/68 van de Raad van 28 juni
1968 (5), verlengd voor het verkoopseizoen 1969/ 1970
door Verordening (EEG) nr. 2434/69 (•) ;
Overwegende dat echter in Verordening (EEG) nr.
823/68 bijzondere bepalingen werden voorzien voor
de berekening van de op bepaalde gekoppelde pro
dukten toe te passen heffing ; dat de omschrijving
van deze produkten en de berekeningsmethode van
de ervoor toe te passen heffing wordt aangeduid in
bijlage II en in de artikelen 2 t/m 7 van deze ver
ordening ; dat deze methode bestaat uit het optel
len van de verschillende in genoemde artikelen om
schreven elementen ;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG ) nr.
1073 /68 van de Commissie van 24 juli 1968 houdende
uitvoeringsbepalingen voor de vaststelling van de
prijzen franco-grens en voor de vaststelling van de
heffingen in de sector melk en zuivelprodukten (7),
(!) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(3)
(4)
(5)
(«)
( 7)

PB nr.
PB nr.
PB nr.
PB nr.
PB nr.

L 151 van 30. 6. 1968, blz. 3.
L 279 van 6. 11. 1969, blz. 3.
L 151 van 30. 6. 1968, blz. 13 .
L 307 van 7. 12. 1969, blz. 2 .
L 180 van 26. 7. 1968, blz. 25 .

het element van de heffing, dat wordt vastgesteld
met gebruikmaking van een coëfficiënt die de ge
wichtsverhouding weergeeft tussen het melkpoeder
in het produkt enerzijds en het produkt zelf ander
zijds voor de produkten van de onderverdeling 04.02
B I b) zoals opgenomen in bijlage II van Verorde
ning (EEG) nr. 823/68 , berekend wordt door het
basisbedrag te vermenigvuldigen met de hoeveel
heid melkpoeder in het produkt ; dat dit eveneens
het geval is voor de produkten van de onderverde
ling 04.02 B II b) voor wat betreft het element van

de heffing dat wordt vastgesteld met gebruikmaking
van een coëfficiënt die de gewichtsverhouding weer
geeft tussen de melkbestanddelen in het produkt
enerzijds en het produkt zelf anderzijds ;
Overwegende dat het basisbedrag gelijk dient te
zijn aan één honderdste van de heffing van elk
produkt als bedoeld in artikel 9, lid 1, tweede alinea,
en lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1073/68 ;

Overwegende dat voor de produkten, welke deel
uitmaken van groep 11 en die behoren tot de onder
verdeling 04.04 E I b) 2, die van oorsprong en van
herkomst zijn uit derde landen, waarvan bij invoer
in de Gemeenschap in de praktijk een prijs is waar
genomen voor deze produkten die niet lager is dan
85 rekeneenheden per 100 kg, is de heffing per
100 kg produkt :
— wanneer het behoort tot onderverdeling 04.04 E
I b) 2 aa) gelijk aan de drempelprijs verminderd
met 85 rekeneenheden,

— wanneer het behoort tot onderverdeling 04.04 E
I b) 2 bb ) gelijk aan de som van de volgende
elementen :

a) een element gelijk aan de drempelprijs, ver
minderd met 85 rekeneenheden ;
b ) een element gelijk aan 20 rekeneenheden ;

Overwegende dat zolang wordt waargenomen dat
bij import in de Gemeenschap de prijs van een
gekoppeld produkt, waarvoor de heffing niet gelijk
is aan die welke van toepassing is op zijn hoofd
produkt, aanzienlijk lager is dan de prijs die in een
normale verhouding staat tot de prijs van het hoofd
produkt, de heffing gelijk moet zijn aan de som
van twee elementen :

— een element dat voortvloeit uit de bepalingen van
de artikelen 2 tot 7 van Verordening (EEG) nr.
823/68 die van toepassing zijn op het desbetref
fende gekoppelde produkt,
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— een aanvullend element vastgesteld op een
niveau dat het mogelijk maakt, rekening hou
dend met de samenstelling en de kwaliteit van
de gekoppelde produkten, de normale prijsver
houding bij invoer in de Gemeenschap te her
stellen ;

Overwegende dat voor de produkten, waarvoor het
douanerecht in het kader van het G.A.T.T. is gecon

solideerd, de heffing, krachtens artikel 14, lid 3,
van Verordening (EEG) nr. 804/68 , moet worden
beperkt tot het bedrag dat voortvloeit uit deze con
solidatie ;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1073/68 voor elk van de hoofdprodukten als om
schreven in bijlage I van Verordening (EEG) nr.
823/68 een prijs franco-grens moet worden vast
gesteld ; dat deze prijzen moeten worden vastge
steld voor produkten van goede handelskwaliteit ;
Overwegende dat de prijzen franco-grens moeten
worden vastgesteld op basis van de gunstigste aan
koopmogelijkheden in de internationale handel van
de produkten als bepaald in artikel 1 , onder a) 2
en b) tot g), van Verordening (EEG) 804/68, met uit
zondering van de gekoppelde produkten waar
voor de heffing niet gelijk is aan die welke van toe
passing is op hun hoofdprodukt ; dat bij de vast
stelling van deze aankoopmogelijkheden de Com
missie rekening moet houden met alle gegevens
betreffende de toegepaste prijzen franco-grens Ge
meenschap voor produkten uit derde landen en de
prijzen op markten van derde landen, waarvan zij
kennis heeft, hetzij door middel van de Lid-Staten,
hetzij uit eigen bronnen ;

Overwegende dat echter geen rekening kan worden
gehouden met inlichtingen betreffende een geringe
hoeveelheid die niet representatief is voor de han
del in het desbetreffende produkt en dat geen reke
ning gehouden kan worden met de inlichtingen
waarvan de ontwikkeling van de prijzen in het alge
meen of de beschikbare inlichtingen het de Com

missie mogelijk maken aan te nemen dat de des
betreffende prijzen niet representatief zijn voor de
werkelijke tendens van de markt ;

Overwegende dat de aangehouden prijzen moeten
worden aangepast wanneer zij niet gelden francogrens Gemeenschap of geen betrekking hebben op

produkten van goede handelskwaliteit ; dat ten
aanzien van een gekoppeld produkt waarvoor de
heffing gelijk is aan die welke geldt voor het hoofd
produkt een aanpassing moet worden toegepast
waarbij met name in aanmerking worden genomen
de verschillen in samenstelling, rijpingstijd, kwali
teit en aanbiedingsvorm tussen het betrokken gekop
pelde produkt en zijn hoofdprodukt ; dat de aan
passing in verband met de samenstelling moeten
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worden berekend door vermenigvuldiging van het
verschil tussen het gehalte aan melkbestanddelen
van het hoofdprodukt, enerzijds, en dat van het
betrokken gekoppelde produkt, anderzijds met de
waarde die in de internationale handel wordt toe

gekend aan een gewichtseenheid van het betrokken
melkbestanddeel ; dat de overige aanpassingen moe
ten worden berekend rekening houdend met het
verschil tussen de waarde die op de markt van de
Gemeenschap enerzijds aan elk der betrokken ken
merken van het hoofdprodukt wordt toegekend en
anderzijds de waarde die op deze markt aan de
overeenkomstige kenmerken van het betrokken ge
koppelde produkt worden toegekend ;

Overwegende dat bij het ontbreken van inlichtingen
betreffende de prijzen, de prijs franco-grens, bij
uitzondering, kan worden vastgesteld, uitgaande
van de waarde van de in het betrokken hoofdpro
dukt verwerkte grondstoffen, berekend aan de hand
van de prijzen van zuivelprodukten waarvoor de
prijzen, de gemiddelde verwerkingskosten en de
gemiddelde opbrengst beschikbaar zijn ;

Overwegende dat bij wijze van uitzondering een
prijs franco-grens tijdens een beperkte periode op
een ongewijzigd niveau kan worden gehandhaafd,
indien de prijs voor een gegeven kwaliteit of van een
bepaalde herkomst, die als grondslag heeft gediend
bij de vorige vaststelling van de franco-grens-prijs,
niet opnieuw ter kennis van de Commissie is ge
bracht voor de vaststelling van de volgende prijs
franco-grens en indien de beschikbare prijzen, waar
van de Commissie meent dat zij voldoende represen
tatief zijn voor de werkelijke tendens van de markt,
tot plotselinge en aanzienlijke wijzigingen in de prijs
franco-grens zouden leiden ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1586/69
van de Raad van 11 augustus 1969 (1 ) bepaalde inge
volge de devaluatie van de Franse frank op land
bouwgebied te nemen conjunctuurpolitieke maat
regelen zijn omschreven ; dat overeenkomstig artikel
7 van deze verordening, indien gebruik moet worden
gemaakt van Franse marktprijzen, rekening dient te
worden gehouden met het effect van de in artikel 1
bedoelde verlaging ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 19, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 804/68 de naamlijst van
deze verordening wordt opgenomen in het gemeen
schappelijk douanetarief ;

1 1 ) PB nr. L 202 van 12. 8. 1969, blz. 1 .
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Overwegende dat krachtens artikel 8 van Verorde
ning (EEG) nr. 1073/68 de heffingen per 15 dagen
worden vastgesteld ; dat de heffingen, indien dit
nodig blijkt, tussentijds kunnen worden gewijzigd ;
dat een heffing geldig blijft totdat een andere heffing
geldig wordt ;
Overwegende dat uit de toepassing van al deze
bepalingen voortvloeit dat de heffingen voor melk
en zuivelprodukten moeten worden vastgesteld,
zoals aangegeven in de bijlage van deze verordening,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
804/68 bedoelde heffingen worden vastgesteld, zoals
aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 juli 1970.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1970.
Voor de Commissie
A. COPPÉ

Lid. van de Commissie

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

16. 7 . 70

Nr. L 155 / 19

BIJLAGE
Tariefnomenclatuur

Bedrag van de heffing

Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

aangegeven)

douanetarief

04.01

in RE/100 kg netto
gewicht (tenzij anders

Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :
B. andere, met een vetgehalte :

I. van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten

0200

41,67

II. van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

0300

88,14

0400

136,21

0500

10,50

0600

40,00

0700

64,25

0800

66,25

0900

110,25

1000

34,00

1100

58,25

1200

60,25

1300

104,25

1400

16,17

1500

21,83

1600

88,14

1700

136,21

1800

29,00

1900

33,00

III. van meer dan 45 gewichtspercenten
04.02

Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde suiker :
A. zonder toegevoegde suiker :
I. Wei

II. Melk en room, in poeder :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 5 kg of minder en met een vetgehalte :
1, van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
2, van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten

3, van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichts
percenten

4, van meer dan 29 gewichtspercenten
b) andere, met een vetgehalte :
1 , van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
2, van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten

3, van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichts
percenten

4, van meer dan 29 gewichtspercenten

III. Melk en room, andere dan in poeder :
a) luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen, met een
netto-inhoud van 454 gram of minder en met een vet
gehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten :
1, met een vetgehalte van niet meer dan 8,9 gewichts
percenten

2, andere

b) andere, met een vetgehalte :
1, van niet meer dan 45 gewichtspercenten
2, van meer dan 45 gewichtspercenten
B. met toegevoegde suiker :
I. Melk en room, in poeder :

a) bijzondere melk voor zuigelingen (*), luchtdicht verpakt
in metalen blikken of bussen, met een netto-inhoud van

500 gram of minder en met een vetgehalte (2) :
1, van meer dan 10 doch niet meer dan 11 gewichtsper
centen

2, van meer dan 14,5 doch niet meer dan 15,5 gewichts
percenten
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Tariefnomenclatuur

Bedrag van de heffing

Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

in RE/100 kg netto
gewicht (tenzij anders
aangegeven)

douanetarief

3, van meer dan 17 doch niet meer dan 18 gewichtsper

04.02

(vervolg)

2000

36,00

2100

38,00

2200

per kg 0,3400 (9)

2300
2400

per kg 0,5825 (9)
per kg 1,0425 (9)

2500

per kg 0,3400 (10)

2600
2700

per kg 0,5825 (»•)
per kg 1,0425 (10)

2800

28,88

2900
3000

per kg 0,8814 (10)
per kg 1,3621 (10)

A. met een vetgehalte van niet meer dan 84 gewichtspercenten

3100

160,25

B. andere

3200

195,51

3300

15,00

3400

59,25 (")

3500

15,00

3600

59,25 (»)

centen

4, van meer dan 23 doch niet meer dan 24 gewichts
percenten

b) andere :
1, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel

lijke verpakking van 5 kg of minder en met een vet
gehalte :
aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent (3)

bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten (s)
cc) van meer dan 27 gewichtspercenten (8)
2, overige, met een vetgehalte :
aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent (3)
bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten (3)
cc) van meer dan 27 gewichtspercenten (8)

II. Melk en room, andere dan in poeder :
a) luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen, met een
netto-inhoud van 454 gram of minder en met een vetge ¬
halte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten
b) andere, met een vetgehalte :
1, van niet meer dan 45 gewichtspercenten (s)
2, van meer dan 45 gewichtspercenten (s)
04.03

04.04

Boter :

Kaas en wrongel :

A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse en Appenzell, andere dan
geraspt of in poeder :
I. met een vetgehalte van ten minste 45 gewichtspercenten,
berekend op de droge stof, en met een rijpingstijd van ten
minste 3 maanden (2) :

a) in platte cilindrische vorm met standaardgewicht (4) waar
van de waarde franco-grens (5) per 100 kg nettogewicht
bedraagt :
1 . 117 R.E. of meer doch minder dan 141,75 R.E.
2. 141,75 R.E. of meer

b) in stukken, vacuüm verpakt :
1, waarvan de korst aan ten minste één zijde nog aan
wezig is, met een nettogewicht :
aa) van 1 kg of meer doch minder dan 5 kg en waar
van de waarde franco-grens (5) 137 R.E. of meer,
doch minder dan 170 R.E. per 100 kg nettogewicht
bedraagt
bb) van 450 gram of meer en waarvan de waarde
franco-grens (*) 170 R.E. of meer per 100 kg netto
gewicht bedraagt
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Tariefnomenclatuur

Bedrag van de heffing

Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

aangegeven)

douanetarief

04.04

(vervolg)

2. andere, met een nettogewicht van 75 gram of meer,
doch niet meer dan 250 gram (6) en waarvan de waarde
franco-grens (5) 190 R.E. of meer per 100 kg nettoge
wicht bedraagt

in RE/100 kg netto

gewicht (tenzij anders

3700

59,25 (»)

3800

59,25

B. Glaris kruidkaas (zgn. Schabziger), vervaardigd van afgeroomde
melk, waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd (2)

3900

84,00 (")

C. Blauw-groen geaderde kaas, andere dan geraspt of in poeder

4000

34,67

4100

30,00

4200

31,00

4300

35,00

4400
4600

58,79
79,05
159,05

4700

84,00

4800

78,29

4900

II. andere

D. Smeltkaas :

I. Smeltkaas, waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan
Emmentaler, Gruyère en Appenzell, ook indien daaraan
Glaris kruidkaas (zgn. Schabziger) is toegevoegd, in een op
maak (in dozen of in schijven) voor de verkoop in het
klein (7), waarvan de waarde franco-grens (5) 120 R.E. of
meer per 100 kg nettogewicht bedraagt, en met een vetge
halte, berekend op de droge stof (2) :
a) van meer dan 40 doch niet meer dan 48 gewichtspercenten
voor het totale aantal afzonderlijke stukjes of schijven
b) van meer dan 40 doch niet meer dan 48 gewichtspercen
ten voor 5/e van het totale aantal afzonderlijke stukjes of
schijven en niet meer dan 56 gewichtspercenten voor het
resterende 1/6 deel

c) van meer dan 48 doch niet meer dan 56 gewichtspercen
ten voor het totale aantal afzonderlijke stukjes of schij
ven

II. andere, met een vetgehalte :
a) van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vet
gehalte, berekend op de droge stof :
1 , van niet meer dan 46 gewichtspercenten
2, van meer dan 46 gewichtspercenten
b) van meer dan 36 gewichtspercenten

4500

E. andere :

I. andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte van niet
meer dan 39 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend
op de vetvrije kaasmassa :
a) van niet meer dan 47 gewichtspercenten
b) van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercen
ten :

1. Cheddar, Chester
2. Tilsit, Havarti en Esrom, met een vetgehalte, berekend
op de droge stof (s) :
aa) van niet meer dan 48 gewichtspercenten
bb) van meer dan 48 gewichtspercenten

5000

3. andere

5100

50,98
50,98
50,98

5200

38,24

5300

84,00
130,98

c) van meer dan 72 gewichtspercenten in verpakkingen met
een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet
meer dan 500 gram
II. overige :
a) geraspt of in poeder
b) andere

5400

(")
(")
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Tariefnomenclatuur

Bedrag van de heffing

Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

17.02

in RE/ 100 kg netto
gewicht (tenzij anders
aangegeven)

Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig (ook indien met natuur
honig vermengd) ; karamel :
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop :

II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of meer
gewichtspercenten zuivere lactose) (15)
17.05

16,34

5600

16,34

5700

27,50

5800

35,32

5900

33,16

6000

27,56

6100

35,32

Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde
kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen),
met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, on
geacht in welke verhouding :
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

23.07

5500

Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker ; andere be
reidingen van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen
van dieren :

B. andere, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook
indien vermengd met andere produkten, glucose (druivesuiker)
of glucosestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 17.02 B en
17.05 B, zetmeel en zuivelprodukten (8) :
I. bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker) of glucose
stroop :

a) geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van
niet meer dan 10 gewichtspercenten :
1
2

3, met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 gewichts
percenten of meer, doch minder dan 75 gewichtsper
centen

4, met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of meer
gewichtspercenten
b) met een zetmeelgehalte van meer dan 10, doch niet meer
dan 30 gewichtspercenten :
1
2

3 , met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer
gewichtspercenten
c) met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtsper
centen

1
2

3, met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer
gewichtspercenten

II. geen zetmeel, glucose (druivesuiker) of glucosestroop, doch
wel zuivelprodukten bevattend

Voor de aantekeningen (*) tot (8) zie de aantekeningen (x) tot (8) van de Verordening (EEG) nr. 823/68 van de Raad (PB nr. L 151 van 30. 6. 1968).
(•) De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het per kilogram aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg produkt
b) 6,00 R.E.
c) 8,16 R.E.

(") De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het per kilogram aangegeven bedrag, vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg produkt
b ) 8,16 R.E.

(") De heffing is beperkt tot 7,50 R.E. per 100 kg netto.

(u) De heffing voor 100 kg netto is beperkt tot 12 % van de douanewaarde.

(") De heffing is beperkt tot 38,50 R.E. per 100 kg
(M) De heffing is beperkt tot 58,50 R.E. per 100 kg
(u) De lactose (melksuiker) en de melksuikerstroop, die
worpen aan dezelfde heffing als die welke van
17.02 A II .

netto voor invoer vanuit Denemarken , Finland, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Zwitserland.
netto voor invoer vanuit Denemarken, Finland, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Zwitserland.
behoren tot de onderverdeling 17.02 A I zijn krachtens Verordening nr. 189/66/EEG onder
toepassing is op lactose (melksuiker) en melksuikerstroop die behoren tot de onderverdeling
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VERORDENING (EEG) Nr. 1395/70 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 1970
betreffende inschrijving voor de levering van butteroil aan Mexico en Bolivia als
voedselhulp van de Gemeenschap in het kader van het Wereldvoedselprogramma
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivel
produkten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1253/70 (2), inzonderheid op artikel 6,
lid 7,
Overwegende dat in Verordening (EEG ) nr. 900/70
van de Commissie van 19 mei 1970 betreffende

inschrijving voor de levering van 16.000 ton butter
oil in het kader van het Wereldvoedselprogramma (3)
wordt bepaald dat de inschrijving betrekking moet
hebben op butteroil bereid met boter in het bezit van
de interventiebureaus ;

voor de bereiding en levering f.o.b. van 705 ton
butteroil in het kader van het Wereldvoedselpro
gramma, waarvan 595 ton voor Mexico en 110 ton

voor Bolivia zijn bestemd.

Levering geschiedt op een door het interventiebureau
vast te stellen datum, welke moet liggen tussen de
15e en de 30e september 1970.
Artikel 2

De voor de bereiding van de butteroil bestemde boter
— wordt van het Duitse of het Franse interventie

bureau betrokken,

— is opgeslagen tussen de 1e en de 20e januari 1970,
voor zover het boter betreft, welke van het Duitse
interventiebureau wordt betrokken
en

Overwegende dat het Wereldvoedselprogramma heeft
gevraagd om de levering van 705 ton butteroil,
bestemd voor bepaalde derde landen ; dat voor deze
levering, welke f.o.b . dient te geschieden, een inschrij
ving moet worden gehouden ;

— is opgeslagen in januari 1970, voor zover het
boter betreft, welke van het Franse interventie

Overwegende dat de voor deze inschrijving te volgen
procedure is geregeld in Verordening (EEG) nr. 900/
70 ; dat hierin echter enkele nadere gegevens worden
gevraagd zoals de termijn voor indiening van de aan
biedingen en de leveringsvoorwaarden met betrek
king tot de butteroil ;

De butteroil wordt verpakt in blikken van 5 kg.

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivel

produkten,

bureau wordt betrokken .
Artikel 3

Artikel 4

De in de aanbiedingen te vermelden haven van lading
wordt gekozen uit de volgende havens : Antwerpen,
Bremen, Duinkerken, Hamburg, Le Havre, Rotter
dam .
Artikel 5

De termijn voor de indiening van de aanbiedingen
eindigt op 11 augustus 1970, 12 uur.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 6

Artikel 1

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 900/70 wordt een inschrijving gehouden

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1970.
Voor de Commissie
De Voorzitter
Franco M. MALFATTI

(x ) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(3) PB nr. L 108 van 20. 5. 1970, blz. 13.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1396/70 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 1970

betreffende inschrijving voor de levering van butteroil aan Mexico als voedselhulp van
de Gemeenschap in het kader van het Wereldvoedselprogramma
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivel
produkten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1253/70 (2), inzonderheid op artikel 6,
lid 7,

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr. 900/70
van de Commissie van 19 mei 1970 betreffende

inschrijving voor de levering van 16.000 ton butteroil
in het kader van het Wereldvoedselprogramma (3)
wordt bepaald dat de inschrijving betrekking moet
hebben op butteroil bereid met boter in het bezit
van de interventiebureaus ;

Overwegende dat het Wereldvoedselprogramma heeft
gevraagd om de levering van 800 ton butteroil,
bestemd voor bepaalde derde landen ; dat voor deze
levering, welke f.o.b. dient te geschieden, een in
schrijving moet worden gehouden ;
Overwegende dat de voor deze inschrijving te volgen
procedure is geregeld in Verordening ( EEG ) nr. 900/
70 ; dat hierin echter enkele nadere gegevens worden
gevraagd zoals de termijn voor indiening van de aan
biedingen en de leveringsvoorwaarden met betrekking
tot de butteroil ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivel

produkten,

voor de bereiding en levering f.o.b. van 800 ton
butteroil in het kader van het Wereldvoedselprogram
ma, bestemd voor Mexico.

Levering geschiedt op een door het interventiebureau
vast te stellen datum, welke moet liggen tussen de
15e en de 30e september 1970.
Artikel 2

De voor de bereiding van de butteroil bestemde boter
— wordt van het Duitse of het Nederlandse inter

ventiebureau betrokken,

— is opgeslagen tussen de 20e januari en de 10e
februari 1970, voor zover het boter betreft, welke
van het Duitse interventiebureau wordt betrokken
en

is opgeslagen in januari 1970, voor zover het
boter betreft, welke van het Nederlandse inter
ventiebureau wordt betrokken .
Artikel 3

De butteroil wordt verpakt in blikken van 5 kg.
Artikel 4

De in de aanbiedingen te vermelden haven van lading
wordt gekozen uit de volgende havens : Antwerpen,
Bremen , Duinkerken, Hamburg, 1e Havre, Rotterdam .
Artikel 5

De termijn voor de indiening van de aanbiedingen
eindigt op 11 augustus 1970, om 12 uur.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 6

VASTGESTELD :

Artikel 1

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 900/70 wordt een inschrijving gehouden

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1970.
Voor de Commissie
De Voorzitter
Franco M. MALFATTI

H PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(3) PB nr. L 108 van 20. 5. 1970, blz. 13 .
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Nr. L 155/25

VERORDENING (EEG) Nr. 1397/70 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 1970

betreffende inschrijving voor de levering van butteroil aan Senegal, Opper-Volta, Niger,
Somalia, Kongo, Soedan, Burundi, Algerië, Mali en de Verenigde Arabische Republiek
als voedselhulp van de Gemeenschap in het kader van het Wereldvoedselprogramma
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivel
produkten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 1253/70 ( 2), inzonderheid op artikel 6,
lid 7,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 900/70
van de Commissie van 19 mei 1970 betreffende

inschrijving voor de levering van 16.000 ton butteroil
in het kader van het Wereldvoedselprogramma (3)
wordt bepaald dat de inschrijving betrekking moet
hebben op butteroil bereid met boter in het bezit
van de interventiebureaus ;

Overwegende dat het Wereldvoedselprogramma heeft
gevraagd om de levering van 1.179,5 ton butteroil,
bestemd voor bepaalde derde landen ; dat voor deze
levering, welke f.o.b. dient te geschieden, een inschrij
ving moet worden gehouden ;
Overwegende dat de voor deze inschrijving te volgen
procedure is geregeld in Verordening (EEG) nr. 900/
70 ; dat hierin echter enkele nadere gegevens worden
gevraagd zoals de termijn voor indiening van de
aanbiedingen en de leveringsvoorwaarden met betrek
king tot de butteroil ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivel

produkten,

—

38,5 ton voor Senegal,

—

22

ton voor Opper-Volta,

— 120

ton voor Niger,

—

67

ton voor Somalia,

—

9

—

38

ton voor Soedan,

—

26

ton voor Burundi,

ton voor Kongo (Brazzaville),

— 250

ton voor Algerië,

—

ton voor Mali,

10

— 599

ton voor de Verenigde Arabische Republiek

zijn bestemd.

Levering geschiedt op een door het interventiebureau
vast te stellen datum , welke moet liggen tussen de
15e en de 30e september 1970.
Artikel 2

De voor de bereiding van de butteroil bestemde boter
— wordt van het Duitse, het Franse of het Neder
landse interventiebureau betrokken,
— is opgeslagen tussen de 10e en de 28e februari
1970, voor zover het boter betreft, welke van het
Duitse interventiebureau wordt betrokken,
en

is opgeslagen in februari 1970, voor zover het
boter betreft, welke van het Franse en het Neder
landse interventiebureau wordt betrokken .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 3
Artikel 1

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening
( EEG) nr. 900/70 wordt een inschrijving gehouden
voor de bereiding en levering f.o.b. van 1.179,5 ton
butteroil in het kader van het Wereldvoedselpro

De butteroil wordt verpakt in blikken van 5 kg.
Artikel 4

gramma , waarvan

H PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(3) PB nr. L 108 van 20. 5. 1970, blz. 13 .

De in de aanbiedingen te vermelden haven van lading
wordt gekozen uit de volgende havens : Antwerpen,
Bremen, Duinkerken, Genua, Hamburg, Le Havre,
Marseille, Rotterdam, Triëst.
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Artikel 5

Artikel 6

De termijn voor de indiening van de aanbiedingen
eindigt op 11 augustus 1970, om 12 uur.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1970.
Voor de Commissie
De Voorzitter
Franco M. MALFATTI
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II
(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1970
betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de denatureringspremie voor
de vijfde openbare deelinschrijving voor de verkoop van witte suiker gehouden in het
kader van de doorlopende verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening
(EEG) nr. 822/70
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(70/349/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1253 /70 (2), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat, overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 822/70 van de Commissie van 4 mei 1970
betreffende de permanente openbare inschrijving voor
de verkoop van witte suiker bestemd voor veevoeder
en in het bezit van het Duitse interventiebureau (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1137/70 (4), het genoemde organisme overgaat tot
het houden van openbare deelinschrijvingen voor de
verkoop van witte suiker welke in zijn bezit is en
voor het bepalen van het bedrag van de denature
ringspremie van deze suiker ;
Overwegende dat, volgens de bepalingen van artikel
7 van Verordening (EEG) nr. 1987/69 van de Com
missie van 8 oktober 1969 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij in

schrijving van suiker door de interventiebureaus (5),
wanneer de inschrijvingsvoorwaarden geen maxi
mumbedrag voor de denatureringspremie bepalen,
dit bedrag voor de betreffende inschrijving wordt

H PB nr. 308 van 18. 12. 1967, blz. 1 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .
(3) PB nr. L 98 van 5 . 5 . 1970, blz. 7.
(4) PB nr. L 134 van 19. 6. 1970, blz. 7.
(5) PB nr. L 253 van 9. 10. 1969, blz. 7.

vastgesteld na onderzoek van de biedingen, met name
rekening houdende met de marktomstandigheden en
de afzetmogelijkheden vastgesteld volgens de proce
dure van artikel 40 van Verordening nr. 1009/67/
EEG ; dat volgens de criteria het maximumbedrag
voor de vijfde openbare deelinschrijving op de in arti
kel 1 bedoelde hoogte dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor suiker,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
GEGEVEN :

Artikel 1

Voor de vijfde openbare deelinschrijving gehouden
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 822/70 wordt
het maximumbedrag van de denatureringspremie op
13,298 rekeneenheden per 100 kilogram witte suiker
vastgesteld.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Duitse Bonds
republiek.

Gedaan te Brussel, 1 juli 1970.
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
S. L. MANSHOLT
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1970

betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de achtste
openbare deelinschrijving voor de verkoop van witte suiker gehouden in het kader
van de doorlopende verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG)
nr. 772/70

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)
(70/350/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeenschap

pelijke ordening der markten in de sector suiker ( 1 ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1253 /70 (2), en met name op artikel 10, lid 3 ,
Overwegende dat, overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 772/70 van de Commissie van 28 april 1970
betreffende de permanente openbare inschrijving voor
de verkoop van witte suiker bestemd voor de uitvoer

rekening houdende met de marktomstandigheden en
de afzetmogelijkheden vastgesteld volgens de proce
dure
EEG
voor
tikel

van artikel 40 van Verordening nr. 1009/67/
; dat volgens de criteria het maximumbedrag
de achtste openbare deelinschrijving op de in ar
1 bedoelde hoogte dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor suiker,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
GEGEVEN :

en in het bezit van het Franse interventiebureau (3),

Artikel 1

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1047/70 (4), het
genoemde organisme overgaat tot het houden van
openbare deelinschrijvingen voor de verkoop van

Voor de achtste openbare deelinschrijving gehouden
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 772/70 wordt
het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer op
13,990 rekeneenheden per 100 kilogram witte suiker
vastgesteld.

witte suiker welke in zijn bezit is en voor het bepalen
van het bedrag van de restitutie bij uitvoer van deze
suiker ;

Overwegende dat, volgens de bepalingen van artikel
7 van Verordening (EEG) nr. 1987/69 van de Com
missie van 8 oktober 1969 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij in
schrijving van suiker door de interventiebureaus (5),
wanneer de inschrijvingsvoorwaarden geen maxi
mumbedrag voor de restitutie bepalen, dit bedrag
voor de betreffende inschrijving wordt vastge
steld na onderzoek van de biedingen, met name

(!) PB nr. 308 van 18 . 12. 1967, blz. 1 .
(2) PB nr. L 143 van 1 . 7. 1970, blz. 1 .

(3) PB nr. L 95 van 29. 4. 1970, blz. 18 .
(4) PB nr. L 122 van 5. 6. 1970, blz. 1 .
(5) PB nr. L 253 van 9. 10. 1969, blz. 7.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.
Gedaan te Brussel, 1 juli 1970 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
S. L. MANSHOLT

