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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 706/73 VAN DE RAAD
van 12 maart 1973

betreffende de communautaire regeling voor de Kanaal-eilanden en het eiland Man
inzake het handelsverkeer in landbouwprodukten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Veridrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap,

Gelet op het op 22 januari 1972 ondertekende Ver
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid
Staten tot de Europese Economische Gemeenschap
en
de
Europese
Gemeenschap
voor
Atoomenergie (*), inzonderheid op artikel 1 , lid 2,
derde alinea, van Protocol nr . 3 van de daarbij ge
voegde Akte,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat, krachtens artikel 1 , lid 2, van ge
noemd Protocol, de voor het Verenigd Koninkrijk
geldende communautaire regeling bij de invoer uit
derde landen van landbouwprodukten welke vallen
onder bijlage II van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap, alsmede
van de goederen welke vallen onder Verordening nr.
170/67/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betref
fende een gemeenschappelijke regeling van het han
delsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine (2),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1081 /71 (3), en

onder Verordening (EEG ) nr. 1059/69 van de Raad
van 28 mei 1969 tot vaststelling van de handelsre
geling die van toepassing is op bepaalde goederen
verkregen
door
verwerking
van
landbouwprodukten (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 609/72 (5), van toepassing is
op de Kanaal-eilanden en het eiland Man, hierna

„eilanden" genoemd ; dat de andere bepalingen van
de communautaire regeling die nodig zijn om het
vrije verkeer en de inachtneming van de normale
concurrentievoorwaarden in het handelsverkeer van

genoemde produjcten mogelijk te maken, eveneens
van toepasing zijn ; idat de Raad , op voorstel van de
Commissie, dient te bepalen op welke wijze de vo
rengenoemde bepalingen op deze gebieden van toe
passing zijn ;
<M
(2)
(»)
(4 )
(5)

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

L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
130 van 28. 6. 1967, blz. 2596/67.
L 116 van 28 . 5 . 1971 , blz . 9 .
L 141 van 12. 6 . 1969, blz. 1 .
L 75 van 23 . 3 . 1972, blz. 6.

Overwegende dat het, ten einde het vrije verkeer
van genoemde produkten mogelijk te maken, diens
tig is, in beginsel, de door het Verenigd Koninkrijk
toe te passen regeling betreffende de mechanismen
van dit handelsverkeer van toepassing te doen zijn,
waarbij het Verenigd Koninkrijk en de eilanden
voor de toepassing van deze regeling als één enkele
Lid-Staat worden beschouwd ;
Overwegende evenwel dat de op de eilanden uit
hoofde van douanerechten, belastingen, heffingen of
andere geïnde gelden niet voor de begroting van de
Gemeenschappen worden bestemd ; dat de commu
nautaire financiering van het gemeenschappelijk

landbouwbeleid derhalve niet van toepassing is ; dat
de regelingen ten gunste van de uitvoer niet dienen
te worden toegepast, omdat de door de Gemeen

schap toegekende bedragen slechts worden aange
houden als maximum voor de steun die de eilanden

mogen verlenen ;

Overwegende dat dient te worden vermeden dat de
produkten van oorsprong van de eilanden door een
Lid-Staat naar derde landen worden uitgevoerd om
in aanmerking te komen voor de uit de begroting
van de Gemeenschap gefinancierde restitutie ;
Overwegende dat de in het intracommunautaire
handelsverkeer geldende communautaire regeling in
sommige gevallen voorziet in de toekenning van be
dragen voor uitvoer van het Verenigd Koninkrijk
naar de andere Lid-Staten ; dat deze bedragen het
maximum moeten vormen van de steun welke de

eilanden mogen verlenen ; dat het voor de andere
dan de in het handelsverkeer verleende steun moge
lijk blijkt de toepassing van de communautaire rege
ling te beperken tot aanmeldingsmaatregelen en tot
de mogelijkheid voor de Commissie om opmerkin
gen te maken ;
Overwegende dat, ten einde alle belemmeringen van
het vrije verkeer van genoemde goederen te vermij
den, de andere regelingen — namelijk die welke be
staan op het gebied van de veterinaire wetgeving,
van de fyto-sanitaire wetgeving, van het in de han
del brengen van zaaizaad en plantgoed, van de wet
geving inzake voedingswaren, van de wetgeving in

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 68/2

Artikel 2

zake veevoeders, van kwaliteitsnormen en afzetre

gels — moeten worden toegepast, doch slechts ten
aanzien van ide aspecten daarvan die betrekking
hebben op het handelsverkeer ;
Overwegende dat de situatie van de eilanden op ve
terinair gebied gelijkaardig is aan die van Noord
Ierland ; dat aan' de eilanden kan worden toege
staan de ter zake door Noord-Ierland toe te passen

regeling te volgen zonder dat daaruit moeilijkheden
in het handelsverkeer voortvloeien ;

Overwegende dat de aldus vastgestelde regeling vol
doende lijkt om de in het genoemde Protocol om
schreven doelstellingen te bereiken,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1.
De communautaire regeling voor het Verenigd
Koninkrijk, betreffende het handelsverkeer in land
bouwprodukten welke vallen onder bijlage II van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap alsmede in de goederen wel
ke vallen onder Verordening nr. 170/67/EEG en
Verordening ( EEG ) nr. 1059/69 , is van toepassing
op de eilanden , met uitzondering van de bepalingen
betreffende de bij uitvoer door het Verenigd Ko
ninkrijk toegekende restituties en compenserende
bedragen.
2.
Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde
regeling worden het Verenigd Koninkrijk en de
eilanden als één Lid-Staat beschouwd .
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Ten aanzien van de andere steun dan die bedoeld in

artikel 1 , is artikel 93 , lid 1 en lid 3 eerste zin, van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap van toepassing.
De Raad besluit bij gekwalificeerde meerderheid op
voorstel van de Commissie tot uitbreiding van de

toepasselijkheid van de overige bepalingen van de
artikelen 92, 93 en 94 van het Verdrag, voor zover
zulks noodzakelijk mocht blijken .
Artikel 3

Vanaf 1 september 1973 wordt de communautaire
regeling welke van toepassing is in de volgende sec
toren :

— veterinaire wetgeving

—
—
—
—
—

zoötechnische wetgeving
fyto-sanitaire wetgeving
afzet van zaaizaad en plantgoed
wetgeving betreffende voedingswaren
wetgeving betreffende veevoeders

— kwaliteits - en afzetnormen

onder dezelfde voorwaarden als in het Verenigd
Koninkrijk toegepast op de in artikel 1 bedoelde
produkten die door de eilanden worden ingevoerd
of door de eilanden naar de Gemeenschap worden
uitgevoerd, waarbij de veterinaire regeling onder
dezelfde voorwaarden van toepassing is als in het
Verenigd Koninkrijk voor wat Noord-Ierland be

3.
Voor de in het lid 1 bedoelde produkten van
oorsprong of van herkomst van de eilanden, waar
voor de douaneformaliteiten bij uitvoer in een Lid
Staat worden vervuld, wordt geen restitutie en geen
compenserend bedrag verleend .

treft .

4.
Bij de uitvoer naar derde landen van de in lid
1 bedoelde produkten mogen de eilanden geen steun
toekennen voor een bedrag dat hoger is dan de res
tituties of de compenserende bedragen die het Ver
enigd Koninkrijk bij uitvoer naar derde landen vol
gens de communautaire regeling kan toekennen .

volgens de procedure van artikel 26 van Verorde
ning nr. 120/67/EEG van de Raad van 13 juni
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ( J ), laatstelijk ge
wijzigd bij de Akte van toetreding, of, al naar het
geval , van het overeenkomstige artikel van de ande
re verordeningen houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten .

5.
Bij uitvoer naar de Lid-Staten mogen de eilan
den voor de in lid 1 bedoelde produkten geen steun
toekennen die hoger is dan de bedragen die het Ver
enigd Koninkrijk bij uitvoer naar de andere Lid
Staten volgens de communautaire regeling kan toe
kennen .

Artikel 4

De uitvoeringsbepalingen van artikel 1 , met name

die welke vermijding van verleggingen van het han
delsverkeer tot doel hebben , worden vastgesteld

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad der Euro
pese Gemeenschappen .

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

Gedaan te Brussel, 12 maart 1972 .
Voor de Raad
De Voorzitter
A. LAVENS

(') PB nr. 117 van 19 . 6 . 1967, blz . 2269 /67 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 707/73 VAN DE RAAD
van 12 maart 1973

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1464/72 betreffende de opening, de
verdeling en de wijze van beheer van het communautaire tariefcontingent van 20 000
stuks vaarzen en koeien van bepaalde bergrassen, niet bestemd voor de slacht, van

onderverdeling ex 01.02 A II b) 2 van het gemeenschappelijk douanetarief
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap, inzonderheid op ar

gent geldende recht van 6 °/o tot 4 °/o te verlagen ;
dat voornoemde verordening dus dient te worden
gewijzigd,

tikel 113 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG ) nr. 1464/
72 (*) voor het tijdperk van 1 juli 1972 tot en met
30 juni 1973 voor vaarzen en koeien van bepaalde
bergrassen , niet bestemd voor de slacht, van onder
verdeling ex 01.02 A II b ) 2 van het gemeenschappe
lijk douanetarief een communautair tariefcontingent
van 20 000 stuks tegen een recht van 6 °/o is ge
opend en over de Lid-Staten verdeeld ;

Overwegende dat de Gemeenschap heeft overwogen
voor de betrokken dieren het voor dit tariefcontin

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr. 1464/72
vastgestelde recht van 6 %> wordt vanaf 1 februari
1973 verlaagd tot 4 °/o.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag vol
gende 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, 12 maart 1972.
Voor de Raad
De Voorzitter
A. LAVENS

(») PB nr. L 156 van 12 . 7 . 1972, blz . 2 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 708/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op granen en meel ,
gries en griesmeel van tarwe of van rogge
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 ( x ),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte (2) die is toegevoegd
aan het Verdrag betreffende de toetreding van de
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (3), ondertekend te Brussel op 22 ja
nuari 1972, inzonderheid op artikel 13 , lid 5 ,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing
zijn bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge,
gries en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld door
Verordening (EEG) nr. 244/73 (4) en alle latere
verordeningen die deze hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van heffingen mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze heffingen moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen

heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil
koers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S. -dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits
wijziging voor deze munteenheid ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verorde
ning (EEG ) nr. 244/73 uiteengezette bepalingen op
de aanbodsprijzen en de dagprijzen waarvan de

Commissie kennis heeft gehad, leidt tot het wijzigen
van de thans van kracht zijnde heffingen, zoals
aangegeven in de bijlage van de onderhavige
verordening,

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 15 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor ae Commissie

P. J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

i »)
{«)
(3)
(*)

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

117 van 19 . 6. 1967, blz. 2269/67.
L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 14.
L 73 van 27. 3 . 1972, blz . 5 .
I. 30 van 1 . 2 . 1973 , blz . 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 maart 1973 houdende vaststelling van de
heffingen die van toepassing zijn op granen en meel, 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

10.03

Gerst

10.04

Haver

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden

10.07 A

voor zaaidoeleinden
Boekweit

1 0.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst

1 0'. 07 C
10.07 D

11.01 A
11.01 B
11.02 A I a

11.02 A I b

( millet)
Sorgho
Overige granen
Meel van tarwe en van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van tarwe
( harde tarwe)
Gries en griesmeel van tarwe
( zachte tarwe)

47,86
42,23 m
39,51 (5)
29,59
19,33

40,27 ( 2)(3 )
0

32,37
34,73
0
(«)
86,39
65,69
74,32
92,46

(') 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 .
(■) Voor maïs van oorsprong uit de G.A.S.M. of de L.G.O. ingevoerd in de
overzeese departementen van de Franse Republiek, wordt de heffing met
6 rekeneenheden per ton verminderd .
( 3 ) Voor maïs van oorsprong uit Tanzanië , Oeganda en Kenia wordt de heffing

bij invoer in de Gemeenschap met 1,00 rekeneenheid per ton verminderd.
(') Voor durum tarwe en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks
van dat land naar de Gemeenschap worden vervoerd , wordt de heffing mei
0,50 rekeneenheid per ton verminderd .
(•) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreek»
van dat land naar de Gemeenschap vervoerd , is vastgesteld door de Verorde
ningen (EEG ) nr. 1234/71 van de Raad en nr . 2622/71 van de Commissie .

Nr. L 68/5
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VERORDENING (EEG) Nr. 709/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

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

O E 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 ( J ),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte (2 ) die is toegevoegd
aan het Verdrag betreffende de toetreding van de
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (3), ondertekend te Brussel op 22 ja
nuari 1972, en inzonderheid op artikel 15 , lid 6.

heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil
koers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S. -dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits
wijziging voor deze munteenheid ;

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

Gelet op het advies van het Monetair Convté,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening (EEG ) nr.
1631 /72 (4) en alle latere verordeningen die deze
hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van heffingen mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze heffingen moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen

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

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor ae Commissie

P. J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(») PB nr. 117 van 19 6 . 1967, blz . 2269/67 .
{*) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972 , blz. 14 .
(8) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972 , blz. 5 .
(') PB nr . I. 174 van 1.8 . 1972 . blz . 3 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 maart 1973 houdende vaststelling van de
premies die aan de heffingen toegevoegd worden voor granen en mout
A. Granen (i) (2)
( R.E. / ton,
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Lopend

I e term .

2e term .

3® term .

3

4

5

6

douanetarief

10.01 A

Zachte tarwe en mengkoren

0

0,29

0,29

10.01 B

Harde tarwe

0

0

0

10.02

Rogge

0

10.03

Gerst

0

10.04

Haver

0

8,29
2,49
1,04

8,29
2,49
1,04

10.05 B

Maïs, andere dan maishybriden voor

0

0

0

10.07 A
10.07 B

Boekweit

0

0

0

0

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

0

0

0

0

10.07 C

Sorgho
Overige

0

0.99

0.99

1,24

0

0

0

0

zaaidoeleinden

10.07 D

2,45
4,75
11,61
9,95
14,92
0

B. Mout (2)
( K.E. / 1U0 kgj
Nr. van het

Lopend

I e term .

1 ' rerm .

3 *" term

4e term .

3

4

5

6

7

0

0,052

0,052

0,436

0,436

in een andere vorm dan meel

0

0,039

0,039

0,326

0,326

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

0

0,443

0,443

1,771

1,771

0

0,331

0,331

1,323

1,323

0

0,386

0,386

1,542

1,542

gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

11.07 AI ( a)

Mout van tarwe, niet gebrand,
in de vorm van meel

11.07 AI (b )
11.07 All ( a)

11.07 A II (b)

Mout van tarwe, niet gebrand,

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

11.07 B

Mout, gebrand

(') De geldigheidsduur van het certificaat is overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2196/71 beperkt tot 30 dagen (PB nr. L 231 van 14. 10. 1*71 ,
blz . 28).

(2) De vooruitfixering van de heffing is door Verordening ( EEG ) nr. 646/73 ( PB nr. L 61 van 7. 3 . 1973 , blz . 17), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr . 701 /73 (PB nr . L 67 van 14 . 3 . 1973 , blz . 17), opgeschort .
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VERORDENING (EEG) Nr. 710/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctief
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil
koers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S. -dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits
wijziging voor deze munteenheid.

Gelet op Verordening nr. 120/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (x ),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte (2) die is toegevoegd
aan het Verdrag betreffende de toetreding van de
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (8), ondertekend te Brussel op 22 ja
nuari 1972, en in het bijzonder op artikel 16, lid 4,
eerste alinea, tweede zin,
Gelet op het advies van het Monetair Comité

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
markt, het nodig is het van kracht zijnde correctief,
toepasselijk op de restitutie voor granen, te wijzigen .

Overwegende dat het correctief, toepasselijk op de
restitutie voor granen, werd vastgesteld door Ver
ordening (EEG) nr. 660/73 (4) en alle latere verorde
ningen die deze hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van restituties mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze restituties moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen

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.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(*)
(■)
(>)
(4)

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

117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 14.
I. 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
L 63 van 9 . 3 . 1973 , blz. 5 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 maart 1973 houdende wijziging van het op de
restitutie voor granen toe te passen correctief (1)
(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

douanetarief

10.01 A

Zachte tarwe en

Lopend

Ie term .

2e term .

3c term .

4e term .

5e term .

6e term .

3

4

5

6

7

8

9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

meng

koren
—

10.01 B

Harde tarwe

10.02

Rogge

10.03

Gerst

10.04
10.05 B

Haver

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Maïs, andere dan maïshy

briden voor zaaidoelein
den

10.07 C

—

—

—1~

Sorgho

(*) De vooruithxering van de restitutie is door Verordening (EEG) nr. 646/73 (PB nr. L 61 van 7 3 . 1973 , blz. 17), gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 701/73 (PB nr. L 67 van 14 . 3 . 1973 , blz . 17), opgeschort.
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VERORDENING (EEG) Nr. 711 /73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

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
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
suiker (*), laatstelijk gewijzigd door Verordening
(EEG) nr. 174/73 (2), inzonderheid op artikel 14,
lid 7,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe
suiker, vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr.
254/73 (3) en alle latere verordeningen die deze
hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van heffingen mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze heffingen moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen
heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil

koers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S.-dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits
wijziging voor deze munteenheid ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verorde
ning (EEG ) nr. 254/73 uiteengezette regelen en
bepalingen op de gegevens waarover de Commissie
thans beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans
van kracht zijnde heffingen, zoals aangegeven in de
bijlage van de onderhavige verordening,
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

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(») PB nr.308 van 18. 12. 1967, blz. 1 .
(*) PB nr. L 25 van 30. 1 . 1973, blz. 1 .
f») PB nr. L 30 van 1 . 2 . 1973, blz. 30.
BIJLAGE
( R.E. / 100 ka
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

17.01

suiker

vastgesteld, zoals aangegeven in de bijlage van deze
verordening.

Bedrag

der heffing

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. gedenatureerd :
I. witte suiker

5,86

II. ruwe suiker

5,90 (»)

B. niet gedenatureerd :
I. witte suiker

5,86

II . ruwe suiker

5,90 (>)

■') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 °/o . Indien het rendement van de geïmporteerde
ruwe suiker afwijkt van 92 % , wordt het bedrag van de toe te passen heffing berekend overeenkomstig hei
bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG ) nr. 837/68 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 712/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse
U.S. -dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits

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 gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector sui
ker ( ] ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG )
nr. 174/73 (2), en met name op artikel 14, lid 7,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,

wijziging voor deze munteenheid ;

Overwegende dat het toepassen van de regels en
bepalingen weergegeven in Verordening (EEG) nr.
1395/72 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

Overwegende dat de heffing van toepassing bij
invoer van melasse vastgesteld is bij Verordening
(EEG ) nr. 1395/72 (8) en alle latere verordeningen
die deze hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van heffingen mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze heffing moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen
heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil
koers afwijkt van de officiële pariteit en , voor de

VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 14, lid 1 , van Verordening nr. 1009/
67/EEG bedoelde heffing wordt voor melasse vast
gesteld, zoals aangegeven in de bijlage van deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie

P. J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(x) PB nr. J08 van 18 . 12. 1967, blz. 1 .
fl) PB nr. L 25 van 30. 1 . 1973, blz. 1 .
'") PB nr. I. 149 van 1 . 7 . 1972 , blz. 61 .

BIJLAGE
(R.E. / 100 ks;
Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Bedrag
der heffing

douanetarief

17.03

Melasse, ook indien ontkleurd

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 713 /73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende vaststelling van de restituties bij de uitvoer van witte en ruwe suiker
in onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

lid 2, van Verordening (EEG) nr. 766/68 ; dat
kandijsuiker in Verordening (EEG ) nr. 394/70 van de

Commissie van 2 maart }970, houdende vaststelling
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 gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector suiker (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr. 174/
73 (2 ), inzonderheid op artikel 17, lid 2, laatste
alinea, eerste zin,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat kiachtens artikel 17 van Verorde
ning nr. 1009/67/EEG het verschil tussen de
noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de
in artikel 1 , lid 1 , sub a), van die verordening
genoemde produkten en de prijzen voor deze
produkten in de Gemeenschap overbrugd kunnen
worden door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG ) nr.
766/68 van de Raad van 18 juni 1968 houdende
algemene regels inzake de restitutie bij uitvoer van
suiker (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 433/72 (4), de restituties voor witte suiker
en ruwe suiker, welke niet gedenatureerd en in
onveranderde vorm uitgevoerd zijn, vastgesteld
moeten worden rekening houdend met de toestand
op de markt van de Gemeenschap en op de
wereldmarkt voor suiker, en vooral met de in artikel
3 van genoemde verordening bedoelde prijs- en
kostenelementen ; dat volgens dezelfde tekst eveneens
met het economische aspect van de voorgenomen
uitvoertransactie rekening moet worden gehouden ;

van uitvoeringsbepalingen inzake de restituties bij
uitvoer van suiker (6), werd omschreven ;
Overwegende dat de toestand op de wereldmarkt of
de bijzondere eisen van bepaalde markten het
noodzakelijk kunnen maken de restitutie voor suiker
naar gelang van de bestemming te variëren ;
Overwegende dat in bijzondere gevallen het bedrag
van de restitutie kan worden vastgesteld bij besluiten
van verschillende aard ;

Overwegende dat de restitutie elke twee weken moet
worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds
gewijzigd kan worden ;
Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van restituties mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze restituties moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen
heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil
koers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S. -dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits
wijziging voor deze munteenheid ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige situatie van de suikermarkt en met name op
de noteringen of prijzen van suiker in de Gemeen
schap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen
van de restitutie ter hoogte van de in de bijlage
vermelde bedragen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor suiker,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Overwegende dat voor ruwe suiker de restitutie
vastgesteld moet worden voor de standaardkwaliteit
die bepaald is in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
431/68 van de Raad van 9 april 1968 houdende
Vaststelling van de standaardkwaliteit voor ruwe
suiker en van de plaats van grensoverschrijding van
de Gemeenschap voor de berekening van de c.i.f.»
prijzen in de sector suiker (5) ; dat deze restitutie
bovendien werd vastgesteld overeenkomstig artikel 5 ,

VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm
van de in artikel 1 , lid 1 , sub a), van Vérordening nr.
1009/67/EEG genoemde produkten, welke niet gede
natureerd zijn, worden op de in de bijlage
opgenomen bedragen vastgesteld.
Artikel 2

(») PB nr. 308 van 18 . 12. 1967, blz. 1 .
(*) PB nr. L 25 van 30 . 1 . 1973 , blz . 1 .

(•) PB nx. L 143 van 25 . 6. 1968, blz. 6.
(«) PB nr. L 53 van 2 . 3 . 1972, blz 1 .
(f PB nr. L 89 van 10. 4 . 1968, blz. 3 .

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .

PB nr. L 50 van 4 . 3 . 1970, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 maart 1973 houdende vaststelling van de
restituties die van toepassing zijn bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
(R.E. / 100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag van de
restitutie

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

B. niet gedenatureerd :
I. witte suiker

—

II . ruwe suiker :

(a) kandijsuiker
( b) andere ruwe suiker

2,21 (*)
—

t1) Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de geëxporteerde
ruwe suiker afwijkt van 92 % , wordt het bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig
bet bepaalde in artikel J, lid 3 , van Verordening (EEG) nr. 766/68 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 714/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector rundvlees voor het
tijdvak beginnende op 1 april 1973
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 (*) houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector rundvlees,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 187/
73 (2), inzonderheid op artikel 18, lid 5, eerste zin,
Overwegende dat krachtens artikel 18 van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 het verschil tussen de prijzen
van de in artikel 1 van die verordening bedoelde

produkten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap
kan worden overbrugd door een restitutie bij
uitvoer ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 885/68 van
de Raad van 28 juni 1968 (3) de algemene
voorschriften betreffende de toekenning van restitu
ties bij de uitvoer in de sector rundvlees en de
criteria voor het bepalen van het bedrag ervan heeft
vastgesteld ;
Overwegende dat de toepassing van deze voorschrif
ten en criteria in de huidige toestand op de markten
in de sector rundvlees leidt tot het vaststellen van de

restitutie zoals hierna volgt ;

ven, die ten minste 40 % vlees bevatten, de deelname
door de Gemeenschap aan de internationale handel
kan worden gehandhaafd door restituties toe te
kennen waarvan het bedrag werd bepaald rekening
houdende met hetgeen tot nu toe aan de exporteur
werd verleend ;

Overwegende dat voor de overige produkten in de
sector rundvlees, vaststelling van een restitutie geen
aanbeveling verdient vanwege de geringe omvang
waarin de Gemeenschap daarmede aan de wereld
handel deelneemt ;

Overwegende dat in artikel 92 van de Akte (6) die
is toegevoegd aan het te Brussel op 22 januari 1972
ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (7) is voorzien dat de restituties bij
de uitvoer van de nieuwe Lid-Staten voor de in ar

tikel 1 , sub b) en c), van Verordening (EEG) nr. 805/
68 vermelde produkten worden gevorrigerrd met het
effect van het verschil tussen de douanerechten, die
worden toegepast op de produkten waaruit deze
genoemde produkten worden vervaardigd,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor rundvlees,

Overwegende, dat met betrekking tot eetbaar vlees
van runderen (huisdieren), zonder been, gezouten en
gedroogd, traditionele handelsstromen naar Zwitser
land bestaan ; dat het, in zover het noodzakelijk is
deze handelsstromen te handhaven, dienstig is de
restitutie vast te stellen op een bedrag dat het verschil
dekt tussen de prijzen op de Zwitserse markt en de
prijzen bij uitvoer der Lid-Staten ;

Overwegende, dat de in de bijlage, afdeling I van
Verordening (EEG) nr. 1082/68 van de Commissie
van 26 juli 1968 houdende vaststelling der coëffi
ciënten voor het gehalte aan vlees van conserven
vervaardigd uit bevroren vlees (4), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 207/70 (5), bedoelde conser

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De lijst der produkten, waarvoor bij uitvoer de
in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 805/68
bedoelde restitutie wordt toegekend en de bedragen
van deze restitutie worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie
De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI

(») PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
(«) PB nr. L 25 ,van 30. 1 . 1973 , blz. 23 .
f») PB nr . L 156 van 4. 7. 1968, blz. 2 .

(«) PB nr. L 181 van 27. 7. 1968, blz. 9.
(•) PB nr. L 28 van 5. 2. 1970, blz. 10.

(•) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 14.
( 7) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5.
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BIJLAGE

Bedrag van de restituties
in R. E. /100 kg
Netto gewicht

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

ex 02.06 C I a) 2

Eetbaar vlees van runderen (huisdieren), zonder been,

gezouten en gedroogd :

— voor uitvoer naar Zwitserland

ex 16.02 B III b) 1

21,00 H

Andere

Ierland

Verenigd
Koninkrijk

Lid-Staten

10,91

4,95

18,75

6,55

2,97

11,25

4,3 6

1,98

7,50

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slacht
afvallen, andere, overige, rundvlees of slachtafvallen van
runderen bevattende, met uitzondering van die welke var

kensvlees of slachtafvallen van varkens bevatten :

— conserven, andere dan gehomogeneïseerd, die de vol
gende percentages rundvlees bevatten :
1 . 80 % of meer vlees, met uitzondering van slacht
afvallen en vet

2. 60 °/o of meer, doch minder dan 80 % vlees, met
uitzondering van slachtafvallen en vet
3 . 40 °/o of meer, doch minder dan 60 °/o vlees, met
uitzondering van slachtafvallen en vet

t1 ) Voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk moet het hierboven vastgestelde bedrag van de restitutie worden verminderd met het compenserende
bedrag, overeenkomstig artikel 12, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 181 /73 (PB L 25 van 30. 1 . 73 , blz. 9.)
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VERORDENING (EEG) Nr. 715/73 VAN DE COMMISSIE
van 19 februari 1973

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1727/70 inzake de indeling van bepaalde
soorten tabaksbladeren en verpakte tabak
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeensohap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de
Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbren
ging van een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector ruwe tabak (*), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1574/71 (2), inzonderheid op
artikel 5 , lid 6, en artikel 6, lid 10,
Overwegende dat bij Verordening (EEG ) nr. 1727/
70 van de Commissie van 25 augustus 1970 (3), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2596/70 (4), de
interventieregeling in de sector ruwe tabak is vast
gesteld, alsmede de indeling naar kwaliteit van de
tabaksbladeren en verpakte tabak, met het oog op
de vaststelling van de in artikel 5 , lid 3 , en artikel 6,
lid 7, van Verordening (EEG ) nr. 727/70 bedoelde
tabel van toeslagen en kortingen ;

Overwegende dat uit de ervaring die is opgedaan in
de eerste twee oogstjaren waarin de marktordening
voor ruwe tabak van toepassing was, gebleken is
dat de gemeenschappelijke omschrijving voor de
soorten Burley I en Maryland niet volkomen over
eenstemt met de kenmerken van Marylandtabak ;

dat bijgevolg in de indeling een onderscheid tussen
deze beide soorten moet worden gemaakt overeen
komstig de referentiekwaliteiten bedoeld in de Ver
ordeningen (EEG ) nr. 805/72 van de Raad van 17
april 1972 (5) en (EEG) nr. 2484/72 van de Raad
van 29 november 1972 (6) tot vaststelling van de

streefjprijzen, de interventieprijzen en de afgeleide
interventieprijzen, alsmede van de referentiekwalitei
ten voor tabaksbladeren en voor verpakte tabak van
de oogst 1972 ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2484/72
ook afgeleide interventieprijzen zijn vastgesteld voor
de tabakssoorten der rangnummers 1 , 2 en 3 ; dat
deze tabakssoorten bijgevolg in de indeling van
soorten verpakte tabak per kwaliteit moeten worden
opgenomen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor tabak,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1727/70 komt
de indeling der in rangnummer 11 bedoelde soorten
als volgt te luiden :

11 a) BURLEY I

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met een open weef
sel, ook stevig met zachte bladranden en ribben, gezond, met een min of
meer warme hazelnootbruine kleur (1).
Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid, gezond, met enkele drogingsgebre
ken, niet geheel gaaf, en van uiteenlopende kleur.
Categorie C Grove bladeren, met gesloten weefsel, en ernstige gebreken wat betreft
droging, gaafheid en kleur, maar die nog wel aan de minimumeisen voor
interventie voldoen .

11 b ) MARYLAND

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken en zeer wei
nig bronskleurige tinten, gemiddeld weefsel, met zachte bladranden en
ribben, gezond, met een eerder warme roodbruine kleur.

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid eerder licht, met enkele drogingsge
breken, niet geheel gaaf, met een roodbruine zelfs uiteenlopende kleur.
Categorie C Grove bladeren, zelfs met ernstige gebreken wat betreft droging, gaafheid
en kleur, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie vol
doen .

f1) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz . 1 .
(«) PB nr L 167 van 26. 7. 1971 , blz. 1 .

'•) PB nr. L 191 van 27. 8 . 1970, blz . 5 .
{*) PB nr. L 277 van 22 . 12. 1970, blz. 7.

(5) PB nr. L 94 van 21 . 4. 1972, blz. 17.
(tt) PB nr. L 269 van 30. 11 . 1972, blz. 5 .
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Artikel 2

1 . Vooraan in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 1727/70 wordt de indeling opge
nomen der in de rangnummers 1 , 2 en 3 bedoelde soorten :
1 . BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II C

Grumpen ( Primings )

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur
met normale fermentatie .

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met een bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn
toegestaan ; de bladranden mogen overrijp zijn ; normale fermentatie.
Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie .

Sandblatt (Lugs)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur
van gelijke, grootte ; normale fermentatie.
Klasse II Rijpe, gezonde bladeren, met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn
toegestaan ; normale fermentatie.
Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie .

Hauptgut ( Leaves)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur
van gelijke grootte ; normale fermentatie (x).

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren, met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn
toegestaan ; normale fermentatie.
Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie .

Obergut (Tips)

Rijpe, gezonde bladeren van verschillende kleur ; normale fermentatie.
2 . BADISCHER BURLEY E

Grumpen (Primings )

Klasse I

Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige goed snijdbare bladeren van lichtbruine,
roodbruine tot bruine kleur ; normale fermentatie.

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren, met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn
toegestaan ; de bladeren mogen overrijp zijn ; normale fermentatie.
Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie .

Sandblatt (Lugs)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige goed snijdbare bladeren van lichtbruine,
roodbruine tot bruine kleur ; gelijke bladgrootte ; normale fermentatie.
Klasse II Rijpe, gezonde, stevige goed snijdbare bladeren met bruinachtige grondkleur ;
kleurafwijkingen zijn toegestaan ; normale fermentatie.
Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie .
Hauptgut ( Leaves )

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige goed snijdbare bladeren van lichtbruine,
roodbruine tot donkerbruine kleur ; gelijke bladgrootte ; normale fermentatie (*).
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Klasse II Rijpe, gezonde bladeren, met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn
toegestaan ; normale fermentatie.
Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie .

Obergut (Tips)
Rijpe, gezonde bladeren van verschillende kleur ; normale fermentatie.
3 . VIRGIN SCR

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele, geelrode tot geelbruine kleur ;
normale fermentatie (J ).

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met gele grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ;
normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

2. In bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 1727/70 komt de indeling der in rang
nummer 11 bedoelde soorten als volgt te luiden :
11 . a) BURLEY

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met een open weefsel,
ook stevig met zachte bladranden en -ribben, gezond, met een min of
meer warme hazelnootbruine kleur (1 ).

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid, gezond, met enkele drogingsgebre
ken, niet geheel gaaf, en van uiteenlopende kleur.
Categorie C Zware bladeren, met gesloten weefsel, en ernstige gebreken wat betreft
verzorging, gaafheid en kleur, doch welke bewaard kunnen worden.
11 . b ) MARYLAND

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken en zeer wei
nig bronskleurige tinten, echter goed verzorgd, gemiddeld weefsel, met
zachte bladranden en -ribben, gezond, met een eerder warme roodbruine
kleur.

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid, eerder licht, gezond, met enkele dro
gingsgebreken, niet geheel gaaf met een roodbruine zelf uiteenlopende
kleur .

Categorie C Grove bladeren zelfs met ernstige gebreken wat betreft droging, gaafheid
en kleur maar geschikt voor bewaring.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar be
kendmaking 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, 19 februari 1973 .
Voor de Commissie

De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI
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VERORDENING (EEG) Nr. 716/73 VAN DE COMMISSIE
van 6 maart 1973

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1728/70 houdende vaststelling van de tabellen
van toeslagen en kortingen in de sector ruwe tabak

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG ) nr. 727/70 van de
Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbren
ging van een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector ruwe tabak (*), gewijzigd bij
Verordening (EEG ) nr. 1574/71 (2 ), en met name op
artikel 5 , lid 6, en op artikel 6, lid 10,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1728 /
70 van de Commissie van 25 augustus 1970 (3), ta
bellen van toeslagen en kortingen voor tabaksblade

Overwegende dat de tabellen van toeslagen en kor
tingen voor de interventie-aankopen van verpakte

tabak waarvoor vóór de inwerkingtreding van de
gemeenschappelijke marktordening een prijsgarantie
gold, zijn vastgesteld volgens de toen geldende ge
bruiken en met inachtneming van aan de eisen van
de communautaire regeling aangepaste gebruikska
rakteristieken ; dat, in het licht van de resultaten

van een uitgebreide studie van de op grond van de
opgedane ervaring verzamelde gegevens, de thans

geldende tabellen zodanig moeten worden gewijzigd
dat aan de interventie-organen een ruimere beoorde

lingsmarge ten aanzien van de gebruikskarakteris
tieken van deze tabakssoorten wordt gelaten ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte

ren en voor verpakte tabak zijn vastgesteld ;

maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor tabak,

Overwegende dat bij Verordening (EEG ) nr.
715/73 (4) wijzigingen zijn aangebracht in de
indeling van de soorten tabaksbladeren en ver

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

pakte tabak per kwaliteit, vermeld in de bijlage I en
II van Verordening (EEG) nr. 1727/70 van de
Commissie van 25 augustus 1970 betreffende uit
voeringsbepalingen voor de interventie in de sector
ruwe tabak (5) ; dat het derhalve noodzakelijk is de
tabellen van toeslagen en kortingen aan te passen ;

Artikel 1

In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1728/70

wordt de tekst achter volgnummer 11 vervangen
door de volgende tekst :

Categorie A

11 a) Burley I
11 b) Maryland

(*)
(2)
(*)
(4)
(5)

PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 1 .
PB nr. L 167 van 26. 7. 1971 , blz. 1 .
PB nr. L 191 van 27. 8 . 1970, blz. 18 .
Zie blz. 16 van dit Publikatieblad .
PB nr. L 191 van 27. 8 . 1970, blz. 5 .

Categorie B

Categorie C

100 (!)

65

48

100 i 1)

65

48

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 68 /20

15 . 3 . 73

Artikel 2

1.

In het begin van bijlage II, deel A, van Verordening (EEG) nr. 1728/70 wordt de volgende tekst ingelast :

Volgnummer

Soorten

Klassen en indexen ten opzichte van de refe

Bladstand

rentiekwaliteit

Klasse I

1

a) Badischer

Klasse ¡1

Klasse III

90

73

58

Sandblatt ( Lugs)

109

Hauptgut ( Leaves )

ïoo n

88
82

71
70

89
98
77

56
76
59

57

22

Grümpen ( Primings )

Geudertheimer

b) Forchheimer
Havanna II c

Obergut (Tips)

2

Badischer

Burley E

67

Grumpen ( Primings )
Sandblatt ( Lugs )
Hauptgut ( Leaves)

114
122

100 H

Obergut (Tips)
3

50

Virgin SCR

100 i 1 )
.

2. In bijlage II, deel A, van Verordening (EEG) nr. 1728/70 wordt de tekst achter
volgnummer 11 vervangen door de volgende tekst :
Categorie B

Categorie C

ïoo n

65

48

100 i 1 )

65

48

Categorie A

11 a) Burley I
11 b ) Maryland

Artikel 3

De tekst van bijlage II, deel B, van Verordening (EEG) nr. 1728/70 wordt vervangen
door de als bijlage aan deze verordening gehechte tekst.
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekend
making 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, 6 maart 1973 .
Voor de Commissie
De Voorzitter
François-Xavier ORTOLI
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BIJLAGE

B. Toeslagen en kortingen van toepassing op de gebruikskarakteristieken (soorten 10 tot 18).
Percentage van de afgeleide interventieprijs, waarop eventueel de in bijlage II — A voorziene index is toegepast.

Brandbaarheid

Volgnummer

Smaak

Aroma

Rendement

Soorten
. van

tot

van

tot

van

tot

van

Presentatie

en bewaring

tot

van

tot

10

Bright

—3

+ 3

—4

+ 4

—2

+ 2

—3

+ 3

—3

+ 3

11

a) Burley I
b ) Maryland

—3

+ 3

—4

+ 4

—2

+ 2

—3

+ 3

—3

+ 3

12

a) Kentucky en de hybriden daar
—5

+ 5

—4

+ 4

—2

+ 2

—5

+ 5

—4

+ 4

a) Nostrano del Brenta
b ) Resistente 142
c ) Gojano

—3

+ 3

—4

+ 4

—2

+ 2

—3

+ 3

—3

+ 3

14

Beneventano

—3

+ 3

—4

+ 4

—2

+ 2

—3

+ 3

—3

+ 3

15

Xanti-Yakà

—2

+ 2

—3

+ 3

— 1

+ 1

—2

+ 2

—2

+ 2

16

Perustitza

—2

+ 2

-- 3

+ 3

— 1

+ 1

—2

+ 2

—2

+ 2

van

—2

+ 2

—3

+ 3

— 1

+ 1

—2

+ 2

—2

+ 2

a) Round Tip
b ) Scafati'

-3

+ 3

—4

+ 4

—2

+ 2

—3

+ 3

—3

+ 3

van

b ) Moro di Cori
c ) Salento
13

17

18

Erzegovina en de hybriden daar

c) Sumatra I
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VERORDENING (EEG) Nr. 717/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

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

werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen

GEMEENSCHAPPEN,

heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil

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
zuivelprodukten (*), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte (2 ) die is toegevoegd aan het Verdrag be
treffende de toetreding van de nieuwe Lid-Staten
tot de Europese Economische Gemeenschap en de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (3), on
dertekend te Brussel op 22 januari 1972, inzonder
heid op artikel 14, lid 8 ,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing
zijn bij invoer in de sector melk en zuivelprodukten
werden vastgesteld door Verordening (EEG) nr.
266/73 (4) en alle latere verordeningen die deze
hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van heffingen mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze heffingen moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de

koers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S. -dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits
wijziging voor deze munteenheid ;

Overwegende dat.de toepassing van de in Verorde
ning (EEG) nr. 266/73 uiteengezette bepalingen op
de prijzen waarvan de Commissie kennis heeft gehad,
leidt tot het wijzigen van de thans van kracht zijnde
heffingen, zoals aangegeven in de bijlage van de
onderhavige verordening,

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 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(!)
(2)
(8)
(4)

PB nr.
PB nr .
PR nr.
PB nr.

L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 14 .
L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
L 30 van 1 . 2. 1973, blz. 52.
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BIJLAGE
Tariefnomenclatuur

Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

aangegeven )

douanetarief

04.01

Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten :
I. Yoghurt, kefir, gestremde melk, wei, karnemelk en andere
gegiste of aangezuurde melk :
a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2 liter of minder
b ) andere

Bedrag van de heffing
in R. E. /100 kg netto
gewicht (tenzij anders

0110

13,85

0120

11,85

0130

11,85

0140

15,18

0150

10,85

0160

14,18

0200

36,35

II. andere :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2 liter of minder en met een vetgehalte :
1 , van niet meer dan 4 gewichtspercenten
2, van meer dan 4 gewichtspercenten
b) overige, met een vetgehalte :
1 , van niet meer dan 4 gewichtspercenten
2, van meer dan 4 gewichtspercenten
B. andere, met een vetgehalte :
I. van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten
II. van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten
III. van meer dan 45 gewichtspercenten
04.02

0300

76,90

0400

118,84

0500

5,30

0620

31,55

0720

68,70

0820

70,70

0920

84,45

1020

25,55

1120

62,70

1220

64,70

1320

78,45

centen

1420

15,47

2 , andere

1520

20,88

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

II. Melk en room, in poeder of in korrels :
a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2,5 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 gewichtsper
centen

3 , van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtsper
centen

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 gewichtsper
centen

3 , van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtsper
centen

4, van meer dan 29 gewichtspercenten
III. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels :
a) luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen, met een
netto-inhoud van 454 gram of minder of in verpakkin
gen van glas met een inhoud van niet meer dan 0,5 liter,
en met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtsper
centen :

1 , met een vetgehalte van niet meer dan 8,9 gewichtsper

b) andere, met een vetgehalte :
1 , van niet meer dan 45 gewichtspercenten
2, van meer dan 45 gewichtspercenten

1620

76,90

1720

118,84
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Tariefnomenclatuur

Nr. van het
gemeen

Code

Bedrag van de heffing
in R.E./100 kg netto
gewicht (tenzij anders
aangegeven)

1810

29,00

1910

33,00

2010

36,00

2110

38,00

2220

per kg 0,2555 (9 )

2320

2420

per kg 0,6270 (®)
per kg 0,7845 (9)

2520

per kg 0,2555 (10)

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

04.02

(vervolg)

B. met toegevoegde suiker :
I. Melk en room, in poeder of in korrels :
a) bijzondere melk voor zuigelingen (x), 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
gewichtspercenten
3, van meer dan 17 doch niet meer dan 18 gewichtsper
centen

4, van meer dan 23 doch niet meer dan 24 gewichtsper
centen

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

lijke verpakking van 2,5 kg oí minder en met een
vetgehalte :
aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent (3)
bb ) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27
gewichtspercenten (3)
cc) van meer dan 27 gewichtspercenten (3)
2, overige, met een vetgehalte :
aa) van niet meet dan 1,5 gewichtspercent (3)
bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27
gewichtspercenten (3)

2620

per kg 0,6270 ( 10)

2720

per kg 0,7845 ( 10)

2810

29,08

2910
3010

per kg 0,7690 (lü)
per kg 1,1884 (10)

A. met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten

3110

139,81

B. andere

3210

170,57

3313

15,00

3412

78,97 («)

cc) van meer dan 27 gewichtspercenten (3)
II. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels :
a) luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen, met een
netto-inhoud van 454 gram of minder en met een
vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten
b) andere, met een vetgehalte :
1 , van niet meer dan 45 gewichtspercenten (3)
2, van meer dan 45 gewichtspercenten (3
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 netto
gewicht bedraagt :
1 . 142,58 R.E. of meer doch minder dan 162,58 R.E.
2 . 162,58 R.E. of meer
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Nr. L 68 /25

Tariefnomenclatuur
Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

aangegeven)

douanetarief

04.04

(vervolg)

b) in stukken, vacuüm of onder inert gas verpakt :
1, waarvan de korst aan ten minste één zijde nog
aanwezig is, met een nettogewicht :
aa) van 1 kg of meer doch minder dan 5 kg en
waarvan de waarde franco-grens (5) 162,58 R.E.
of meer, doch minder dan 190,58 R.E. per 100 kg
nettogewicht bedraagt
bb) van 450 gram of meer en waarvan de waarde
franco-grens (5) 190,58 R.E. of meer per 100 kg
nettogewicht bedraagt
2, andere, met een nettogewicht van 75 gram of meer,
doch niet meer dan 250 gram (e) en waarvan de
waarde franco-grens (5) 210,58 R.E. of meer per 100
kg nettogewicht bedraagt

Bedrag van de heffing
in R. E. /100 kg netto
gewicht (tenzij anders

3513

15,00

3611

78,97 (»)

3711

78,97 (»)

3800

78,97

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

3900

94,77 ( 12)

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

4000

40,95

4111

30,00

4211

31,00

4311

35,00

4410

69,70

II. andere

D. Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder :
I. Smeltkaas, waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan
Emmentaler, Gruyère en Appenzell, ook indien daaraan
Glaris kruidkaas (zgn. Schabziger) is toegevoegd, in een
opmaak (in dozen of in schijven) voor de verkoop in het
klein (7), waarvan de waarde franco-grens (5) 140 R.E. of
meer per 100 kg nettogewicht bedraagt, en met een
vetgehalte, berekend op de droge stof (2) :

a) van niet meer dan 48 gewichtspercenten voor het totale
aantal afzonderlijke stukjes of schijven
b) van niet meer dan 48 gewichtspercenten voor 5/e van het
totale aantal afzonderlijke stukjes of schijven en niet meer

dan 56 gewichtspercenten voor het resterende Ve deel

c) van meer dan 48 doch niet meer dan 56 gewichtspercenten
voor het totale aantal afzonderlijke stukjes of schijven
II. andere, met een vetgehalte :
a) van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een
vetgehalte, berekend op de droge stof :
1 , van niet jtieer dan 48 gewichtspercenten
2, van meer dan 48 gewichtspercenten
b) van meer dan 36 gewichtspercenten

4510

83,08

4610

163,08

4710

94,77

E. andere :

I. andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte van niet
meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte,
berekend op de vetvrije kaasmassa :
ai van niet meer dan 47 gewichtspercenten
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Tariefnomenclatuur

Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

aangegeven )

douanetarief

04.04

(vervolg)

Bedrag van de heffing
in R. E./100 kg netto
gewicht (tenzij anders

b) van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercen
ten :

1 . Cheddar, Chester

4810

74,25

4921

65,89 ( 13)

5021

65,89 ( 14 )

2. Tilsit, met een vetgehalte berekend op de droge stof (2):
aa) van niet meer dan 48 gewichtspercenten
bb) van meer dan 48 gewichtspercenten
3 . Kashkaval (2 )
4. Schapekaas en kaas, bereid uit buffelmelk, in bergings
middelen welke pekel bevatten of in zakken van
schape- of van geitevellen (2)
5 . andere

c) van meer dan 72 gewichtspercenten :
1 , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van niet meer dan 500 g

5030

65,89 ( 15)

5060

65,89 ( 15)

5120

65,89

5210

49,42

5250

145,89

a) geraspt of in poeder

5310

94,77

b) andere

5410

145,89

5500

16,34

5600

16,34

5700

21,16

5800

27,04

5900

25,59

2 , andere

li. overige :

17.02

Andere suikers, suikerstroop, kunsthonig
natuurhonig vermengd) ; karamel :

(ook

indien

met

A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop :
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of meer
gewichtspercenten zuivere lactose) ( 1β)
17.05

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

23.07

Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker ; andere
bereidingen 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
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Nr. L 68 /27

Tariefnomenclatuur
Nr. van het

Code

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag van de heffing
in R.E./100 kg netto
gewicht (tenzij anders
aangegeven)

douanetarief

23.07

(vervolg)

c) met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercen
ten :

1
?

. .

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

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

6000

21,75

6100

27,04

Voor de aantekeningen (') tot (8) zie de aantekeningen (') 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) 2,77 R.E.

(10) 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) 2,77 R.E.

(u) De heffing is beperkt tot 7,50 R.E. per 100 kg netto .
C2) De heffing is beperkt tot 6 % van de douanewaarde .

(") De heffing is beperkt tot 44,90 R.E. per 100 kg netto voor invoer, al naar gelang het geval , vanuit Finland, Oostenrijk, Roemenië en Zwitser
land ( gewijzigde Verordening (EEG ) nr . 1054/68).

(") De heffing is beperkt tot 64,90 R . E. per 100 kg netto voor invoer, al naar gelang het geval , vanuit Finland , Oostenrijk, Roemenië en Zwitser
land (gewijzigde Verordening ( EEG ) nr . 1054/68).

(15) De heffing is beperkt tot 44,90 R.E. per 100 kg netto voor invoer, al naar gelang het geval, vanuit Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Turkije
(gewijzigde Verordening ( EEG ) nr. 1054/68).

(M) De lactose (melksuiker) en de melksuikerstroop, die behoren tot de onderverdeling 17.02 A I zijn krachtens Verordening nr. 189/66/EEG on
derworpen aan dezelfde heffing als die welke van toepassing is op lactose (melksuiker) en melksuikerstroop die behoren tot de onderverdeling
17.02 A II .
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VERORDENING (EEG) Nr. 718/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende vaststelling van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en
sommige andere produkten van de suikersector
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 gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector suiker ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 174/
73 (2 ), en met name op artikel 14, lid 7,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 14, lid 1 , van
Verordening nr. 1009/67/EEG een heffing wordt
toegepast bij invoer van de in artikel 1 , hd 1 , van die
verordening genoemde produkten ;

Overwegende dat de heffing op de in artikel 1 , lid 1 ,
sub d), van Verordening nr. 1009/67/ EEG bedoelde
produkten, in voorkomend geval forfaitair, berekend
moet worden op basis van het gehalte aan saccharose
met inbegrip van het gehalte aan andere suikers
omgerekend in saccharose, van het betrokken
produkt op basis van de heffing op witte suiker ;
dat evenweel heffingen op ahornsuiker en ahornsui
kerstroop beperkt worden tot het bedrag dat
voortvloeit uit de toepassing van het in kader van
het G.A.T.T. geconsolideerde douanerecht ;
Overwegende dat krachtens artikel 7 van Verorde
ning ( EEG ) nr. 837/68 van de Commissie van 28 juni
1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de
heffing in de suikersector (3 ), gewijzigd bij Verorde
ning ( EEG ) nr. 878/69 (4), het basisbedrag van de
heffing voor 100 kilogram van het produkt moet
worden vastgesteld per percent saccharosegehalte ;
Overwegende dat het basisbedrag van de heffing
gelijk moet zijn aan één honderdste van het
rekenkundig gemiddelde van de heffingen per 100
kilogram witte suiker gedurende de eerste twintig
dagen van de maand welke voorafgaat aan de maand
waarvoor het basisbedrag van de heffing wordt
vastgesteld ; dat evenwel het rekenkundig gemiddelde
van de heffingen vervangen moet worden door de
heffing op witte suiker welke van toepassing is op de
dag vóór die waarop het basisbedrag wordr
(»)
(2)
(3)
l£)

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

308 van 18 . 12 . 1967, bh . 1 .
L 25 van 30 . 1 . 1973 , blz. 1 .
L 151 van 30 . 6 . 1968 , blz . 42 .
! 1 14 van 13 . 5 . 1969 , blz . 9 .

vastgesteld, wanneer deze heffing ten minste 0,40
rekeneenheid van dit gemiddelde afwijkt ;
Overwegende dat het basisbedrag elke maand moet
worden vastgesteld ; dat het evenwel gewijzigd moet
worden in de periode tussen de dag van vaststelling
daarvan en de eerste dag van de maand volgende op
de maand waarvoor het basisbedrag geldt, indien de
heffing op witte suiker ten minste 0,40 rekeneenheid
afwijkt van het hierbovenbedoelde rekenkundig
gemiddelde of van de heffing op witte suiker op
grond waarvan het basisbedrag werd berekend ; dat
in dat geval het basisbedrag gelijk moet zijn aan één
honderdste van de heffing op witte suiker waarvan
voor de wijziging werd uitgegaan ;
Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van heffingen mogelijk te maken, bij de be
rekening van deze heffing moet worden uitgegaan
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munteen
heden waarvan de koers zweeft of waarvan de spil
koers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S. - dollar, van een omrekeningskoers die gebaseerd
is op de op 13 februari 1973 aangekondigde pariteits
wijziging voor deze munteenheid ;

Overwegende dat het aldus berekende basisbedrag
moet worden aangepast aan de hand van de
wijzigingen van de drempelprijs voor witte suiker
tussen de maand van de vaststelling van het

basisbedrag en de periode waarvoor dat bedrag
geldt ; dat het bedrag van deze aanpassing, gelijk aan
één honderdste van het verschil tussen deze beide

drempelprijzen, moet worden afgetrokken van of
toegevoegd aan het basisbedrag overeenkomstig de
bepalingen van artikel 7, lid 6, van Verordening
( EEG ) nr. 837/68 ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Het basisbedrag van de heffing welke van toepassing
is bij invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub d), van
Verordening nr. 1009/67/EEG genoemde produkten
wordt per 100 kilogram produkt vastgesteld op
0,0586 rekeneenheid per 1 °/o van het gehalte aan
saccharose.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

Nr. L 68 /29
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VERORDENING (EEG) Nr. 719/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende wijziging van de heffingen die bij invoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten van toepassing zijn
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de
werkelijke koers of op de spilkoers van de munt

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

spilkoers afwijkt van de officiële pariteit en, voor de
U.S. -dollar, van een omrekeningskoers, die geba
seerd is op de op 13 februari 1973 aangekondigde

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 bij de Akte (2) die is toegevoegd aan
het Verdrag betreffende toetreding van de nieuwe
Lid-Staten tot de Europese Economische Gemeen
schap en de Europese Gemeenschap voor Atoome
nergie ( 3), ondertekend te Brussel op 22 januari 1972
inzonderheid op artikel 14, lid 4,

Gelet op Verordening nr. 359/67/EEG van de Raad
van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (4), laatstelijk gewijzigd
bij de Akte die is toegevoegd aan het Verdrag be
treffende de toetreding van de nieuwe Lid-Staten tot
de Europese Economische Gemeenschap en de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, onder
tekend te Brussel op 22 januari 1972, inzonderheid
op artikel 12, lid 4,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis
van granen en rijst verwerkte produkten van toepas
sing zijnde heffingen zijn vastgesteld in Verordening
(EEG ) nr. 581 /73 (5), gewijzigd bij Verordening (EEG )
(EEG ) nr. 581 /73 (5), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG) nr. 705/73 (6 ) ;

Overwegende dat, om een normale werking van het
stelsel van heffingen mogelijk te maken, bij de bere
kening van deze heffingen moet worden uitgegaan

eenheden waarvan de koers zweeft of waarvan de

pariteitswijziging voor deze munteenheid

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil
tussen de heffing van het basisprodukt met meer dan
0,25 rekeneenheid per 100 kg afwijkt van het ge
middelde van heffingen ; dat de thans geldende
heffingen derhalve, krachtens artikel 1 van Verorde
ning ( EEG ) nr. 1080/68 (7), overeenkomstig de bij
deze verordening gevoegde tabel moeten worden
gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De heffingen die moeten worden geheven bij de in
voer van de in Verordening (EEG) nr. 1052/68 (8)
bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte

produkten en die zijn vastgesteld in de bijlage van
de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 581/73 , worden
gewijzigd overeenkomstig de bij deze verordening
gevoegde tabel .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussels, 14 maart 1973 .
Voor de Commissie

P. J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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

117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 14.
L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
174 van 31 . 7. 1967, blz. 1 .
L 56van 1 . 3 . 1973, blz. 22.
L 67 van 14. 3 . 1973 , blz. 26 .

( 7) PB nr. L 181 van 27. 7. 1968, blz . 6.
( a ) PB nr. L 179 van 25 . 7. 1968 , blz . 8 .
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Nr. L 68/31

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 maart 1973 houdende wijziging van de heffin
gen die bij invoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten van toepassing zijn

Heffingen in R.E./10Ò kg
Nr.

van het gemeenschappelijk
douanetarief

Derde landen

(met uitzondering van G.Â.S.M. ,
L. G. O , Ver . Rep. Tanzanië ,
Rep. Oeganda en Rep. Kenia)

G. A. S. M. , L. G. O. , Ver , Rep.
Tanzanië , Rep Oeganda en Rep.
Kenia

11.01 E I (!)

7,628

7,128

11.01 E II i 1 )

4,289

4.039

11.02 A Va ) 1 (*)

1,031

0,531

11.02 A V a) 2 (»)

7.628

7,128

11.0? A Vb ) (»)

4,289

4,039

11.02 B II c) (»)

6.586

6,336

11.02 C V i 1 )

6,586

6,336

11.02 D V C1 )

4,289

4,039

11.02 E II c) ( i )

7,628

7,128

11.02 F V H

7,628

7,128

11.02 G II

3,470

2,970

11.06 B I

2,175

0,295

11.06 B II

8,076

6.196

11.08 AI

2,175

0,475

11.08 AIV

2,175

0,475

11.08 A V

2,175

0,238

17.02 B II a ) (*)

8,620

0,620

17.02 B II b ) ( 2)

5,975

0,475

17.05 B I

8,620

0,620

17.05 B II

5,975

0,475

23.03 A I

15,590

0,590

(') Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onder
verdeling 23.02 A anderzijds , worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die
tegelijkertijd :

— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers)
dan 45 gewichtspercenten , berekend op de droge stof, en
— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op
stof, van ten hoogste 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3
percenten voor gerst, 4 gewkhtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2

van meer

de droge
gewichts
gewichts

percenten voor andere granen .
Graankiemen , ook indien gemalen , vallen in elk geval onder nummer 11.02 .

(2) Dit produkt dat valt onder onderverdeling nr. 17.02 B I is krachtens Verordening nr. 189/66/EEG onderworpen
aan dezelfde heffing als de produkten vallende onder onderverdeling nr. 17.02 B II .
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VERORDENING (EEG) Nr. 720/73 VAN DE COMMISSIE
van 14 maart 1973

houdende wijziging van de bedragen die als compenserende bedragen moeten worden
toegepast voor de produkten van de sectoren granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

sectoren granen en rijst, zijn vastgesteld bij Veror

GEMEENSCHAPPEN,

dening (EEG) nr. 441/73 (4), laatstelijk gewijzigd bij

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

Gelet op het te Brussel op 22 januari 1972 onder
tekende Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe
Lid-Staten tot de Europese Economische Gemeen
schap en de Europese Gemeenschap voor Atoom

Verordening (EEG) nr. 692/73 (5) ;

Overwegende dat de toepassing van het bepaalde in
Verordening (EÈG) nr. 441 /73 ertoe leidt de thans
geldende bedragen te wijzigen zoals in de bijlage van
deze verordening is aangegeven,

energie (1 ),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 229/73 van de Raad
van 31 januari 1973 houdende vaststelling van de
algemene regelen van het stelsel van compenserende
bedragen in de sector granen alsmede vaststelling
van deze bedragen voor sommige produkten (2), en
met name op artikel 7,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 243/73 van de Raad
van 31 januari 1973 houdende vaststelling van de
algemene regelen van het stelsel van compenserende

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in de bijlagen van de gewijzigde Verordening
(EEG) nr. 441 /73 vastgestelde bedragen, die als com
penserende bedragen gelden, worden gewijzigd zoals
in de bijlagen van deze verordening is aangegeven.

bedragen in de sector rijst alsmede vaststelling van
deze bedragen voor sommige produkten (3), en met
name op artikel 5,

Overwegende dat de bedragen die gelden als com
penserende bedragen voor de produkten van de

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 maart
1973 .

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

Gedaan te Brussel, 14 maart 1973 .
Voor dt Commissie
De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI

(M PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
(2) PB nr. L 27 van 1 . 2. 1973, blz. 25.
(») PB nr. L 29 van 1 . 2. 1973, blz. 26.

(4) PB nr. L 47 van 20. 2. 1973, blz. 1 .
(«) PB nr. L 66 van 13 . 3. 1973, blz. 26.
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Nr. L 68/33

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn
Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen
Amounts applicable as compensatory amounts for cereals
(RE/UClu.a .nOOO kg ,
N° du tarif douanier commun
Position i den fælles toldtarif
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs

N. della tariffa doganale comune
Nr. van het gemeenschappelijk

DK

IRL

UK

14,33

34-00

douanetarief

CCT heading No

10.07 B

—
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ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à
base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af
korn og ris
Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge
Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali
e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst
verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice
(RElÜC/u.a.UOO kg)
N" du tarif douanier commun

Position i den fælles toldtarif
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs

N. della tariffa doganale comune

DK

IRL

UK

1,462

3-468

Nr. van het gemeenschappelijk
douanetarief

CCT heading No

11.01 H ( x )

11.02 A VIII H

—

1,462

3-468

1 1.02 B I a) 4 i 1 )

—

2,006

4-760

—

2,006

4-760

11.02 C VII H

—

2,006

4-760

11.02 D VII H

—

1,462

3-468

11.02 E I a ) 4 ( ») ■

—

1,462

3-468

2.006

4-760

1,462

3-468

11.02 B I b) 4 (x )

11.02 E I b) 4 ί 1 )
11.02 F VIH (*)

—

—

(') Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02 , d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A ,
d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 °/n
(en poids) sur matière sèche ,

— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être
ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 °/o pour le riz , 2,5 % pour le froment et le seigle , 3 %> pour l'orge ,
4 °/'o pour le sarrasin , 5 %> pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Le» germes de céréales, même en farines , relèvent en tout cas du n° 11.02 .

(') Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos . 11.01 og 11.02 på den ene side og under
pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent,
beregnet på grundlag af tørsubstansen ,

— et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for
ris , 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent
eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de
øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen .

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos . 11.02 .

(') Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnunimcrn 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten
als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse , die gleichzeitig folgendes aufweisen :
— einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen

Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen ,
-- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis

1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei
Gerste 3 Gewichtshundcrtteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei

Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder
weniger beträgt .

Getreidekeime , auch gemahlen , gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02 .
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(') Per la distinzione tra i prodotti delle voci un . 11.01 e 11.02 da un lato , e quelli della sottovoce 23.02 A
dall'altro , si considerano come appartenenti alle voci nn . 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato ), calcolato sulla materia
secca , superiore al 45 °/o (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere

state aggiunte), inferiore o pari a 1,6% per il riso , a 2,5 %> per il frumento e la segala , a 3°/» per l'orzo ,

a 4 °/o per il grano saraceno , a 5 "/o per l'avena ed a 2 °/o per gli altri cereali .

I germi di cereali , anche sfarinati , rientrano comunque nella voce n . 11.02 .
(') Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onder
verdeling 23.02 A anderzijds , worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten dit
tegelijkertijd :

— een zetmeelgehalte hebben ( bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meci
dan 45 gewichtsperceoten , berekend op de droge stof , en
— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen ), berekend op de droge
stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge , 3 ge
wichtspercenten voor gerst , 4 gewichtspercenten voor boekweit , 5 gewichtspercenten voor haver en 2 ge
wichtspercenten voor andere granen .

Graankiemen ook indien gemalen , vallen in elk geval onder nummer 11.02 .

(') For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those

falling within subheading No 23.02 A , products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those

meeting the following specifications :

— a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding
45 °/o by weight ,
— an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding

1-6 % for rice, 2-5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 °/o for oats and 2 %> for

other cereals .

Germ of cereals, whole , rolled , flaked or ground , falls in all cases within heading No 11.02 .

Nr. L 68/35
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OVERHEIDSOPDRACHTEN

(Publikatie van de bekendmakingen inzake overheidsopdrachten en gunning van
overheidsopdrachten ingevolge Richtlijn van de Raad nr. 71 /305/EEG van 26 juli 1971 ,
aangevuld door Richtlijn van de Raad nr. 72/277/EEG van 26 juli 1972)
MODELLEN VOOR DE AANKONDIGING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. Openbare procedures
1 . Naam en adres van de aanbestedende dienst ( artikel 16 e) ( l ) :

2. Wijze van aanbesteding ( artikel 16 b) :
3 . a) Plaats van uitvoering ( artikel 16 c) :
b) Aard en omvang van de prestaties, algemene kenmerken van het werk ( artikel 16 c) :

c) Indien het werk in verschillende percelen is verdeeld, de grootte van de percelen, en de mogelijkheid voor elk der
percelen afzonderlijk, voor samengevoegde percelen of voor de massa der percelen in te schrijven (artikel 16 c) :
d) Gegevens betreffende het doel van de opdracht, wanneer deze ook betrekking heeft op de opstelling van eigen
ontwerpen ( artikel 16 c) :
4. Eventueel vastgestelde termijn voor de uitvoering ( artikel 16 d ) :
5 . a) Naam en adres van de dienst waar bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd (artikel 16 f) :
b) Uiterste datum voor deze aanvraag ( artikel 16 f) :

c) (eventueel ) Het ter verkrijging van genoemde stukken te storten bedrag en de wijze van betaling daarvan (artikel
16 f) :

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen ( artikel 16 g) :
b ) Adres waar deze moeten worden ingediend ( artikel 16 g) :

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld ( artikel 16 g) :

7. a) Degenen die bij de opening van de inschrijvingen worden toegelaten ( artikel 16 h) :
b) Dag, uur en plaats van de opening ( artikel 16 h ) :
8 . ( eventueel ) Verlangde borgsommen en waarborgen ( artikel 16 i ) :
9 . Belangrijkste voorschriften voor financiering en betaling en/of verwijzingen naar de teksten waarin deze worden
geregeld ( artikel 16 j ) :

10. (eventueel) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers waaraan de opdracht wordt gegund moet hebben (artikel
16 k) :

11 . Economische en technische minimumeisen waaraan de aannemer moet voldoen ( artikel 16 1 ) :
12. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen ( artikel 16 m ) :

13 . De bij de gunning van de opdracht aan te leggen criteria. De naast de laagste prijs geldende criteria worden ver
meld , voor zover zij niet in het bestek zijn opgenomen ( artikel 29 ) :
14 . Overige inlichtingen :

15 . Datum van verzending van de aankondiging ( artikel 16 a ) :

(') De tussen haakjes vermelde artikelen zijn die van de Richtlijn van de Raad nr . 71 /3Ü5/ EKG van 26 juli 1971 (PB nr . L 185 van 16 . t .
1971 . blr . 5 ).
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B. Niet-openbare procedures
1 . Naam en adres van de aanbestedende dienst ( artikel 17 a) (*) :

2. Wijze van aanbesteding (artikel 17 a) :
3 . a ) Plaats van uitvoering ( artikel 17 a ) :

b) Aard en omvang van de prestaties, algemene kenmerken van het werk ( artikel 17 a ) :
c) Indien het werk in verschillende percelen is verdeeld, de grootte van de percelen , en de mogelijkheid voor elk
der percelen afzonderlijk, voor samengevoegde percelen of voor de massa der percelen in te schrijven ( artikel

17 a) :
d) Gegevens betreffende het doel van de opdracht, wanneer deze ook betrekking heeft op de opstelling van eigen
ontwerpen ( artikel 17 a ) :

4. Eventueel vastgestelde termijn voor de uitvoering (artikel 17 a) :
5 . (eventueel) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers waaraan de opdracht wordt gegund moet hebben (artikel
17 a ) :

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen ( artikel 17 b) :
b) Adres waar deze moeten worden ingediend ( artikel 17 b) :
c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld ( artikel 17 b) :
7. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving ( artikel 17 c) :

8 . Inlichtingen met betrekking tot de eigen toestand van de ondernemer, alsmede de economische en technische mini
mumeisen waaraan de ondernemer moet voldoen ( artike'i 17 d ) :

9. De bij de gunning van de opdracht aan te leggen criteria, voor zover zij niet in de uitnodiging tot inschrijving zijn
opgenomen (artikel 18 d) :
10. Overige inlichtingen :
11 . Datum van verzending van de aankondiging ( artikel 17 a ) :

P) Dc tussen haakjes vermelde artikelen zijn die van de Richtlijn van de Raaa nr . 71 /305/F.EG van 26 juli 1971 ( PB nr . I. 185 van 16 . 8
1971 , bh . 5).
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Openbare procedure
b) Autobahndirektion München,
Seidlstr. 9, kamer 105 ,

1 . Autobahndirektion München, 8 München 2, Seidl
straße 9-11 .

8

München

2,

c) Duitse taal .

2. Openbare aanbesteding volgens de „Verdingungs
ordnung für Bauleistungen", deel A — ( VOB/A).

7. a) De inschrijvers en hun gemachtigden .
b ) 28 maart 1973 , 11 uur, Autobahndirektion
München , 8 München 2 , Seidlstraße 9 .

3 . a) Bondssnelweg A 99 „Autobahnring München",
oostelijk gedeelte.
b) Wegenbouwwerken voor het ca. 11,6 km lange
perceel D 2/3, km 23,000 tot 34,600.

8 . 5 °/o van de aanbestedingssom.
Uitsluitend waarborgen van een in de Bondsrepu
bliek Duitsland erkende kredietverzekeraar of krediet

Werken :

—

instelling worden aanvaard.

10 000 m3 verwerken van teelaarde,

— 460 000 m2 bitumen onderlaag (7,5 cm ),
— 460 000 m2 asfaltbinder ( 4,0 cm ),
— 160 000 m2 asfaltbeton ( 3,5 cm ),

9. Termijn- en saldobetalingen overeenkomstig de
„Verdingungsordnung für Bauleistungen" — deel B —
( VOB/B ) in verbinding met ZVStra sub 13 en de bij
zondere voorwaarden sub 7 en 8 .

— 295 000 m2 gietasfalt (3,5 cm).
10 .

4. Voltooiing uiterlijk november 1973 .
5 . a) Autobahndirektion München, 8 München 2, kan
toor Dachauer Straße 17/4, kamer 45 .

11 . Er wordt verwezen naar § 25.2 VOB/A .

De in de laatste drie jaren uitgevoerde werken die
nen zowel wat de omvang als wat de termijnen en
de technische eisen betreft met de aanbestede werken

b) De verzending van de aanbestedingsstukken ge

vergelijkbaar te zijn.

schiedt van 7 maart 1973 tot 21 maart 1973 .
12 . 10 mei 1973 .

c) De aanbestedingsstukken kunnen pas na betaling
van DM 80 op postrekening München nr. 9016
onder vermelding van de bestemming worden
verkregen . Het bedrag wordt niet terugbetaald.
6. a ) Aanbiedingen dienen rechtsgeldig ondertekend in
een gesloten envelop met het opschrift „Angebot
für A 99 , Deckenlos D 2/3 " uiterlijk op 28 maart
1973 , des morgens 11 uur franco te worden inge
diend .

13 . De aanbesteding wordt — onder voorbehoud dat de
middelen beschikbaar worden gesteld — ingevolge §
25 VOB/A gegund aan de inschrijving welke met in
achtneming van alle technische en economische as
pecten het meest daarvoor in aanmerking komt.
14. Een bezichtiging vindt niet plaats.
15 . 27 februari 1973 .
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Openbare procedure
1 . Finanzbauamt Nürnberg, 85 Nürnberg, Sandstraße

7. a) Inschrijvers of hun gevolmachtigden .

20 .

b) 13 april 1973, 10 uur.

2. Openbare aanbesteding volgens de „Verdingungs
ordnung für Eauleistungen", deel A ( VOB/A ).
3 . a ) Heidenhein'! /Mfr.

b ) Nieuwbouw schietbanen te Heidenheim ( schiet
baan, schiet.errein voor lichte wapens, munitie
depot en ' oegangsweg), grondwerk, afwaterings
werken, v egaanleg, metselwerk en constructie in
gewapend beton .

8 . Waarborgsom voor nakoming van het contract 10 %>,
waarborgsom voor opheffing van eventuele gebreken
3 %>. Uitsluitend waarborgen van een in de Bondsre
publiek Duitsland erkende kredietverzekeraar of
kredietinstelling worden aanvaard .
9. Termijn- en saldobetalingen volgens „ Verdingungs
ordnung für Bauleistungen," deel B ( VOB/B ).

Omvang van de aan te nemen werkzaamheden :
10 .
—

ca . 22 ha .,

rooien

— grondverzet

ca . 50 000 m3,

— afwateringsleidingen

ca .

— opbrengen van teelaarde

ca . 20 000 m3,

5 000 m,

— beton- en gewapend beton
constructies

— aanleg van wegen en
geasfalteerde bestratingen

ca .

4 000 m3,

ca . 20 000 m 2 .

c) Gunning in percelen vindt niet plaats .
4 . Aanvang werkzaamheden : midden mei 1973 .
Opleveringstermijn : 480 werkdagen .

5 . a) Finanzbauamt Nürnberg, Sandstraße 20, Abhol
fach ( kamer 524 ).
b ) De aanbestedingsdocumenten zijn vanaf 12 maart
1973 t/m 23 maart 1973 verkrijgbaar.

c) De prijs van het bestek bedraagt DM 50. Betaling
vooraf aan
Finanzkasse
Nürnberg/Ost,
85
Nürnberg, SandstraSe 20, tijdens de openingstij
den kassa van 8.00-11.30 uur of op postgiroreke
ning nr. 8700, postgirokantoor Nürnberg. Het
bewijs van betaling dient bij bestelling of afhaling
van de documenten te worden overgelegd .

6 . a ) 13 april 1973 , 10 uur.

11 . a ) Omzet van de inschrijver in de laatste drie afge
sloten boekjaren voor soortgelijke werken die met
het aanbestede werk vergelijkbaar zijn, met inbe
grip van het aandeel bij groeperingen of andere
gemeenschappelijke inschrijvers. Uitgevoerde wer
ken in de laatste drie jaar welke qua omvang en
technische eisen met het aanbestede project kun
nen worden vergeleken ( referenties).

b) Aantal der in de laatste drie jaren afgesloten
boekjaren gemiddeld per jaar tewerkgestelde ar
beidskrachten, ingedeeld naar beroepscategorie.
c) Ter beschikking van de inschrijver staande techni
sche uitrusting voor de uitvoering van het aanbe
stede project.
d ) Inschrijving in het beroepsregister in de vesti
gingsplaats of woonplaats van de inschrijver.
12 . 14 mei 1973 .

13 . Overeenkomstig § 25 VOB/A wordt de opdracht ge
gund aan die inschrijver wiens bieding — met in
achtneming van alle technische en economische as
pecten — het meest daarvoor in aanmerking komt.
14. Finanzbauamt Nürnberg, SandstraSe 20, kamer 402,
tel . Nbg. 2029418 .

b ) Finanzbauamt Nürnberg, Sandstr. 20, kamer 524 .
c) Duits .

15 . 2 maart 1973 .
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Niet-openbare procedure
1 . Wasser- und Schiffahrtsamt, 41 Duisburg-Meiderich,

5.

Emmericher Str. 201 .

6. a) 19 maart 1973 .

2. Niet-openbare procedure.

b) Wasser-

und

Schiffahrtsamt,

41

Duisburg

Meiderich, Emmericher Str. 201 .

3 . a) Herne/Westfalen.
b) Bouw van een duiker ca. 15 m onder het huidige
waterpeil van het Rijn-Herne-kanaal met 3 buizen
uit gewapend centrifugaalbeton (2 X 0 2,75 m en
1X0 1,60 m). Lengte van elke buis 170 m. Van
elke buis wordt 135 m volgens het persprocédé
eventueel onder druklucht uitgevoerd. ( Op de
diepte van de persing bedraagt de bodemklasse
2,27-2,28.) De aanleg van de duiker omvat voorts
de bijbehorende constructies ( aanvoer en afvoerin
stallaties) uit gewapend beton alsmede het plaat
sen van ca . 1000 m2 stalen damwand en het ver

richten van alle nodige grondwerken.
20 maanden .

c) Duitse taal.

7. 2 april 1973 .

8 . Overlegging van gegevens overeenkomstig artikel 2
a) en c) en artikel 26 a), b) en c) van het Publikatie
blad der Europese Gemeenschappen (nr. L 185 van
16. 8 . 1971 ).

9. Aanbestedingssom, de onder punt 8 genoemde gege
vens en eventueel ingediende bijzondere voorstellen.
10 .

11 . 2 maart 1973 .

