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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2759/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti
kelen 42 en 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (*),
Overwegende dat de basisbepalingen inzake de orde
ning der markten in de sector varkensvlees sinds hun
goedkeuring meermaals zijn gewijzigd ; dat zij talrijk
en ingewikkeld zijn en over verschillende publikatie
bladen verspreid, zodat zij moeilijk hanteerbaar zijn
geworden waardoor de voor elke wettelijke regeling
noodzakelijke duidelijkheid ontbreekt; dat onder de
ze omstandigheden tot codificatie moet worden over
gegaan ;

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van
de gemeenschappelijke markt voor landbouwproduk
ten gepaard moeten gaan met de totstandkoming van
een gemeenschappelijk landbouwbeleid, en dat dit be
leid met name een gemeenschappelijke ordening van
de landbouwmarkten dient te omvatten die verschil

lende vormen kan aannemen naar gelang van de pro
dukten ;

Overwegende dat het gemeenschappelijk landbouw
beleid ten doel heeft de in artikel 39 van het Verdrag
gestelde doeleinden te bereiken ; dat het, met name in
de sector varkensvlees, ten einde de markten te stabi
liseren en de betrokken landbouwbevolking een rede
lijke levensstandaard te verzekeren, noodzakelijk is
dat maatregelen ter vergemakkelijking van de aanpas
sing van het aanbod aan de eisen van de markt, als
mede interventiemaatregelen kunnen worden getrof
fen; dat deze maatregelen de vorm kunnen aannemen
van aankopen door de interventiebureaus; dat echter
eveneens gebruik dient te worden gemaakt van de
maatregelen tot steunverlening aan de particuliere
opslag, aangezien deze de normale commercialisatie
der produkten het minst beïnvloeden en de omvang

der aankopen door de interventiebureaus kunnen be
perken ; dat daartoe met name een basisprijs dient te
worden vastgesteld, bij het bereiken waarvan de in
terventiemaatregelen kunnen worden overwogen en
dient te worden bepaald onder welke voorwaarden
de interventie plaatsvindt;
Overwegende dat de totstandbrenging van één ge
meenschappelijke markt in de sector varkensvlees de
instelling van een uniforme regeling van het handels
verkeer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap
meebrengt; dat naast het interventiestelsel een rege
ling van het handelsverkeer die een stelsel van heffin
gen en restituties bij de uitvoer omvat, eveneens tot
stabilisatie van de gemeenschappelijke markt bij
draagt en met name voorkomt dat de schommelingen
van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op
de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen ;

Overwegende dat ter bereiking van dit doel in begin
sel kan worden volstaan met het leggen van heffingen
op de invoer uit derde landen, waarbij rekening
wordt gehouden met de invloed op de voederkosten
van het verschil tussen de voedergraanprijzen in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt en tevens met de
noodzaak de verwerkende industrie in de Gemeen

schap te beschermen ;
Overwegende dat verstoringen van de gemeenschap
pelijke markt, te wijten aan aanbiedingen op de
wereldmarkt tegen abnormaal lage prijzen, moeten
worden voorkomen ; dat het daartoe noodzakelijk is
sluisprijzen vast te stellen en de heffingen met een
extra bedrag te verhogen, wanneer de aanbiedings
prijzen franco-grens beneden de sluisprijzen liggen ;
dat het stelsel van de sluisprijzen echter niet bruik
baar zal zijn voor de produkten waarvoor een aan
biedingsprijs die voldoende representatief is voor alle
tot een enkele tariefpost behorende produkten moei
lijk kan worden bepaald ; dat het derhalve mogelijk
moet worden gemaakt het extra bedrag af te leiden ;
Overwegende dat, ten einde toezicht te kunnen uit
oefenen op de omvang van de invoer, in de mogelijk
heid dient te worden voorzien van gebruikmaking
van een stelsel van invoercertificaten en het stelsel

f 1 ) PB nr. C 60 van 13 . 3 . 1975, blz. 42 .

van een waarborg als garantie voor de invoer;
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Overwegende dat door de mogelijkheid om bij uit
voer naar derde landen een restitutie te verlenen die

gelijk is aan het verschil tussen de prijzen in de Ge
meenschap en de wereldmarktprijzen, de deelneming
van de Gemeenschap aan de internationale handel in
varkensvlees veilig kan worden gesteld ; dat, om de
exporteurs van de Gemeenschap een bepaalde zeker
heid te geven met betrekking tot de stabiliteit van de
restituties, dient te worden voorzien in de mogelijk
heid tot vaststelling vooraf van de restituties in de
sector varkensvlees ;

Overwegende dat, ter aanvulling van het hierboven
beschreven stelsel, de mogelijkheid dient te worden
geschapen om de toepassing van het zogenaamde
stelsel van de actieve veredeling geheel of gedeeltelijk
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met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag
gestelde doeleinden;
Overwegende dat de uitgaven die de Lid-Staten ver
richten op grond van de verplichtingen die voort
vloeien uit de toepassing van deze verordening, over
eenkomstig de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970
betreffende de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (*), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1566/72 (2), voor rekening komen van de Ge
meenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

te verbieden voor zover de marktsituatie zulks ver
eist ;

Artikel 1

Overwegende dat het stelsel van heffingen het moge
lijk maakt af te zien van iedere andere beschermende
maatregel aan de buitengrenzen van de Gemeen
schap ; dat het stelsel van gemeenschappelijke prijzen
en heffingen echter in uitzonderlijke omstandigheden

1 . De gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector varkensvlees omvat een prijsregeling en een
regeling van het handelsverkeer en geldt voor de vol
gende produkten :

te kort kan schieten ; dat, ten einde de markt van de
Gemeenschap in dergelijke gevallen niet zonder be

scherming te laten tegen de verstoringen die hieruit
dreigen voort te vloeien, aangezien de voorheen be
staande invoerbelemmeringen zullen zijn opgeheven,
de Gemeenschap in staat dient te worden gesteld snel
de vereiste maatregelen te nemen ;
Overwegende dat uit de toepassing van maatregelen
ter bestrijding van de verbreiding van veeziekten
voortvloeiende beperkingen van het vrije verkeer
moeilijkheden op de markt van een of meer Lid-Sta
ten kunnen veroorzaken ; dat dient te worden voor
zien in de mogelijkheid tot het nemen van buitenge

Nr. van het

gemeenschappelijk

a) 01.03 A II

Levende varkens (huisdieren) an

b) 02.01 A III a)

Vlees van varkens (huisdieren),
vers, gekoeld of bevroren

02.01 B II c)

02.06 B

Vlees en eetbare slachtafvallen van

varkens (huisdieren), gezouten, ge

pekeld, gedroogd of gerookt

kader van een Comité van beheer een nauwe samen

Overwegende dat de totstandbrenging van één ge
meenschappelijke markt die berust op een stelsel van
gemeenschappelijke prijzen door de toepassing van
bepaalde steunmaatregelen in gevaar zou kunnen
worden gebracht; dat het derhalve dienstig is dat de
bepalingen van het Verdrag die het mogelijk maken

15.01 A

Reuzel en ander varkensvet, ge

perst, gesmolten of met behulp
van oplosmiddelen geëxtraheerd
c) 16.01
16.02 A II

Worst van alle soorten, van vlees,
van slachtafvallen of van bloed

Andere bereidingen en conserven,
van vlees of van slachtafvallen, le

ver bevattend, andere dan van gan
zen of van eenden

de door de Lid-Staten verleende steun te beoordelen

en die steunmaatregelen welke onverenigbaar zijn
met de gemeenschappelijke markt te verbieden , van
toepassing worden verklaard op de sector varkens

Slachtafvallen van varkens (huis

dieren), vers, gekoeld of bevroren
Spek (met uitzondering van door
regen spek), alsmede niet geperst,
niet gesmolten en ook niet met
behulp van oplosmiddelen geëxtra
heerd varkensvet, vers, gekoeld,
bevroren, gezouten, gepekeld, ge
droogd of gerookt

ertoe strekken de situatie het hoofd te bieden ;

werking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot
stand wordt gebracht;

dere dan fokdieren van zuiver ras

02.05 A en B

wone maatregelen ter ondersteuning van de markt die

Overwegende dat, om de uitvoering van de voorge
nomen maatregelen te vergemakkelijken, dient te
worden voorzien in een procedure waarbij in het

Omschrijving

douanetarief

16.02 B III a)

Andere bereidingen en conserven,
van vlees of van slachtafvallen,
overige, bevattende vlees of slacht
afvallen van varkens (huisdieren)

vlees ;

Overwegende dat bij de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector varkensvlees gelijkelijk en
op passende wijze rekening moet worden gehouden

(!) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13 .
(2 ) PB nr. L 167 van 25 . 7. 1972, blz. 5 .
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2.
In deze verordening wordt onder „kwartaal"
verstaan een tijdvak van drie maanden, ingaande op
1 februari, 1 mei, 1 augustus of 1 november.

TITEL I

Prijsregeling

Nr. L 282/3

Artikel 4

1.
Voor vlees van varkens (huisdieren) in hele of
halve dieren, hierna te noemen „geslachte varkens",
wordt jaarlijks vóór 1 augustus een basisprijs vastge
steld, welke met ingang van 1 november van het
zelfde jaar van toepassing wordt en voor een stan
daardkwaliteit geldt, die wordt bepaald volgens een
communautair indelingsschema van geslachte var
kens.

Artikel 2

Ten einde de initiatieven van het betrokken bedrijfs
leven aan te moedigen om de aanpassing van het
aanbod aan de eisen van de markt te vergemakkelij
ken, kunnen voor de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde
produkten de volgende communautaire maatregelen
worden genomen :
— maatregelen die kunnen bijdragen tot een betere
organisatie van de produktie, de verwerking en de
commercialisatie,
— maatregelen tot verbetering van de kwaliteit,
— maatregelen ertoe strekkende het opstellen van
ramingen op korte en lange termijn mogelijk te
maken aan de hand van gegevens betreffende de
gebruikte produktiemiddelen,

Bij de vaststelling van de basisprijs worden in aan
merking genomen :
— de sluisprijs en de heffing, die geldig zijn gedu
rende het kwartaal aanvangend op 1 augustus van
elk jaar,
— de noodzaak deze prijs op een zodanig peil vast te
stellen dat daardoor wordt bijgedragen tot stabili
satie van de marktprijzen zonder dat zulks leidt
tot het ontstaan van structurele overschotten in de

Gemeenschap.
2.
Wanneer de communautaire marktprijs van ge
slachte varkens, welke wordt vastgesteld op basis van

de prijzen, waargenomen in elke Lid-Staat op de
representatieve markten van de Gemeenschap en ge
wogen door middel van coëfficiënten die de relatieve

— maatregelen ertoe strekkende de waarneming van
het prijsverloop op de markt te vergemakkelijken.

betekenis van de varkensstapel van elke Lid-Staat uit
drukken, lager ligt dan 103 % van de basisprijs en er
mag worden verwacht dat hij op dat niveau zal blij
ven, kan tot interventiemaatregelen worden besloten.

De algemene voorschriften betreffende deze maatre
gelen worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 43 , lid 2, van het Verdrag.

3 . De door de Lid-Staten aangewezen interventie
bureaus treffen de interventiemaatregelen met inacht

neming van het bepaalde in de artikelen 5 tot en
met 7.

Artikel 3

De volgende interventiemaatregelen kunnen genomen
worden om een aanzienlijke daling der prijzen te ver
mijden of in te perken :

4. Volgens de procedure van artikel 43 , lid 2, van
het Verdrag
— wordt de basisprijs vastgesteld,

— steunverlening aan de particuliere opslag,

— wordt de standaardkwaliteit voor geslachte var
kens bepaald.

— aankopen door interventiebureaus.

5.

Op voorstel van de Commissie en met gekwali

ficeerde meerderheid van stemmen worden door de

Voor de produkten bepaald volgens de regels van
artikel 5 , kan steun aan de particuliere opslag worden
verleend.

Raad vastgesteld
— de lijst van de representatieve markten,
— het communautaire indelingsschema voor ge

Aankopen door de interventiebureaus hebben be
trekking op hele of halve geslachte varkens, vers of
gekoeld (onderverdeling ex 02.01 A III a) 1 van het
gemeenschappelijk douanetarief) en kunnen op bui
ken (ook buikspek), vers of gekoeld (onderverdeling
ex 02.01 A III a) 5 van het gemeenschappelijk
douanetarief), en spek, vers of gekoeld (onderver
deling ex 02.05 A I van het gemeenschappelijk
douanetarief), betrekking hebben.

slachte varkens .

6.

Volgens de procedure van artikel 24

— wordt besloten tot het nemen van de interventie

maatregelen en tot het beëindigen van hun toe
passing,

— worden de uitvoeringsbepalingen van dit artikel
vastgesteld.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 282/4

1 . 11.75

Artikel 5

Artikel 7

1 . De aankoopprijs voor geslachte varkens van de
standaardkwaliteit mag niet meer bedragen dan 92 %
en niet minder dan 85 % van de basisprijs.

1.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de
algemene regels voor het verlenen van steun aan de
particuliere opslag vast.

2.
Voor de produkten van een standaardkwaliteit,
andere dan geslachte varkens, worden de aankoop
prijzen afgeleid van de aankoopprijs voor geslachte
varkens, uitgaande van de verhouding tussen elk van
de sluisprijzen voor deze produkten enerzijds en de
sluisprijs voor geslachte varkens anderzijds.

3 . Voor de produkten, andere dan die van de
standaardkwaliteit, worden de aankoopprijzen afge
leid van de aankoopprijzen voor de desbetreffende
standaardkwaliteiten, rekening houdend met de kwa
liteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwali
teit. Deze prijzen gelden voor welbepaalde kwalitei
ten .

4.

Volgens de procedure van artikel 24

a) worden de produkten vastgesteld waarop de inter
ventiemaatregelen betrekking hebben alsmede, ten
aanzien van de aankopen, de kwaliteiten van deze
produkten ; voorts kunnen voor bepaalde gebie
den van de Gemeenschap bepaalde gewichtscate
gorieën van de toepassing van de interventiemaat
regelen worden uitgesloten, indien deze catego
rieën niet representatief zijn voor de kenmerken
van de varkensproduktie in deze gebieden,
b) worden de aankoopprijzen en het bedrag van de
steun aan de particuliere opslag vastgesteld,

c) worden de uitvoeringsbepalingen van dit artikel
vastgesteld, met name de voorwaarden voor aan

koop en opslag van de produkten waarop de in
artikel 3 bedoelde interventiemaatregelen worden
toegepast.

Artikel 6

2.
De uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 24.

TITEL II

Regeling van het handelsverkeer met derde landen
Artikel 8

Bij de invoer in de Gemeenschap van de in artikel 1 ,
lid 1 , genoemde produkten wordt een heffing toege
past, die voor elk kwartaal vooraf wordt vastgesteld
volgens de procedure van artikel 24.
Artikel 9

1.

De heffing op geslachte varkens bestaat uit :

a) een element dat gelijk is aan het verschil tussen de
prijzen in de Gemeenschap en de wereldmarkt
prijzen van de hoeveelheid voedergranen, beno
digd voor de produktie in de Gemeenschap van
een kilogram varkensvlees.

De prijzen van voedergranen in de Gemeenschap
worden eenmaal per jaar voor het op 1 augustus
beginnend tijdvak van twaalf maanden vastge
steld, uitgaande van de drempelprijzen voor deze
granen en van de maandelijkse verhoging van de
ze drempelprijzen.
De wereldmarktprijzen van voedergranen worden
elke drie maanden vastgesteld op de grondslag
van de prijzen van deze granen over het tijdvak
van zes maanden, voorafgaande aan het kwartaal
waarin het bedoelde element wordt berekend.

1.

De afzet van de door de interventiebureaus

overeenkomstig de artikelen 3 , 4 en 5 van deze ver
ordening aangekochte produkten geschiedt onder
zodanige voorwaarden dat verstoringen van de markt
worden voorkomen en dat de kopers op voet van

gelijkheid worden behandeld en gelijke toegang tot
deze produkten hebben.
2.
De wijze van toepassing van dit artikel, met
name ten aanzien van de verkoopprijzen, de voor

waarden voor de uitslag en, in voorkomend geval, de
verwerking van de produkten die door de interventie
bureaus werden aangekocht, wordt vastgesteld vol
gens de procedure van artikel 24.

Bij de vaststelling van de heffingen die met ingang
van 1 november, 1 februari en 1 mei van toepas
sing zijn, wordt evenwel met het verloop van de
voedergraanprijzen op de wereldmarkt slechts
rekening gehouden, indien op dezelfde datum een
nieuwe sluisprijs wordt vastgesteld.
b) een element dat gelijk is aan 7 % van het gemid
delde van de sluisprijzen over de vier kwartalen
welke aan 1 mei van elk jaar voorafgaan.
Dit element wordt eenmaal per jaar voor een op
1 augustus beginnend tijdvak van 12 maanden
vastgesteld.
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2.

Op voorstel van de Commissie en met gekwali

ficeerde meerderheid van stemmen

— bepaalt de Raad de hoeveelheid voedergranen, be
nodigd voor de produktie in de Gemeenschap van
een kilogram varkensvlees, alsmede de percenta
ges van de verschillende voedergranen welke in
deze hoeveelheid begrepen zijn,

— stelt de Raad de voorschriften voor de toepassing

Nr. L 282/5

indien de mogelijkheid bestaat dat deze toestand
voortduurt, en deze markt als gevolg daarvan versto
ringen ondergaat of dreigt te ondergaan, de vereiste
maatregelen worden genomen.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene voorschriften voor de toepassing van dit artikel
vast.

van dit artikel vast.
Artikel 12

Artikel 10

1 . Voor de in artikel 1 , lid 1 , sub a) en b), ge
noemde produkten, andere dan geslachte varkens,
wordt de heffing afgeleid van de heffing voor ge
slachte varkens, uitgaande van de in de Gemeenschap
bestaande verhouding tussen de prijzen van deze pro
dukten enerzijds en de prijs van geslachte varkens
anderzijds.

2.

Voor de in artikel 1 , lid 1 , sub c), genoemde

produkten is de heffing gelijk aan de som van de
volgende elementen :

a) een eerste element, afgeleid van de heffing voor
geslachte varkens, uitgaande van de in de Ge
meenschap bestaande verhouding tussen de prij
zen van deze produkten enerzijds en de prijs van
de geslachte varkens anderzijds ;

b) een tweede element, gelijk aan 7 % van de gemid
delde aanbiedingsprijs, welke wordt bepaald op
de grondslag van de invoer in de loop van de
twaalf maanden voorafgaande aan 1 mei van elk
jaar. Voor de produkten van post ex 16.02 van
het gemeenschappelijk douanetarief is dit percen
tage evenwel gelijk aan 10.

Dit element wordt eens per jaar voor een periode
van twaalf maanden, ingaande op 1 augustus,
vastgesteld.

3 . In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2
worden de heffingen op de produkten van de posten
ex 02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A en ex 16.02 A II

van het gemeenschappelijk douanetarief, waarvoor de
hoogte van het douanerecht in het kader van het

GATT is geconsolideerd, beperkt tot het uit deze
consolidatie voortvloeiende recht.

4.

De coëfficiënten waarin de in lid 1 en lid 2

bedoelde verhouding wordt uitgedrukt, worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 24.
Artikel 11

1.
De sluisprijzen worden voor elk kwartaal van
tevoren vastgesteld volgens de procedure van artikel
24.

2.

De sluisprijs voor geslachte varkens bestaat uit :

a) een bedrag, gelijk aan de waarde op de wereld
markt van een hoeveelheid voedergranen die
overeenkomt met de hoeveelheid voeder, welke in
derde landen benodigd is voor de produktie van
een kilogram varkensvlees ;
b) een forfaitair bedrag overeenkomende met de
hogere waarde ten opzichte van die van voeder
granen, van andere voeders dan granen, die beno
digd zijn voor de produktie van een kilogram var
kensvlees ;

c) een forfaitair bedrag voor de algemene produktie
en commercialisatiekosten.

De waarde van de
elke drie maanden
de graanprijzen op
van zes maanden,
waarin de sluisprijs

hoeveelheid voedergranen wordt
vastgesteld op de grondslag van
de wereldmarkt over het tijdvak
voorafgaande aan het kwartaal
wordt vastgesteld.

Bij de vaststelling van de sluisprijs die met ingang
van 1 november, 1 februari en 1 mei van toepassing
is, wordt evenwel met het verloop van de voeder
graanprijzen op de wereldmarkt slechts rekening
gehouden, indien de waarde van de hoeveelheid
voedergranen een minimumafwijking te zien geeft
ten opzichte van de waarde waarvan bij de bereke
ning van de sluisprijs voor het voorafgaande kwar
taal werd uitgegaan.
3.
Wat de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten,
andere dan geslachte varkens, betreft worden slechts
voor sommige daarvan sluisprijzen vastgesteld. Deze
sluisprijzen worden afgeleid van de sluisprijs voor
geslachte varkens uitgaande van de krachtens arti
kel 10, lid 4, voor deze produkten vastgestelde ver
houding.

4.

Op voorstel van de Commissie en met gekwali

ficeerde meerderheid van stemmen

Wanneer een aanmerkelijke prijsstijging op de markt
van de Gemeenschap wordt waargenomen, kunnen,

— bepaalt de Raad de in lid 2, sub a), bedoelde
hoeveelheid voedergranen, alsmede de percen
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tages van de verschillende voedergranen welke in
deze hoeveelheid begrepen zijn;

Dit certificaat is geldig voor een invoer in de Ge
meenschap.

— stelt de Raad de lijst op van de produkten waar
voor sluisprijzen worden vastgesteld ;

De afgifte van dit certificaat is afhankelijk van het
stellen van een waarborg, als garantie dat zal worden
voldaan aan de verplichting tot invoer tijdens de gel
digheidsduur van het certificaat; deze waarborg
wordt geheel of gedeeltelijk verbeurd, indien de in
voer niet of slechts ten dele binnen deze termijn
plaatsvindt.

— stelt de Raad de regels vast voor de berekening
van de sluisprijs voor geslachte varkens .
Artikel 13

1 . Indien de aanbiedingsprijs franco-grens van een
produkt beneden de sluisprijs daalt, wordt de heffing
op dit produkt verhoogd met een extra bedrag, dat
gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs en de
aanbiedingsprijs franco-grens .
Voor sommige van de produkten, waarvoor geen
sluisprijs wordt vastgesteld, wordt een stelsel inge
voerd, te noemen „stelsel van hoofdprodukten en
afgeleide produkten", dat de mogelijkheid biedt tot
vaststelling van extra bedragen.
2.
De heffing wordt evenwel niet met het extra
bedrag verhoogd ten opzichte van die derde landen

welke bereid en in staat zijn te waarborgen dat de
prijs die wordt toegepast bij de invoer in de Gemeen
schap van produkten, van oorsprong uit en herkom
stig van hun grondgebied, niet lager zal zijn dan de
sluisprijs van het betrokken produkt en dat verleg
ging van het handelsverkeer zal worden voorkomen.

3.

De aanbiedingsprijs franco-grens wordt vastge

steld voor alle invoer uit alle derde landen .

Indien echter de uitvoer vanuit een of meer derde

2.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de lijst
van de produkten waarvoor invoercertificaten vereist
zijn, vast.

3.
De geldigheidsduur van de certificaten en de an
dere voorschriften voor de toepassing van dit artikel
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
24.

Artikel 15

1.
In de mate nodig om de uitvoer van de in arti
kel 1 , lid 1 , genoemde produkten op basis van de
noteringen of de prijzen van deze produkten op de
wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tus

sen deze noteringen of prijzen en de prijzen van de
Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie
bij de uitvoer.
2.
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeen
schap . Zij kan verschillen naar gelang van de bestem
ming.

landen plaatsheeft tegen abnormaal lage prijzen, be
neden de prijzen die worden toegepast door de an
dere derde landen, wordt een tweede aanbiedingsprijs

De vastgestelde restitutie wordt toegekend op verzoek
van de belanghebbende.

franco-grens vastgesteld voor de uitvoer uit deze an

3 . Bij de vaststelling van de restitutie wordt in het
bijzonder rekening gehouden met de noodzaak een
evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van
de basisprodukten uit de Gemeenschap met het oog
op de uitvoer van verwerkte goederen naar derde
landen en het gebruik van de tot het veredelingsver
keer toegelaten produkten van deze landen.

dere landen.

4.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de
algemene regels van het in lid 1 , tweede alinea, be
doelde stelsel vast.

5 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
volgens de procedure van artikel 24 vastgesteld.

Volgens dezelfde procedure worden, in voorkomend
geval, de extra bedragen vastgesteld.
Artikel 14

1 . Voor alle invoer in de Gemeenschap van de in
artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten kan een invoer
certificaat worden geëist, dat door de Lid-Staten aan
elke belanghebbende die daartoe het verzoek doet
wordt afgegeven, ongeacht de plaats van zijn vesti
ging in de Gemeenschap.

4. De algemene voorschriften betreffende de toe
kenning en de voorafgaande vaststelling van de resti
tuties bij de uitvoer, alsmede de criteria voor het
bepalen van het bedrag ervan worden door de Raad
op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen vastgesteld.

5. De vaststelling van de restituties geschiedt peri
odiek volgens de procedure van artikel 24. In geval
van noodzaak kan de Commissie de restituties tussen

tijds wijzigen op verzoek van een Lid-Staat of op
eigen initiatief.
6. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 24.
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Artikel 16

Voor zover nodig voor de goede werking van de
gemeenschappelijke ordening van de markten in de
sector varkensvlees, kan de Raad op voorstel van de
Commissie met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen, de toepassing van het stelsel van de actieve
veredeling geheel of gedeeltelijk uitsluiten voor de in
artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten die bestemd zijn
voor de vervaardiging van de in dat lid bedoelde
produkten.

lijke maatregelen, die aan de Lid-Staten worden
medegedeeld en die onmiddellijk van toepassing zijn.
Indien bij de Commissie een dergelijk verzoek van
een Lid-Staat wordt ingediend, beslist zij hierover
binnen de vierentwintig uur na ontvangst van het
verzoek.

3.
Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Com
missie binnen de drie werkdagen volgend op de dag
van de mededeling daarvan aan de Raad voorleggen.
De Raad komt onverwijld bijeen. Hij kan de betref
fende maatregel met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen wijzigen of vernietigen.

Artikel 17

1 . De algemene bepalingen voor de toepassing van
het gemeenschappelijk douanetarief en de bijzondere
regels voor de toepassing ervan zijn van toepassing
voor de classificatie van de produkten die onder de
onderhavige verordening vallen; de tariefnomencla
tuur die voortvloeit uit de toepassing van de onderha
vige verordening wordt opgenomen in het gemeen
schappelijke douanetarief.

TITEL III

Algemene bepalingen
Artikel 19

2.
Behoudens andersluidende bepalingen van deze
verordening of afwijkingen waartoe de Raad op
voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meer
derheid van stemmen besluit, zijn verboden :

De in artikel 1 , lid 1 , genoemde goederen waarin
produkten welke noch in artikel 9 , lid 2, noch in
artikel 10, lid 1 , van het Verdrag zijn bedoeld, ver
werkt zijn, of die uit zodanige produkten zijn verkre
gen, worden niet toegelaten tot het vrije verkeer bin
nen de Gemeenschap.

— de toepassing van enig douanerecht of enige hef
fing van gelijke werking,

Artikel 20

— de toepassing van enige kwantitatieve beperking
of maatregel van gelijke werking.
Als maatregel van gelijke werking als een kwantita
tieve beperking wordt onder meer beschouwd de be
perking van de toekenning van invoercertificaten tot
een bepaalde groep rechthebbenden.
Artikel 18

Ten einde rekening te houden met de beperkingen
van het vrije verkeer die zouden kunnen voortvloeien
uit maatregelen om de verbreiding van veeziekten te

bestrijden, kunnen volgens de procedure van artikel
24 buitengewone maatregelen ter ondersteuning van
de markt die door deze beperkingen wordt getroffen,
worden genomen. Deze maatregelen kunnen slechts
worden getroffen in de mate en voor het tijdvak die
strikt noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van
deze markt.

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of
meer van de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten
als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen
ondergaat of dreigt te ondergaan, die de doeleinden
van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen
brengen, kunnen in het handelsverkeer met derde lan
den passende maatregelen worden toegepast totdat
deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor
geweken is.
De Raad stelt op voorstel van de Commissie en met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de uitvoe
ringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in welke
gevallen en binnen welke grenzen de Lid-Staten con
servatoire maatregelen kunnen treffen.
2.

Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voor

doet, beslist de Commissie op verzoek van een Lid
Staat of op eigen initiatief ter zake van de noodzake

Artikel 21

Behoudens andersluidende bepalingen in deze veror
dening zijn de artikelen 92 tot en met 94 van het
Verdrag van toepassing op de produktie van en de
handel in de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten.
Artikel 22

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de

voor de toepassing van deze verordening benodigde
gegevens .

De wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld
en verspreid, wordt vastgesteld volgens de procedure
van artikel 24.
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op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid
Staat, aan de orde wordt gesteld .

Er is een Comité van beheer voor varkensvlees

ingesteld, hierna te noemen het „Comité", dat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Sta

Artikel 26

ten en onder voorzitterschap staat van een vertegen

woordiger van de Commissie.
2.

In het Comité worden de stemmen van de Lid

Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in arti

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat
gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt ge
houden met de in de artikelen 39 en 110 van het

Verdrag gestelde doeleinden.

kel 148 , lid 2, van het Verdrag. De Voorzitter neemt
geen deel aan de stemming.
Artikel 27
Artikel 24

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de
in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzit
ter deze procedure bij het Comité in, hetzij op eigen
initiatief, hetzij op verzoek van - de vertegenwoordiger
van een Lid-Staat.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie dient
een ontwerp in van de te nemen maatregelen. Het
Comité brengt over deze maatregelen advies uit bin
nen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar
gelang van de urgentie der aan een onderzoek onder
worpen vraagstukken . Het Comité spreekt zich uit
met een meerderheid van eenenveertig stemmen .
3.
De Commissie stelt maatregelen vast die onmid
dellijk van toepassing zijn. Indien echter deze maatre
gelen niet in overeenstemming zijn met " het door het
Comité uitgebrachte advies, worden zij door de Com
missie onverwijld ter kennis van de Raad gebracht ; in
dat geval kan de Commissie de toepassing van de
maatregelen waartoe zij heeft besloten tot ten hoogste
een maand na deze kennisgeving uitstellen.

Indien Italië gebruik maakt van de bevoegdheid neer
gelegd in artikel 23 van Verordening (EEG ) nr.
2727 / 75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende

een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector granen ( 1 ), treft de Raad op voorstel van de
Commissie met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen de nodige maatregelen ter voorkoming van
distorsies van de mededinging.
Artikel 28

1.

Verordening nr. 121 /67/EEG van de Raad van

13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector varkensvlees (2), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr.
1861 /74 ( 3) wordt ingetrokken.
2.
Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

De Raad kan binnen een maand met gekwalificeerde

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening moe
ten worden gelezen volgens de in de bijlage voorko

meerderheid van stemmen een andersluidend besluit

mende concordantietabel .

nemen .

Artikel 25

Artikel 29

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat
door zijn voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(-) PB nr. 117 van 19 . 6. 1967, blz. 2283/67.
(3) PB nr. L 197 van 19 . 7. 1974, blz. 3 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2760/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe

in te voeren en deze noteringen vergelijkbaar te
maken met de voor de standaardkwaliteit geldende
basisprijs, dienstig is bij de vaststelling van de note
ringen voor geslachte varkens, en inzonderheid met
het oog op de bepaling van het in artikel 4 van Ver
ordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde gemiddelde der
prijzen voor geslachte varkens, van het communau
taire indelingsschema uit te gaan,

lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees (*), inzonderheid op artikel 2 en artikel 4, lid 5 ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat jaarlijks vóór 1 augustus een basis
prijs moet worden vastgesteld voor geslachte varkens
van een standaardkwaliteit volgens een communau
tair indelingsschema voor geslachte varkens ;

Overwegende dat het derhalve nodig is regels vast te
stellen die een uniforme indeling der geslachte var
kens garanderen ;

Overwegende dat deze indeling moet geschieden op
grond van het gewicht van het geslachte varken, de
spekdikte en de subjectieve beoordeling van de spier
ontwikkeling in de voornaamste delen van het ge
slachte dier ( ham, karbonadestreng, schouder, buik)
of op grond van een objectieve methode tot bepaling
van het procentuele aandeel van het mager vlees ;
Overwegende dat op basis van de bovenbedoelde
methoden met name vijf handelsklassen kunnen wor

den bepaald: E (extra), I (volvlezig), II ( vlezig), III
(middelmatig vlezig), IV (zware of vette geslachte
varkens);

Overwegende dat het vanwege de verscheidenheid
van het gewicht van de in de Lid-Staten geslachte
varkens dienstig is de Lid-Staten de mogelijkheid te
bieden geen rekening te houden met de gewichtsklas
sen van minder dan 60 kg en in de klassen E, I, II en
III het aantal gewichtsklassen te beperken door ge
slachte varkens van 80 kg en meer van klasse E en
van 90 kg en meer van de klassen I, II en III in één
gewichtsklasse onder te brengen ;

Overwegende dat het, ten einde noteringen voor ge
slachte varkens op een gemeenschappelijke grondslag
( J ) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(2 ) PB nr. C 128 van 9 . 6 . 1975 , blz . 39 .

VASTGESTELD :

Artikel 1

1.
Het communautaire indelingsschema voor ge
slachte varkens is opgenomen in bijlage I en de
grondslagen voor de indeling zijn opgenomen in bij
lage II .

2. In afwijking van lid 1 kunnen de Lid-Staten vol
gens de procedure van artikel 24 van Verordening
( EEG ) nr. 2759/75 , in verband met de kenmerken van
hun varkensvleesproduktie, op hun verzoek worden
gemachtigd :
a) gewichtsklassen van minder dan 60 kg buiten be
schouwing te laten ;

b ) — de gewichtsklassen voor geslachte varkens van
90 kg en meer in de handelsklassen I, II en III
te vervangen door één enkele gewichtsklasse
die alle geslachte varkens van 90 kg en meer
omvat met als maximum spekdikte :
in klasse I : 35 mm,
in klasse II : 40 mm,
in klasse III : 45 mm,

— de gewichtsklassen voor geslachte varkens van
80 kg en meer in de handelsklasse E (extra) te
vervangen door één enkele gewichtsklasse die
geslachte varkens omvat waarvan de spekdikte
ten hoogste 25 mm bedraagt.

3 . De Lid-Staten passen één van de twee methoden
voor de indeling van geslachte varkens toe, zoals
omschreven in bijlage II, sub B.
Artikel 2

Behoudens uitzonderingen waartoe de Raad, op
voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11 . 75

meerderheid van stemmen besluit en die worden ge
rechtvaardigd door het tijdelijk ontbreken van repre
sentatieve noteringen voor geslachte varkens in een
Lid-Staat, is de uiterste datum voor het vaststellen
van de noteringen voor geslachte varkens volgens het
communautaire indelingsschema 1 november 1971 .

Artikel 3

Nr.L 282/ 11

Artikel 4

1 . Verordening (EEG) nr. 2108/70 van de Raad
van 20 oktober 1970 tot vaststelling van het commu
nautaire indelingsschema voor geslachte varkens (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
2507/74 (2), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

De uitvoeringsvoorschriften van deze verordening, en
met name de maatregelen om de eenvormige toepas
sing ervan te verzekeren, worden vastgesteld volgens
de procedure van artikel 24 van Verordening (EEG)

Deze verordening treedt in werking op 1 november

nr. 2759/75 .

1975 .

Artikel 5

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. L 234 van 23 . 10. 1970, blz. 1.
(2) PB nr. L 271 van 5. 10. 1974, blz. 1 .
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BIJLAGE 1

Communautair indelingsschema voor geslachte varkens

Handelsklasse

Subklasse

Gewicht van het geslachte
varken in kilogrammen

Spekdikte in mm

E

E AA

35 tot minder dan 50

tot en met iz

50 tot minder dan
60 tot minder dan
70 tot minder dan
80 tot minder dan
90 tot minder dan
100 tot minder dan
120 tot minder dan
140 tot minder dan

extra

60
70
80
90
100
120
140
160

IA

volvlezig

35 tot minder dan
50 tot minder dan
60 tot minder dan
70 tot minder dan
80 tot minder dan
90 tot minder dan
100 tot minder dan
120 tot minder dan
140 tot minder dan

50
60
70
80
90
100
120
140
160

II A

vlezig

IB

35
50
60
70
80
90
100
120
140

tot minder dan
tot minder dan
tot minder dan
tot minder dan
tot minder dan
tot minder dan
tot minder dan

vlees in %

uitzonderlijk
be
spierd in alle belang
rijke onderdelen

55 of meer

zeer goed bespierd in
alle belangrijke on

50 of meer

tot en met 20
tot en met 25

tot en met 30
tot en met 35
tot en met 45
tot en met 50

tot en met li

tot en met 18

tot en met 20

derdelen

tot en met 25
tot en met 30
tot en met 35
tot en met 40
tot en met 50
tot en met 55

tot en met 60

160 en meer

II

tot en met 15

Aandeel mager

tot en met 55

160 en meer
I

tot en met 15

Omschrijving

50
60
70
80
90
100
120

tot en met 19

tot en met 22
tot en met 25

goed bespierd in alle
belangrijke onderde

45 of meer

len

tot en met 30

tot en met 35
tot en met 40
tot en met 45

tot minder dan 140

tot en met 55

tot minder dan 160
160 en meer

tot en met 65

tot en met 70

gewicht en spekdikte zoals I

of

doch met een minder

goede ontwikkeling

van een der belang
rijke onderdelen

III

middelmatig
vlezig

UIA

35 tot minder dan
50 tot minder dan
60 tot minder dan
70 tot minder dan
80 tot minder dan
90 tot minder dan
100 tot minder dan
120 tot minder dan
140 tot minder dan
160 en meer

50
60
70
80
90
100
120
140
160

tot en met Z4

tot en met 27

tot en met 30
tot en met 35
tot en met 40
tot en met 45
tot en met 50
tot en met 60
tot en met 70
tot en met 75

middelmatig

be
spierd in alle belang
rijke onderdelen

40 of meer
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Handelsklasse

Subklasse

II B

Gewicht van het geslachte
varken in kilogrammen

Spekdikte in mm

gewicht en spekdikte zoals II . . .

Nr. L 282/ 13

Omschrijving

doch met een minder

goede ontwikkeling
van een der belang
rijke onderdelen
of
IC

gewicht en spekdikte zoals I . . .

doch met een minder

goede ontwikkeling
van twee der belang
rijke onderdelen

alle geslachte varkens die niet in de vorengenoemde klassen vallen

IV

S

V

1

geslachte volvlezige zeugen

2

andere geslachte zeugen

beren en gecastreerde beren, geslacht

Aandeel mager
vlees in %
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BIJLAGE 11

Grondslagen voor de indeling van geslachte varkens
A. Omschrijving
1 . „ Geslachte varkens"

Het geslachte dier, geheel of in twee helften verdeeld, zonder tong, borstels, hoeven en
geslachtsorganen, na verbloeding en verwijdering van de ingewanden.
2. „ Zeugen"

Geslachte vrouwelijke varkens van alle gewichtsklassen, die ten minste éénmaal gebigd
hebben .

3. „Beren of gecastreerde beren"

Geslachte mannelijke varkens van alle gewichtsklassen, die voor de fokkerij werden
gebruikt.
4. „ Gewicht"

Koud geslacht gewicht van het varken.

5. „Aandeel mager vlees"

Verhouding tussen het gewicht van de spieren, verkregen door volledige ontleding van
het geslachte varken, en het gewicht van dit geslachte varken.
B. Indeling van de geslachte varkens geschiedt:
1 . hetzij door combinatie van :

— de beoordeling van het vetweefselgehalte, door meting van de dikte van het rugspek,
overeenkomstig punt C, sub 1, in verhouding tot het gewicht van het geslachte varken,
en

— de subjectieve beoordeling van de gespierdheid in de belangrijke onderdelen, te weten
in ham, karbonadestreng, schouder en buik;

2. hetzij door schatting van het aandeel mager vlees aan de hand van metingen bezijden
de ruggegraat van spekdikte overeenkomstig punt C, sub 2, en/of andere objectieve
metingen .

C. De spekdikte wordt gemeten:
1 . hetzij op een geslacht varken, op het hoogste punt van de dikke lendespier en op de
hoogte van de laatste rib, met inbegrip van het zwoerd. De grootste spekdikte als resul
taat van deze twee metingen is maatgevend;
2. hetzij bezijden de ruggegraat ter hoogte van de laatste rib, met behulp van een methode
waardoor de dikte van het rugspek kan worden vastgesteld in een uitgesproken relatie
met de bij toepassing van de onder 1 genoemde methode verkregen spekdikte.

\
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VERORDENING (EEG) Nr. 2761/75 VAN DE RAAD
van 2? oktober 1975

tot vaststelling van de basisprijs en de standaardkwaliteit van geslachte varkens voor de
periode van 1 augustus 1975 tot en met 31 oktober 1976

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

prijs derhalve op een vroegere datum dient te worden
toegepast dan die welke in artikel 4, lid 1 , van Veror
dening (EEG) nr. 2759/75 is bedoeld.

43,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees (*), inzonderheid op artikel 4, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat bij de vaststelling van de basisprijs
voor geslachte varkens rekening moet worden gehou
den zowel met de doelstellingen van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid als met de bijdrage die
de Gemeenschap aan de harmonische ontwikkeling
van de wereldhandel wil leveren; dat het gemeen
schappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft
de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard

te verschaffen, de voorziening veilig te stellen en te
zorgen voor redelijke prijzen bij de levering aan ver
bruikers ;

Overwegende dat de basisprijs moet worden vastge
steld aan de hand van de criteria van artikel 4, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De basisprijs voor geslachte varkens van de stan
daardkwaliteit wordt vastgesteld op 106 rekeneenhe
den per 100 kilogram. Deze prijs geldt, in afwijking
van artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
2759/75 met ingang van 1 augustus 1975 tot en met
31 oktober 1976.

Artikel 2

De standaardkwaliteit is de kwaliteit van de geslachte
varkens van klasse II van het in Verordening (EEG)
nr. 2760/75 vastgestelde communautaire indelings
schema voor geslachte varkens, met uitzondering van

geslachte varkens met een gewicht van minder dan
70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram
of meer.

van Verordening (EEG) nr. 2759/75 voor een stan

daardkwaliteit die is bepaald volgens Verordening

Artikel 3

(EEG) nr. 2760/75 van de Raad van 29 oktober 1975

tot vaststelling van het communautaire indelings
schema voor geslachte varkens (3);
Overwegende dat als standaardkwaliteit de handels

klasse en gewichtsklasse dienen te worden gekozen,
die het meest representatief zijn voor de communau
taire produktie ;

Overwegende dat de toepassing van deze criteria er
toe leidt de basisprijs op een hoger niveau vast te
stellen dan voor de voorafgaande periode;

1.
Verordening (EEG) nr. 676/75 van de Raad van
4 maart 1975 tot vaststelling van de basisprijs en de
standaardkwaliteit van geslachte varkens voor de pe
riode van 1 augustus 1975 tot en met 31 oktober
1976 (4), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 4

Overwegende dat op de varkensvleesmarkt de pro
duktiekosten aanzienlijk zijn gestegen; dat de basis

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) PB nr. C 32 van 11 . 2. 1975, blz. 26.
(3) Zie blz. 10 van dit Publikatieblad.

(4) PB nr. L 72 van 20. 3 . 1975, blz. 40.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA
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VERORDENING (EEG) Nr. 2762/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in
de Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees (*), inzonderheid op artikel 4, lid 5,

tra voor de verschillende gebieden ; dat in België, Ita
lië, Luxemburg en Ierland de prijzen direct worden
geconstateerd op de belangrijkste verkoopplaatsen,
terwijl in Denemarken en Nederland de aankoopprij
zen worden vastgesteld door de beroepsorganisaties,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat krachtens artikel 4, lid 2, van Ver
ordening (EEG) nr. 2759/75 tot interventiemaatrege
len kan worden besloten, wanneer op de representa
tieve markten van de Gemeenschap de communau
taire marktprijs voor, geslachte varkens een peil be
reikt dat lager is dan 103 % van de basisprijs en ver
wacht mag worden dat hij op dat niveau zal blijven;

Overwegende dat het, om de toepassing van deze
bepaling mogelijk te maken, noodzakelijk is de lijst

De representatieve markten in de zin van artikel 4, lid
2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 zijn de in de
bijlage vermelde negen markten.
Artikel 2

1 . Verordening nr. 213/67/EEG van de Raad van
Tl juni 1967 tot vaststelling van de lijst van de repre
sentatieve markten voor de sector varkensvlees in de

van de representatieve markten vast te stellen; dat
voor de vaststelling van de prijzen van geslachte var
kens gebruik dient te worden gemaakt van de mark
ten of noteringscentra alsook van de plaatsen waar
zich beroepsorganisaties bevinden die de aankoop
prijzen vaststellen, die gezamenlijk voor elke Lid
Staat een representatieve markt vormen;

Gemeenschap (2 ), laatstelijk gewijzigd door Verorde
ning (EEG) nr. 1785/75 (3), wordt ingetrokken.

Overwegende dat in de Bondsrepubliek Duitsland, in
Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk de door de
overheids- en particuliere abattoirs betaalde prijzen
worden geconstateerd door één of meer noteringscen

Artikel 3

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(2) PB nr. 135 van 30 . 6. 1967, blz. 2887/67.
(3) PB nr. L 182 van 12. 7. 1975, blz. 8.
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Lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap

1 . De gezamenlijke markten van:

Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en
Anderlecht

2. Het noteringscentrum van :

København

3 . De gezamenlijke noteringscentra van:

Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Tou
louse, Metz

4. De gezamenlijke noteringscentra van:

Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg,
Münster, Bielefeld, Krefeld, Düsseldorf, Mainz,
Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg, Mün
chen

5. De gezamenlijke markten van:

Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork

6. De gezamenlijke markten van :

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma,

Reggio Emilia, Macerata/Perugia

7. De gezamenlijke markten van:

Luxembourg, Esch

8 . De gezamenlijke noteringscentra van:

Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas

9. Het noteringscentrum van Bletchley
voor alle volgende gebieden :

Scotland, Northern Ireland, Wales and Western

England, Northern England, Eastern England
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Nr. L 282/ 19

VERORDENING (EEG) Nr. 2763/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de algemene regels voor de steunverlening aan de particuliere
opslag in de sector varkensvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

sector varkensvlees behorende produkten, voor zover
dit geschiedt door een voor eigen rekening en eigen
risico van in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke
personen of rechtspersonen, met uitzondering van de
in voornoemd artikel bedoelde interventiebureaus .

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees (*), inzonderheid op artikel 7, lid 1 ,

2. Voor steunverlening aan de particuliere opslag
komen uitsluitend produkten in aanmerking die
afkomstig zijn van varkens, van oorsprong uit de Ge
meenschap.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2759/75 de
mogelijkheid opent om in de sector varkensvlees in
terventiemaatregelen te nemen in de vorm van steun
verlening aan de particuliere opslag;

3 . De steun aan de particuliere opslag wordt ver
leend volgens met interventiebureaus gesloten over
eenkomsten welke de wederzijdse verplichtingen der
contractanten vastleggen op voorwaarden die per
afzonderlijk produkt uniform zijn.

Overwegende dat de werking van deze steunregeling
vereenvoudigd kan worden door het sluiten van over
eenkomsten met interventiebureaus;

Overwegende dat, om de door de steunverlening
beoogde doeleinden te bereiken zoals deze zijn
omschreven in Verordening (EEG) nr. 2759/75 , bij de
vaststelling van het steunbedrag rekening moet wor
den gehouden met de kosten die uit de opslag voort

Artikel 2

Behoudens bijzondere machtiging mag een verzoek
om steunverlening aan de particuliere opslag slechts
worden ingediend in het land waar het produkt zal
worden opgeslagen.
Artikel 3

vloeien ; dat daartoe twee methodes dienen te worden

vastgesteld voor de bepaling van dit bedrag; dat in
beide gevallen de steun moet worden verleend zonder

discriminatie tussen de binnen de Gemeenschap ge
vestigde belanghebbenden ;

Op nader te bepalen voorwaarden kan, wanneer de
marktsituatie zulks vereist, worden besloten tot ver

korting of verlenging van de overeengekomen opslag
termijn.

Overwegende dat maatregelen dienen te worden ge
troffen indien de situatie op de markt van de betref

fende produkten een wijziging noodzakelijk maakt
van de voorwaarden van de nog te sluiten overeen
komsten of van de opslagtermijn uit de reeds gesloten
overeenkomsten,

Artikel 4

1.

Het steunbedrag wordt

a) ofwel vastgesteld in het kader van een inschrij

vingsprocedure die wordt aangekondigd in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

b) ofwel van tevoren forfaitair vastgesteld.

VASTGESTELD :

Artikel 1

1.

Als particuliere opslag in de zin van artikel 3

van Verordening (EEG) nr. 2759/75 wordt be

schouwd: bewaring in een opslagruimte van tot de
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

2.

In beide in het eerste lid bedoelde gevallen

a) wordt verzekerd dat de belanghebbenden, onge
acht hun plaats van vestiging in de Gemeenschap,
op voet van gelijkheid worden behandeld ten aan
zien van de ontvankelijkheid van hun aanbieding;

b) worden tot de inschrijvingsprocedure en tot het
aangaan van overeenkomsten slechts die belang

Nr. L 282/20
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hebbenden toegelaten die, als garantie dat zij hun
verplichtingen zullen nakomen, een waarborg
hebben gesteld welke geheel of gedeeltelijk wordt
verbeurd indien de contractuele verplichtingen
niet of slechts gedeeltelijk worden nagekomen;
c) worden de termijn voor de inslag van de produk
ten in de opslagruimte en de duur van de opslag
vastgesteld;
d) mag het bedrag van de steun in beginsel niet
hoger zijn dan een bedrag dat overeenkomt met
de kosten die zouden worden veroorzaakt door

een in het kader van de openbare interventie ver
richte opslag.
Artikel 5

wachten prijsverhoging van het betrokken pro
dukt;

b) wordt op nader te bepalen voorwaarden, met
name met betrekking tot de termijn die verloopt
tussen de indiening van de aanvrage en de sluiting
van de overeenkomst, aan de aanvragen om
steunverlening gevolg gegeven;
c) kan de sluiting van opslagovereenkomsten wor
den opgeschort of kunnen de voorwaarden van de
te sluiten overeenkomsten worden herzien, wan
neer uit een op korte termijn gehouden onderzoek
van de marktsituatie, van de hoeveelheden waar
op de overeenkomsten betrekking hebben en van
de ingediende aanvragen voor overeenkomsten
blijkt dat één van deze maatregelen noodzakelijk
is.

1 . Bij de toewijzing aan de inschrijvers hebben de
voor de Gemeenschap meest voordelige aanbiedingen
steeds de voorrang.

2. In elk geval is het mogelijk aan een inschrijving
geen gevolg te geven.
Artikel 6

Indien het steunbedrag van tevoren forfaitair wordt
vastgesteld

Artikel 7

1 . Verordening (EEG) nr. 739/68 van de Raad van
18 juni 1968 houdende vaststelling van de algemene
regels voor de steunverlening aan de particuliere op
slag in de sector varkensvlees ( 1 ), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 8

a) geldt per afzonderlijk produkt één enkel bedrag,
hetwelk wordt vastgesteld met inachtneming van
de opslagkosten, dp normale kwaliteitsverminde
ring, alsmede, voor zover mogelijk, de te ver

1 . 11.75

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. L 136 van 20. 6. 1968, blz. 1 .
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Nr. L 282/21

VERORDENING (EEG) Nr. 2764/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de voorschriften voor de berekening van een element van de
heffing op geslachte varkens
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat voor de berekening van de prijs
van elk van de in deze hoeveelheid voorkomende

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

graansoorten uitgegaan dient te worden van :

Economische Gemeenschap,

— het rekenkundige gemiddelde van de drempelprij
zen, vermeerderd met hun maandelijkse verho
ging, welke van kracht zijn gedurende het in arti

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees H , inzonderheid op artikel 9, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de heffing op geslachte varkens met
name een element bevat dat gelijk is aan het verschil
tussen de prijzen in de Gemeenschap enerzijds en op
de wereldmarkt anderzijds van de hoeveelheid voe
dergranen die nodig is voor de produktie van 1 kilo
gram varkensvlees in de Gemeenschap ;

kel 9, lid 1 , sub a), tweede alinea, van Verorde

ning (EEG) nr. 2759/75 bedoelde tijdvak,
— het rekenkundige gemiddelde van de cif-prijzen
welke zijn vastgesteld voor het in artikel 9, lid 1 ,
sub a), derde alinea, van Verordening (EEG)
nr. 2759/75 bedoelde tijdvak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat deze hoeveelheid, gezien de pro
duktievoorwaarden van varkensvlees in de Gemeen

schap, dient te worden vastgesteld aan de hand van
een veredelingscoëfficiënt van 1:4,2; dat deze coëffi
ciënt namelijk de verhouding uitdrukt tussen een
kilogram varkensvlees en de hoeveelheid voedergra
nen die nodig is voor de produktie daarvan ;
Overwegende dat als representatief voor de ge
noemde hoeveelheid in de Gemeenschap een graan
mengsel van de volgende samenstelling dient te wor
den genomen :
Gerst

40 %

Maïs

20 %

Haver

10 %

Rogge

20 %

Sorghum

10 % ;

De in artikel 9, lid 1 , sub a), van Verordening (EEG)
nr. 2759/75 bedoelde hoeveelheid voedergranen be

draagt 4,2 kilogram en is als volgt samengesteld :
Gerst

40%

Maïs

20%

Haver

10%

Rogge

20%

Sorghum

10%

Artikel 2

Overwegende dat het wegens de samenstelling van de
hoeveelheid voedergranen noodzakelijk is dat de prijs
daarvan in de Gemeenschap en op de wereldmarkt
gelijk is aan het volgens de vermelde samenstelling
gewogen gemiddelde van de prijzen in de Gemeen

schap enerzijds en die op de wereldmarkt anderzijds
van elk van de betrokken graansoorten ;

( x ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad.

1 . In de Gemeenschap is de prijs van de in artikel
1 vermelde hoeveelheid voedergranen gelijk aan het
volgens de in artikel 1 voorkomende percentages ge
wogen gemiddelde van de prijzen per kilogram in de
Gemeenschap van elk der graansoorten die in deze
hoeveelheid voorkomen, waarbij dit gemiddelde ver
menigvuldigd wordt met 4,2.
2.
In de Gemeenschap is de prijs van elke graan
soort gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de

drempelprijzen, vermeerderd met hun maandelijkse
verhoging, welke voor deze graansoort gedurende een
op 1 augustus aanvangend tijdvak van twaalf maan
den van kracht zijn.
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Artikel 3

Artikel 4

1 . Op de wereldmarkt is de prijs van de in artikel
1 vermelde hoeveelheid voedergranen gelijk aan het
volgens de in artikel 1 voorkomende percentages ge
wogen gemiddelde van de prijzen per kilogram op de

1 . Verordening nr. 133/67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 houdende vaststelling van de voorschrif
ten voor de berekening van een element van de hef
fing op geslachte varkens (1), wordt ingetrokken.

wereldmarkt van elk van de graansoorten die in deze
hoeveelheid voorkomen, waarbij dit gemiddelde ver

menigvuldigd wordt met 4,2.

2.
Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

2. Op de wereldmarkt is de prijs van elke graan
soort gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de
cif-prijzen welke voor deze graansoort zijn vastge
steld voor de in artikel 9, lid 1 , sub a), derde alinea,
van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde periode

Deze verordening treedt in werking op 1 november

van 6 maanden.

1975 .

Artikel 5

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. 120 van 21 . 6. 1967, blz. 2366/67.

\
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VERORDENING (EEG) Nr. 2765/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende de algemene voorschriften in geval van een aanmerkelijke prijsstijging in de
sector varkensvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees (x ), inzonderheid op artikel 11 , tweede alinea,

gehele of gedeeltelijke schorsing van de heffing toe te
staan ; dat de produkten waarop deze schorsing be
trekking heeft, moeten worden aangewezen op grond
van het onderzoek van de marktsituatie,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 11 van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 is bepaald dat, wanneer een aan
merkelijke prijsstijging op de markt van de Gemeen
schap wordt waargenomen, de vereiste maatregelen
kunnen worden genomen indien de mogelijkheid

1 . Er bestaat een aanmerkelijke prijsstijging in de
zin van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2759/75
wanneer, na een algemene prijsstijging in alle gebie
den van de Gemeenschap, het gemiddelde van de prij
zen voor geslachte varkens, waargenomen op de

representatieve markten van de Gemeenschap, welke

bestaat dat deze toestand voortduurt en deze markt

voorkomen in de bijlage van Verordening (EEG)

als gevolg daarvan verstoringen ondergaat of dreigt te
ondergaan ;

nr. 2762/75, hoger ligt dan het gemiddelde van deze
prijzen, dat is vastgesteld voor een eventueel volgens
de cyclische ontwikkeling van de betreffende prijzen
aangepaste voorafgaande periode van drie verkoop
seizoenen welke lopen van 1 november tot en met
31 oktober, en dat verhoogd wordt met het verschil
tussen dit gemiddelde en het gemiddelde van de tij
dens de betrokken periode geldende basisprijzen,
rekening houdende met iedere wijziging van de basis
prijs ten opzichte van die welke voortvloeit uit het
gemiddelde van genoemde periode.

Overwegende dat zulk een aanmerkelijke prijsstijging
kan worden vastgesteld op grond van het niveau van
de basisprijzen voor geslachte varkens en van het
verloop van de marktprijzen, waargenomen op de
representatieve markten van de Gemeenschap, welke
voorkomen in de bijlage van Verordening (EEG)
nr. 2762/75 van de Raad van 29 oktober 1975 tot

vaststelling van de lijst van de representatieve mark
ten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap (2)
en zulks gedurende een voldoend representatieve pe
riode ;

Overwegende dat, ten einde na te gaan of deze prijs
stijging waarschijnlijk zal voortduren, met name reke
ning dient te worden gehouden met de conjuncturele
ontwikkeling van de biggenmarkt, met de enquêtes
en ramingen ter uitvoering van de richtlijn van de
Raad van 27 maart 1968 , betreffende de door de

Lid-Staten op het gebied van de varkensproduktie te
houden erfquêtes (3), en met de te verwachten ontwik
keling der marktprijzen van geslachte varkens ;

2. De mogelijkheid dat de toestand van aanmerke
lijke prijsstijging voortduurt bestaat, wanneer er een

gebrek aan evenwicht is tussen het aanbod van en de
vraag naar varkensvlees en wanneer dit gebrek aan
evenwicht van langdurige aard kan zijn, gezien met
name :

a) de conjuncturele ontwikkeling van het aantal dek
kingen en van de biggenprijzen,

b) de enquêtes en ramingen ter uitvoering van de
richtlijn van de Raad van 27 maart 1968 betref
fende de door de Lid-Staten op het gebied van de
varkensproduktie te houden enquêtes,

Overwegende dat, ten einde de uit de aanhoudende

prijsstijging voortvloeiende verstoring of het gevaar
voor verstoring op de markt op te heffen, het aanbod

c) de te verwachten ontwikkeling der marktprijzen
van geslachte varkens.

moet worden verhoogd; dat het daartoe dienstig is de
Artikel 2

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) Zie blz. 17 van dit Publikatieblad.

1.

(3) PB nr. L 76 van 28 . 3 . 1968, blz. 13

ordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde voorwaarden

Wanneer de in artikel 11 , eerste alinea, van Ver
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zijn vervuld overeenkomstig de in artikel 1 van de
onderhavige verordening bepaalde criteria, kan tot
gehele of gedeeltelijke schorsing van de krachtens
artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 vastge
stelde heffing worden besloten volgens de procedure
van artikel 24 van genoemde verordening.

2. Rekening houdend met de toestand op de markt
kunnen de in lid 1 bedoelde maatregelen worden ge
nomen voor één of meer van de in artikel 1 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2759/75 genoemde pro
dukten.

1.11.75

den regelmatig onderzocht volgens de procedure van
artikel 25 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 .
Artikel 4

1 . Verordening (EEG) nr. 897/69 van de Raad van
13 mei 1969 houdende de algemene voorschriften in
geval van een aanmerkelijke prijsstijging in de sector
varkensvlees (*), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 3

Artikel 5

De gegevens op basis waarvan de in artikel 2 be
doelde maatregelen kunnen worden genomen, wor

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. L 116 van 15. 5. 1969, blz. 3.
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Nr. L 282/25

VERORDENING (EEG) Nr. 2766/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975
\

houdende de lijst van de produkten waarvoor sluisprijzen worden vastgesteld en hou

dende de voorschriften voor de vaststelling van de sluisprijs van geslachte varkens
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees ( 1 ), inzonderheid op artikel 12, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat, wat betreft de andere in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde pro
dukten dan geslachte varkens, krachtens artikel 12 van
genoemde verordening slechts voor bepaalde produk
ten sluisprijzen moeten worden vastgesteld ; dat deze
sluisprijzen moeten worden afgeleid van de sluisprijs
van geslachte varkens ;

Overwegende dat het stelsel van de sluisprijs zijn doel
slechts bereikt wanneer een aanbiedingsprijs kan
worden vastgesteld die voldoende representatief is
voor alle tot één tariefpost behorende produkten ; dat
dit voor bepaalde produkten die van verschillende de
len van het varken en volgens verschillende methoden
vervaardigd worden en daardoor in zeer uiteenlo
pende kwaliteiten op de markt worden gebracht niet
altijd mogelijk is ; dat derhalve op het ogenblik voor
deze produkten geen sluisprijzen dienen te worden
vastgesteld ;
Overwegende dat de sluisprijs van geslachte varkens
krachtens artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 2759 /75 drie elementen bevat:

— een bedrag, gelijk aan de waarde op de wereld
markt van een hoeveelheid voedergranen die

Overwegende dat deze hoeveelheid voedergranen
dient te worden vastgesteld aan de hand van een
veredelingscoëfficiënt van 1:5,46 ; dat deze coëffi
ciënt wordt verkregen door op de som van de hoe
veelheden voeder welke nodig zijn voor de produktie
en voor het mesten van een big, waarbij deze hoe
veelheden gemiddeld ongeveer 15 % andere voeder

bestanddelen dan graan bevatten, een coëfficiënt van
1,3 toe te passen die de verhouding uitdrukt tussen de
waarde van 1 kilogram levend varken en die van
1 kilogram geslacht varken;
Overwegende dat als representatief voor de hoeveel
heid voedergranen op de wereldmarkt een graan
mengsel van de volgende samenstelling dient te wor
den genomen :
Gerst

40 %

Maïs

35 %

Haver

25 % ;

Overwegende dat het voor de berekening van de
waarde van de hoeveelheid voedergranen en wegens

de samenstelling daarvan noodzakelijk is dat de prijs
ervan op de wereldmarkt gelijk is aan het volgens de
samenstelling van het genoemde rantsoen gewogen
gemiddelde van de prijzen van elk van de betrokken
graansoorten ;

Overwegende dat voor de berekening van de prijs
van elk van de in deze hoeveelheid voorkomende

graansoorten dient te worden uitgegaan van hel
rekenkundig gemiddelde van de cif-prijzen die vooi
elke betrokken graansoort voor de in artikel 12, lid 2.
tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2759/75

bedoelde periode zijn vastgesteld, waarbij dit gemid

delde moet worden verhoogd met 0,475 rekeneenheid

overeenkomt met de hoeveelheid voeder, welke in
derde landen benodigd is voor de produktie van
een kilogram varkensvlees,

per 100 kilogram graan ten einde rekening te houden
met de transportkosten naar de plaats van gebruik en

— een forfaitair bedrag overeenkomende met de
hogere waarde ten opzichte van die van voeder

Overwegende dat in de hoeveelheid voedergranen

granen, van andere voeders dan granen die beno

de kosten van verwerking tot veevoeder;

geen rekening is gehouden met de meerwaarde var

digd zijn voor de produktie van een kilogram var
kensvlees,

het eiwithoudende voeder, de minerale zouten en de

— een forfaitair bedrag voor de algemene produktie

deze meerwaarde over het algemeen geschat mag

en commercialisatiekosten ;

vitamines ; dat op grond van de in de loop van de
laatste jaren op de wereldmarkt opgedane ervaring

worden op 15 % van de waarde van de hoeveelheic
voedergranen; dat de waarde van de genoemde hoe
veelheid derhalve met dit percentage dient te worder

(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

verhoogd ;
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Overwegende dat op grond van de beschikbare gege
vens de veterinaire kosten, de stalkosten en het
arbeidsloon op de wereldmarkt op 15,63 rekeneenhe
den per 100 kilogram geslacht varken en de kosten
voor verzekering en vervoer en de commercialisatie
marge op de wereldmarkt op 4,37 rekeneenheden per
100 kilogram geslacht varken kunnen worden ge
schat; dat de waarde van de hoeveelheid voedergra
nen derhalve met een bedrag van 20 rekeneenheden
per 100 kilogram geslacht varken dient te worden
verhoogd;

1.11.75

berekening van de sluisprijs voor het voorafgaande
kwartaal werd uitgegaan;
Overwegende dat een afwijking van minder dan 3 %
geen aanzienlijke uitwerking heeft op de voederkos
ten voor varkens; dat de minimumafwijking dus op
3 % dient te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprij
zen welke van kracht zijn vanaf 1 november, 1 fe
bruari en 1 mei met de ontwikkeling van de prijzen
van voedergranen op de wereldmarkt slechts reke
ning moet worden gehouden indien de waarde van de
hoeveelheid voedergranen een minimumafwijking te
zien geeft ten opzichte van de waarde waarvan bij de

Nr. van het
tarief

01.03

Behalve voor vlees van hele of halve varkens (huisdie
ren ), vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld,
ook zonder kop, zonder poten of zonder bladreuzel
(onderverdelingen 02.01 A III a) 1 en 02.06 B I a) 1
van het gemeenschappelijk douanetarief), worden
voor de volgende produkten sluisprijzen vastgesteld :

Omschrijving

Levende varkens :
A. Huisdieren :
II. andere :

a) Zeugen die ten minste éénmaal gebigd hebben en die ten minste
160 kilogram wegen
b) overige
02.01

Vlees en eetbare slachtafvallen, van de dieren bedoeld bij de posten 01.01
tot en met 01.04, vers, gekoeld of bevroren :
A. Vlees :
III. van varkens :

a) van huisdieren:
2. Ham en delen van ham, niet uitgebeend
3. Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend
4. Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan, niet
uitgebeend
5. Buik en buikspek
6. ander:

aa) uitgebeend en bevroren
02.05

Spek (met uitzondering van doorregen spek), alsmede niet geperst, niet
gesmolten en ook niet met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd var
kensvet en vet van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld,
gedroogd of gerookt;
A. Spek:
I. vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld
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Nr. van het
tarief

Nr. L 282/27

Omschrijving

Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten (met uitzondering van
levers van pluimvee), gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt:

02.06

B. van varkens (huisdieren):
I. Vlees :

a) gezouten of gepekeld:
2. Halve baconvarkens, spencers, s/4 sides en middles:
aa) halve baconvarkens
3. Ham en delen van ham, niet uitgebeend
4. Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend
5. Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan, niet
uitgebeend
6. Buik en buikspek

Reuzel, ander varkensvet en vet van pluimvee, geperst, gesmolten of met
behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd :

15.01

A. Reuzel en ander varkensvet:
II. andere

Artikel 2

1.

De waarde van de in artikel 12, lid 2, sub a),

van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde hoeveel

heid voedergranen is gelijk aan de prijs van een hoe
veelheid van 5,46 kilogram voedergranen met de vol

2. Het in artikel 12, lid 2, sub c), van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 bedoelde forfaitaire bedrag be
draagt 20 rekeneenheden per 100 kilogram geslacht
varken .

Artikel 4

gende samenstelling:
Gerst

40%

Maïs

35 %

Haver

25 % .

2. De prijs van deze hoeveelheid voedergranen is
gelijk aan het volgens de in het vorige lid voorko
mende percentages gewogen gemiddelde van de prij
zen per kilogram van elk der graansoorten die in deze
hoeveelheid voorkomen, welk gemiddelde vermenig
vuldigd wordt met 5,46.

3.

De prijs van elke graansoort is gelijk aan het

rekenkundige gemiddelde van de cif-prijzen die voor
deze graansoort voor het in artikel 12, lid 2, tweede
alinea, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde
tijdvak van 6 maanden zijn vastgesteld, welk gemid

De in artikel 12, lid 2, laatste alinea, van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 bedoelde minimumafwijking be
draagt 3 % .
Artikel 5

1 . Verordening nr. 134/67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 houdende de lijst van produkten waar
voor sluisprijzen worden vastgesteld en houdende de
voorschriften voor de vaststelling van de sluisprijs
van geslachte varkens ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG) nr. 3158/73 (2), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening, moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

delde wordt verhoogd met 0,475 rekeneenheid per

Artikel 6

100 kilogram graan.

Artikel 3

1. Het in artikel 12, lid 2, sub b), van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 bedoelde forfaitaire bedrag be
draagt 15 % van de in artikel 2 bedoelde waarde.

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

(!) PB nr. 120 van 21 . 6. 1967, blz. 2367/67.
(2 ) PB nr. L 322 van 23 . 11 . 1973 , blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

1 . 11 . 75

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1.11.75

Nr. L 282/29

VERORDENING (EEG) Nr. 2767/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende algemene regels inzake het zogenaamde stelsel van „hoofdprodukten en afge
leide produkten" voor de vaststelling van extrabedragen in de sector varkensvlees
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

dient daarvoor verschillende hoofdprodukten vast te
stellen ; dat het, om te voorkomen dat de bescherming

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

die het extrabedrag van het hoofdprodukt biedt,
wordt verlegd, dienstig is, bij vaststelling van extrabe
dragen voor verschillende hoofdprodukten het hoog
ste afgeleide extrabedrag toe te passen; dat het aan
beveling verdient, voor de afgeleide produkten met
een aanmerkelijk spekaandeel het van spek afgeleide
extrabedrag en het van een ander hoofdprodukt afge
leide extrabedrag samen te voegen, daar bij de vast
stelling van de afleidingscoëfficiënten rekening moet
worden gehouden met het feit, dat het afgeleide pro
dukt is samengesteld uit spek en vlees;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees (1 ), inzonderheid op artikel 13 , lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat krachtens artikel 12 van Verorde
ning (EEG) nr. 2759/75, sluisprijzen slechts worden
vastgesteld voor bepaalde produkten in de sector var

kensvlees ; dat deze produkten zijn opgenomen in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2766/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende de lijst van de
produkten waarvoor sluisprijzen worden vastgesteld
en houdende de voorschriften voor de vaststelling
van de sluisprijs van geslachte varkens (2);

Overwegende dat artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 2759/75 , de instelling bepaalt van een zogenaamd
stelsel van „hoofdprodukten en afgeleide produkten",
voor de vaststelling van extrabedragen voor de pro
dukten waarvoor geen sluisprijs wordt vastgesteld, de
zogenaamde „afgeleide produkten";

Overwegende dat het stelsel van hoofdprodukten en
afgeleide produkten de mogelijkheid tot vaststelling
van een extrabedrag voor het afgeleide produkt niet
mag uitsluiten, wanneer het prijsniveau van het
hoofdprodukt de vaststelling van zulk een bedrag
voor het hoofdprodukt niet rechtvaardigt; dat het
namelijk mogelijk is dat het afgeleide produkt aange
boden wordt tegen een lagere prijs dan de prijs die
uit de normale prijsverhouding tussen het hoofdpro
dukt en het afgeleide produkt voortvloeit;

Overwegende dat het niet wenselijk is voor bepaalde
produkten in de sector varkensvlees extrabedragen
vast te stellen, wegens hun geringe economische bete
kenis of wegens het feit dat het douanerecht daarvoor

Overwegende dat de afgeleide produkten uit var
kensvlees bestaan of, in meerdere of mindere mate,
delen van varkens bevatten ; dat hierdoor hun prijs
gewoonlijk in een bepaald verband staat met de prijs
van dit vlees of delen van varkens ; dat dit verband
tot uiting komt in de verhouding tussen de daarop
van toepassing zijnde heffingen ;

Overwegende dat het in verband met het belang er
van in de handel van de Gemeenschap noodzakelijk
is de onderverdelingen voor bacon en gelijksoortige
produkten nader aan te geven en voor deze produk

Overwegende dat het derhalve mogelijk is, met be

ten kwaliteitscriteria vast te stellen,

in het kader van het GATT is geconsolideerd ;

hulp van de coëfficiënt die deze verhouding uitdrukt,
het extrabedrag van het afgeleide produkt af te leiden
van het extrabedrag van het hoofdprodukt, ten op
zichte waarvan de bovengenoemde prijsverhouding
gewoonlijk bestaat; dat het noodzakelijk is dit afge
leide extrabedrag toe te passen, wanneer de aanbie
dingsprijzen franco-grens van het afgeleide produkt
zich op overeenkomstige wijze als die van het hoofd
produkt ontwikkelen ;

Overwegende dat het, op grond van de samenstelling
van bepaalde afgeleide produkten, aanbeveling ver
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) Zie blz. 25 van dit Publikatieblad.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De hoofdprodukten met hun respectieve afgeleide
produkten worden in bijlage I omschreven. Zij zijn
ontleend aan de in bijlage II opgenomen lijst.
Artikel 2

1 . Ingeval een extrabedrag voor een hoofdprodukt
wordt vastgesteld, wordt de heffing voor het af
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geleide produkt met een extrabedrag verhoogd,
wanneer de aanbiedingen franco-grens Gemeenschap
voor het afgeleide produkt zich op overeenkomstige
wijze als die voor het hoofdprodukt ontwikkelen.
2.

Het extrabedrag wordt bepaald :

a) ofwel door vermenigvuldiging van het extra
bedrag voor het hoofdprodukt met de voor het
afgeleide produkt geldende coëfficiënt, die wordt
berekend overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 3 ;

3 . Wanneer verschillende hoofdprodukten, andere
dan spek, voor een afgeleid produkt zijn bepaald, is
het extrabedrag voor het afgeleide produkt gelijk aan
het hoogste van de bedragen verkregen door ver
menigvuldiging van de voor elk geval van toepassing
zijnde coëfficiënt met het extrabedrag voor elk van
de genoemde hoofdprodukten.
Wanneer voor een afgeleid produkt naast andere
produkten spek als hoofdprodukt wordt genoemd,
is het extrabedrag voor het afgeleide produkt gelijk
aan de som van :

— het bedrag verkregen door vermenigvuldiging van
de coëfficiënt die van toepassing is met het extra
bedrag voor spek,

Artikel 4

In de zin van deze verordening worden aange

merkt als :

a) „half baconvarken": het halve varken ontdaan
van kop, wang, kinnebakspek, poten, staart, blad
reuzel, nier, haasje, schouderblad, borstbeen,
wervelkolom, heupbeen en middenrif;

b) „spencer": het halve baconvarken zonder ham,
ook indien uitgebeend;

c) „V4 side": het halve baconvarken zonder schou
der, ook indien uitgebeend;
d) „middle": het halve baconvarken zonder ham en
schouder, ook indien uitgebeend.
2. In de zin van de onderverdelingen 3 , 4, 5 , 6 en 7
van de onderverdeling 02.06 Bib) van het gemeen

schappelijk douanetarief worden aangemerkt als licht
gedroogd of licht gerookt de produkten waarvan de
verhouding water/proteïnen in het vlees meer dan 2,8
bedraagt. Voor de bepaling van het proteïnegehalte
wordt het stikstofgehalte vermenigvuldigd met 6,25 .

en

— het hoogste van de bedragen verkregen door ver
menigvuldiging van de voor elk geval van toe
passing zijnde coëfficiënt met het extrabedrag
voor elk van de hoofdprodukten andere dan spek.

4. Wanneer voor een hoofdprodukt geen extrabe
drag is vastgesteld, kan voor een afgeleid produkt een
extrabedrag worden vastgesteld wanneer de aanbie
dingen franco-grens voor dit afgeleide produkt niet
overeenstemmen met de normale prijsverhouding tus
sen het hoofdprodukt en het afgeleide produkt.

In dit geval is het extrabedrag het bedrag dat nodig is
om de normale prijsverhouding tussen het hoofdpro
dukt en het afgeleide produkt te herstellen.
Artikel 3

1 . Voor de in artikel 1 , lid 1 , sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 2759/75 genoemde produkten, voor
zover het afgeleide produkten betreft, wordt de coëf
ficiënt verkregen door de bij de berekening van de
heffing voor het betrokken afgeleide produkt toege
paste coëfficiënt te delen door de bij de berekening
van de heffing voor het hoofdprodukt toegepaste
coëfficiënt.

2. Bij de berekening van de coëfficiënt voor de in
artikel 1 , lid 1 , sub c), van Verordening (EEG) nr.
2759/75 genoemde produkten wordt rekening gehou
den met de verhouding tussen de heffing voor het
afgeleide produkt en de heffing voor het hoofdpro
dukt, alsmede voor zover noodzakelijk met de
samenstelling van het afgeleide produkt.

1.

b) ofwel rekening houdend met het verschil tussen
het niveau van de aanbiedingen franco-grens voor
het afgeleide produkt en het normale niveau van
de prijzen bij invoer van dit produkt.
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Het stikstofgehalte wordt bepaald volgens de
I.S. O. -methode P. R. nr. 1233 .

Artikel 5

1 . Verordening nr. 137/67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 houdende algemene regels inzake het
zogenaamde stelsel van „hoofdprodukten en afgeleide

produkten" voor de vaststelling van extrabedragen in
de sector varkensvlees ( 1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3158/73 (2), wordt ingetrok
ken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

(*) PB nr. 122 van 22. 6. 1967, blz. 2395/67.
(2) PB nr. L 322 van 23. 11. 1973, blz. 1.

Nr. L 282/31
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA
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BIJLAGE I

Lijst van de hoofdprodukten en afgeleide produkten voor de in artikel 1, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 genoemde produkten

Nr. van de nomen

clatuur van bijlage II
van deze verordening

Omschrijving

Hoofdprodukt

02.01 A III a) 1

Vlees van varkens (huisdieren), hele of halve varkens, ook zonder kop, zon
der poten of zonder bladreuzel

Afgeleide produkten

02.01 A III a)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren:
6. ander:

bb) overige
02.06 B I a)

Vlees van varkens (huisdieren), gezouten of gepekeld:
7. ander

02.06 B I b)

Vlees van varkens (huisdieren), gedroogd of gerookt:

1. hele of halve varkens, ook zonder kop, zonder poten of zonder blad
reuzel

7. ander:

aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) overig
Hoofdprodukt

02.01 A III a) 2

Ham en delen van ham, niet uitgebeend

Afgeleide produkten

02.01 A III a)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren:
6. ander:

bb) overig
02.06 B I a)

Vlees van varkens (huisdieren), gezouten of gepekeld:
7. ander

02.06 B I b)

Vlees van varkens (huisdieren), gedroogd of gerookt:
3. Ham en delen van ham, niet uitgebeend:
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) andere
7. ander:

aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) overig
Worst van alle soorten van vlees, van slachtafvallen of van bloed:

16.01
B

andere :

I

gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken
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Nr . van de nomen

clatuur van bijlage II

Omschrijving

van deze verordening

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen :

16.02

andere :
B

andere :

III

overige :

a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend:

1 . 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van
welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst daar
onder begrepen, bevattend :
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade, alsmede de
len daarvan

cc) andere

Hoofdprodukt

02.01 A III a) 3

Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend

Afgeleide produkten

02.01 A III a)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren :
6 . ander :

bb) overig
02.06 B I a)

Vlees van varkens (huisdieren), gezouten of gepekeld :
7. ander

02.06 B I b)

Vlees van varkens (huisdieren), gedroogd of gerookt:
4. Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend:
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb ) ander
7 . ander:

aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) overig
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed :

16.01
B

andere :

I

gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken

II

overige

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen

16.02
B

andere :

III

overige :

a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend :

1. 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van
welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst daar
onder begrepen, bevattend :
bb ) Schouders en delen van schouders
cc) andere

2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of slacht
afvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke
aard en herkomst daaronder begrepen, bevattend
3 . minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht
van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst
daaronder begrepen, bevattend
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Nr. van de nomen

clatuur van bijlage II
van deze verordening

Omschrijving

Hoofdprodukt

02.01 A III a) 4

Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan, niet uitgebeend

Afgeleide produkten

02.01 A III a)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren :
6. ander:

bb) overig

Vlees van varkens (huisdieren), gezouten of gepekeld:

02.06 B I a)

7. ander

v

Vlees van varkens (huisdieren), gedroogd of gerookt:

02.06 B I b)

5. Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan, niet uitgebeend:
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) ander
7. ander :

aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) overig
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen :

16.02
B

andere :

III

overige:
a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend :

1 . 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van
welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daar
onder begrepen, bevattend :
aa) ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade, alsmede de
len daarvan

Hoofdprodukt

02.01 A III a) 5

Buik en buikspek

Afgeleide produkten -

02.01 A III a)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren:
6. ander :

bb) overig

Vlees van varkens (huisdieren), gezouten of gepekeld:

02.06 B I a)

7. ander

Vlees van varkens (huisdieren), gedroogd of gerookt:

02.06 B I b)

6. Buik en buikspek:
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) ander
.

7. ander:

aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) overig
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen :

16.02

B

Andere :

III

overige :

a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend:
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of slacht
afvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke
aard en herkomst daaronder begrepen, bevattend

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11 . 75

Nr. L 282/35

Nr. van de nomen

clatuur van bijlage II

Omschrijving

van deze verordening

16.02 (vervolg)

3 . minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht
van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst
daaronder begrepen, bevattend

Hoofdprodukt

02.05 A I

Spek, vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld

Afgeleide produkten

02.05 A II

Spek, gedroogd of gerookt

02.05 B

Varkensvet

16.01

Worst van alle soorten van vlees, van slachtafvallen of van bloed:
B

andere :

I

gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken

II

overige

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen :

16.02
B

andere :

III

overige :

a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend:
1 . 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van
welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst daar
onder begrepen, bevattend:
cc) andere
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of slacht
afvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke
aard en herkomst daaronder begrepen, bevattend
3. minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van
welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst daar
onder begrepen, bevattend
Hoofdprodukt

02.06 B I a) 2 aa)

Halve baconvarkens

Afgeleide produkten

02.06 B I a)

Vlees van varkens (huisdieren), gezouten of gepekeld:
2. bb) Spencers
_ cc) 3/4 sides en middles
7. ander

02.06 B I b)

Vlees van varkens (huisdieren), gedroogd of gerookt:

2. halve baconvarkens, spencers, SA sides en middles:
aa) halve baconvarkens
bb) Spencers
cc) s/t sides en middles

3 . Ham en delen van ham, niet uitgebeend:
aa) licht gedroogd of licht gerookt

4. Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend :
aa) licht gedroogd of licht gerookt
5 . Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan, niet uitgebeend:
aa) licht gedroogd of licht gerookt
6. Buik en buikspek:
aa) licht gedroogd of licht gerookt
7. ander :

aa) licht gedroogd of licht gerookt
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BIJLAGE II

Volledige lijst van de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde produkten

Nr. van het
tarief

a) 01.03

Omschrijving

Levende varkens :
A. Huisdieren :

II. andere :

a) Zeugen die ten minste éénmaal gebigd hebben en die ten minste
160 kilogram wegen
b) overige
b) 02.01

Vlees en eetbare slachtafvallen, van de dieren bedoeld bij de posten 01.01
tot en met 01.04, vers, gekoeld of bevroren:
A. Vlees :
III. van varkens :

a) van huisdieren :
1 . hele of halve varkens, ook indien zonder kop, zonder poten
of zonder bladreuzel

2. Ham en delen van ham, niet uitgebeend
3. Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend
4. Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan, niet
uitgebeend
5 . Buik en buikspek
6. ander :

aa) uitgebeend en bevroren
bb) overig
B. Slachtafvallen :
II. andere :

c) van varkens (huisdieren):
1. Koppen en delen van koppen; kinnebakspek
2. Poten ; staarten
3 . Nieren
4 . Levers

5. Harten, tongen en longen
6. Levers, harten, tongen en longen, mét luchtpijp en slokdarm
(zogenaamde hartslagen)
7. andere
02.05

Spek, (met uitzondering van doorregen spek), alsmede niet geperst, niet
gesmolten en ook niet met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd
varkensvet en vet van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld,
gedroogd of gerookt:
A. Spek:

I. vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld
II. gedroogd of gerookt
B. Varkensvet
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Nr . van het
tarief

02.06

Nr. L 282/37

Omschrijving

Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten (met uitzondering van levers
van pluimvee), gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt:
B. van varkens (huisdieren ):
I. Vlees :

a) gezouten of gepekeld :
1 . hele of halve varkens, ook indien zonder kop, zonder poten
of zonder bladreuzel

2. halve baconvarkens, spencers, s/4 sides en middles:
aa) halve baconvarkens
bb) Spencers
cc) 8/4 sides en middles
3. Ham en delen van ham, niet uitgebeend
4. Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend
5. Karbonadestreng met halskarbonade, en delen daarvan, niet
uitgebeend
6. Buik en buikspek
7. ander

b) gedroogd of gerookt:
1 . hele of halve varkens, ook indien zonder kop, zonder poten
of zonder bladreuzel

2. halve baconvarkens, spencers, s/4 sides en middles :
aa) halve baconvarkens
bb) Spencers
cc) ®/4 sides en middles
3. Ham en delen van ham, niet uitgebeend :
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) ander

4. Schouders en delen van schouders, niet uitgebeend :
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) ander
5 . Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan, niet
uitgebeend :
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb ) ander
6. Buik en buikspek:
aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb ) ander
7. ander :

aa) licht gedroogd of licht gerookt
bb) overig
II. Slachtafvallen :

a) Koppen en delen van koppen; kinnebakspek
b) Poten; staarten
c) Nieren

d) Levers

e) Harten, tongen en longen

f) Levers, harten, tongen en longen, met luchtpijp en slokdarm
(zogenaamde hartslagen)
g) ander

Nr. L 282/38
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Nr . van het
tarief

15.01

Omschrijving

Reuzel, ander varkensvet en vet van pluimvee, geperst, gesmolten of met
behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd :
A. Reuzel en ander varkensvet:

I. bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging
van produkten voor menselijke consumptie (a)

II. andere

c) 16.01

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed :
A. Leverworst

B. andere (b):

I. gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken
II. overige
16.02

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen :
A. van levers :
II . andere

B. andere :

III . overige :

a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend :
1 . 80 % of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, on
geacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard
en herkomst daaronder begrepen, bevattend:
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade,
alsmede delen daarvan

bb) Schouders en delen van schouders
cc) andere

2. 40 % of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees
of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet on
geacht van welke aard en herkomst daaronder begrepen,
bevattend

3 . minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen,
ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke
aard en herkomst daaronder begrepen, bevattend
(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vast te stellen door de
bevoegde autoriteiten .
(b) De heffing op worstjes in verpakkingen welke mede een conserveringsvloeistof bevatten , wordt alleen berekend
over het gewicht van de worstjes .
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Nr. L 282/39

VERORDENING (EEG) Nr. 2768/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij de uitvoer
en criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in de sector varkensvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening van de markten in de sector varkens
vlees ( J ), inzonderheid op artikel 15, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de restituties bij de uitvoer van
produkten, die onder de gemeenschappelijke orde

ning der markten in de sector varkensvlees vallen,
moeten worden vastgesteld volgens zodanige criteria
dat het verschil tussen de prijzen van deze produkten
in de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen kan
worden overbrugd ; dat daartoe enerzijds rekening
moet worden gehouden met de voorziening van de
Gemeenschap met produkten uit de sector varkens
vlees en met de prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap en anderzijds met de prijssituatie voor
deze produkten op de wereldmarkt;

Overwegende dat het noodzakelijk is bovendien reke
ning te houden met het verschil tussen de prijzen in
de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen van de
hoeveelheid voedergranen, die nodig is voor de pro
duktie van één kilogram varkensvlees ; dat voor de
andere produkten dan geslachte varkens, de in artikel
10, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 ver

melde coëfficiënten in aanmerking dienen te worden
genomen ;

Overwegende dat het bedrag van de restituties moet
worden gedifferentieerd naar gelang van de bestem
ming van de produkten, wegens de afstand tussen de
markten van de Gemeenschap en de markten van de
landen van bestemming enerzijds, en de bijzondere
invoervoorwaarden in bepaalde landen van bestem
ming anderzijds;
Overwegende dat het, om de exporteurs van de Ge
meenschap een zekere mate van stabiliteit van het
bedrag van de restituties en een zekerheid inzake de
lijst van produkten waarop de restitutie van toepas
sing is te waarborgen, wenselijk is te bepalen dat deze
lijst en deze bedragen gedurende een betrekkelijk
lange periode geldig kunnen blijven ; dat het boven
dien dienstig is voorschriften vast te stellen voor de
voorafgaande vaststelling van de restituties bij de uit
voer ;

Overwegende dat het slechts in bepaalde gevallen
noodzakelijk is de restituties vooraf vast te stellen ;
dat het daarom wenselijk is over de gebruikmaking
van deze bevoegdheid volgens de procedure van arti
kel 24 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 te beslis
sen ;

Overwegende dat de voorafgaande vaststelling van de
restituties maatregelen noodzakelijk maakt die in elk
afzonderlijk geval waarborgen dat de uitvoer plaats
vindt overeenkomstig het ingediende verzoek; dat het

hiertoe dienstig is aan elke aanvrager een certificaat
af te geven dat geldig is voor de uitvoer die binnen
een bepaalde periode plaatsvindt;

Overwegende dat het, om misbruiken te voorkomen,'
dienstig is de afgifte van genoemd certificaat afhanke
lijk te stellen van het stellen van een waarborg, die
verbeurd wordt wanneer de uitvoer niet binnen de

Overwegende dat de waarneming van het prijsver
loop vereist dat deze prijzen aan de hand van alge
mene beginselen worden bepaald ; dat het daartoe
nodig is, wat de wereldmarktprijzen betreft, de prij
zen op de markten in derde landen en in de landen
van bestemming, alsmede de prijzen die bij de pro
duktie in derde landen zijn waargenomen en de fran

co-grensprijzen in de Gemeenschap in aanmerking te
nemen; dat het, wat de prijzen in de Gemeenschap
betreft, dienstig is, zich bij gebreke van representa
tieve markten voor de produkten van de sector var
kensvlees, te baseren op de prijzen die in de verschil

lende afzetstadia en bij de uitvoer worden toegepast;

geldigheidsduur van dit certificaat plaatsvindt;
Overwegende dat de ervaring in verschillende secto
ren met een gemeenschappelijke marktordening in het
kader waarvan de restitutie vooraf kan worden vast

gesteld, heeft aangetoond dat in bepaalde omstandig
heden, en met name wanneer de betrokkenen in ab
normale mate van dit stelsel gebruik maken, moeilijk
heden op de betrokken markt te duchten zijn;

Overwegende dat om aan een dergelijke situatie het
hoofd te bieden snel maatregelen moeten kunnen
worden getroffen; dat derhalve dient te worden voor
zien in de mogelijkheid dat de Commissie deze maat

regelen vaststelt na advies van het Comité van beheer
of, in dringende gevallen, zonder de bijeenkomst van
(*) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad .

dat Comité af te wachten ;
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Overwegende dat, om distorsies van de mededinging
tussen de handelaren van de Gemeenschap te voorko
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a) de prijzen die in de onderscheiden handelsstadia in

de Gemeenschap worden toegepast;

men, de administratieve voorschriften die zij moeten
naleven, dezelfde dienen te zijn in de gehele Gemeen

b) de prijzen die bij uitvoer worden toegepast.

schap ; dat het niet gerechtvaardigd wordt geacht
restituties te verlenen voor de betrokken produkten
die uit derde landen zijn ingevoerd en naar derde

2. De prijs op de wereldmarkt wordt bepaald met
inachtneming van :

landen worden wederuitgevoerd ; dat de terugbeta
ling, onder bepaalde voorwaarden, van de bij de in
voer geïnde heffing voldoende is om deze produkten

a) de prijzen die op de markten in derde landen wor
den toegepast;

opnieuw op de wereldmarkt te kunnen brengen,

b) de gunstigste prijzen bij invoer uit derde landen in
de derde landen van bestemming;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

c) de prijzen die bij de produktie in uitvoerende
derde landen zijn waargenomen, in voorkomend
geval met inachtneming van de subsidies die door
deze landen worden toegekend;
d) de aanbiedingsprijzen franco-grens van de Ge
meenschap.

In deze verordening worden de voorschriften vastge
legd betreffende de bepaling en de toekenning van de
restituties bij de uitvoer voor de in artikel 1 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2759/75 genoemde pro

Artikel 4

Wanneer de situatie op de wereldmarkt of de speci
fieke eisen van bepaalde markten zulks noodzakelijk

dukten .

Artikel 2

Bij de bepaling van de restituties worden de volgende
elementen in aanmerking genomen :

maken, kan voor de in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2759/75 genoemde produkten de resti
tutie voor de Gemeenschap worden gedifferentieerd
naar gelang van de bestemming van deze produkten.

a) de situatie en de verwachte ontwikkeling
— van de prijzen en van de beschikbare hoeveel
heden in de sector varkensvlees op de markt
van de Gemeenschap ;
— van de prijzen in de sector varkensvlees op de
wereldmarkt;
b ) het belang verstoringen te vermijden die kunnen
leiden tot een langdurig gebrek aan evenwicht
tussen vraag en aanbod op de markt van de Ge
meenschap ;
c) het economisch aspect van de beoogde uitvoer.

Tevens wordt bij de berekening van de restitutie voor
de in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 2759/75 genoemde produkten rekening gehouden
met het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap
en de wereldmarktprijzen van de hoeveelheid voeder
granen vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9, lid 1 , sub a), van genoemde verordening,
rekening houdend, wat de andere produkten dan ge
slachte varkens betreft, met de in artikel 10, lid 4,

van die verordening bedoelde coëfficiënten.
Artikel 3

1 . De prijs op de markt van de Gemeenschap
wordt bepaald met inachtneming van :

Artikel 5

1 . De lijst van produkten waarvoor een restitutie
bij de uitvoer wordt toegekend, alsmede het bedrag
van deze restitutie, worden ten minste eenmaal per
drie maanden vastgesteld.

2.

De restitutie is die welke geldt op de dag van

uitvoer.

3.

Er kan evenwel worden besloten dat de restitu

tie vooraf wordt vastgesteld indien daarom wordt
verzocht. In dit geval wordt de restitutie welke geldt
op de dag van indiening van de aanvraag van het in
artikel 6 bedoelde certificaat, op verzoek van de be
langhebbende toegepast op de uitvoer die plaats moet
vinden tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat;
dit verzoek moet bij de aanvraag van het certificaat
worden ingediend.

4. Wanneer bij onderzoek van de marktsituatie
moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de
bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de resti
tutie worden geconstateerd, of wanneer dergelijke
moeilijkheden zich dreigen voor te doen, kan volgens
de procedure van artikel 24 van Verordening (EEG)
nr. 2759/75 worden besloten de toepassing van deze
bepalingen voor de strikt noodzakelijke duur te
schorsen.
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In uiterst dringende gevallen kan de Commissie na een
onderzoek van de situatie aan de hand van alle gege
vens waarover zij beschikt, beslissen, de vaststelling
vooraf ten hoogste drie werkdagen te schorsen.

Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken
om vaststelling vooraf, die tijdens de schorsingsperi
ode worden ingediend, worden niet in behandeling

3.

Nr. L 282/41

Volgens de procedure van artikel 24 van Veror

dening (EEG) nr. 2759/75 kunnen aanvullende bepa
lingen worden vastgesteld.
Artikel 8

Bij de uitvoer van in artikel 1, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 genoemde, uit derde landen inge

genomen .

Artikel 6

voerde en naar derde landen wederuitgevoerde, pro
dukten wordt geen restitutie toegekend, tenzij de ex
porteur aantoont :

1.
De toekenning van de restitutie onder de in arti
kel 5, lid 3 , vastgestelde voorwaarden wordt afhanke
lijk gesteld van het overleggen van een certificaat van
Vaststelling vooraf dat door de Lid-Staten wordt afge
geven aan elke belanghebbende die daarom verzoekt,
ongeacht zijn plaats van vestiging in de Gemeen
schap.
Het certificaat is geldig in de gehele Gemeenschap.

2. De afgifte van het certificaat van vaststelling
vooraf is afhankelijk van het stellen van een waar
borg als garantie dat zal worden voldaan aan de
verplichting tot uitvoer tijdens de geldigheidsduur
van het certificaat. Deze waarborg wordt geheel of
gedeeltelijk verbeurd indien de uitvoer niet of slechts
ten dele binnen deze termijn plaatsvindt.
Artikel 7

1.
De restitutie wordt uitbetaald, wanneer het be
wijs wordt geleverd dat de produkten :
— uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd en

— van oorsprong uit de Gemeenschap zijn, behalve
in geval van toepassing van artikel 8 .
2. In geval van toepassing van artikel 4 wordt de
restitutie uitbetaald onder de in lid 1 gestelde voor
waarden, mits het bewijs wordt geleverd dat het pro
dukt de bestemming heeft bereikt waarvoor de resti
tutie werd vastgesteld.
Van dit voorschrift kan echter volgens de in lid 3
bedoelde procedure worden afgeweken onder vast

— dat het uit te voeren produkt identiek is aan het
tevoren ingevoerde produkt en
— dat bij de invoer van dit produkt de heffing is
geïnd.

In dit geval is de restitutie voor elk produkt gelijk
aan de bij de invoer geïnde heffing indien deze lager
is dan de restitutie die geldt op de dag van uitvoer;
indien de bij de invoer geïnde heffing hoger is dan de
restitutie die geldt op de dag van uitvoer is de restitu
tie gelijk aan deze laatste restitutie.
Artikel 9

1 . Verordening nr. 177/67/EEG van de Raad van
Tl juni 1967 houdende algemene voorschriften betref
fende de toekenning van restituties bij de uitvoer en
criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in
de sector varkensvlees (*), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2686/72 (2), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

3. De aanhalingen en verwijzingen die betrekking
hebben op de artikelen van genoemde verordening
moeten worden gelezen volgens de in de bijlage voor
komende concordantietabel.
Artikel 10

stelling van nader te bepalen voorwaarden die gelijke

Deze verordening treedt in werking op 1 november

waarborgen bieden.

1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .

Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. 130 van 28. 6. 1967, blz. 2614/67.
(2) PB nr. L 289 van 27. 12. 1972, blz. 37.
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BIJLAGE

Concordantietabel

Verordening nr. 177/67/EEG

Deze verordening

artikel 5 bis

artikel 6

artikel 6

artikel 7

artikel 7

artikel 8
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VERORDENING (EEG) Nr. 2769/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende omschrijving van de wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen in de
sector varkensvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector varkens
vlees (*), inzonderheid op artikel 18 , lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

deze markt eigen zijn, doch ook met de elementen die
betrekking hebben op de ontwikkeling van dit han
delsverkeer;

Overwegende dat dient te worden omschreven welke
maatregelen kunnen worden getroffen overeenkom

stig artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 ;

dat deze maatregelen van zodanige aard dienen te zijn
dat zij ernstige marktverstoringen kunnen verhelpen
en dat zij de dreiging van dergelijke verstoringen kun
nen doen verdwijnen ; dat zij op de omstandigheden
afgestemd dienen te kunnen worden om te vermijden
dat ze andere dan de gewenste gevolgen hebben ;

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2759/75 in
artikel 18 , lid 1 , in de mogelijkheid voorziet, passende
maatregelen te nemen als in de Gemeenschap de
markt van een of meer van de in artikel 1 bedoelde

produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige
verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan, die de
doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar
kunnen brengen ; dat deze maatregelen betrekking
hebben op het handelsverkeer met derde landen en
dat het einde van hun toepassing wordt bepaald door
het ophouden van de verstoring of de dreiging van
verstoring;

Overwegende dat de Raad tot taak heeft de wijze van
toepassing van het vorengenoemde artikel 18 , lid 1 ,
alsmede de gevallen en de grenzen waarbinnen de
Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen tref
fen, te bepalen ;
Overwegende dat derhalve de belangrijkste elementen
dienen te worden bepaald aan de hand waarvan kan
worden beoordeeld of de markt in de Gemeenschap
ernstig is of dreigt te worden verstoord;

Overwegende dat het noodzakelijk is, daar het be
roep op vrijwaringsmaatregelen afhankelijk is van de
invloed, uitgeoefend door het handelsverkeer met de
derde landen op de markt van de Gemeenschap, de
toestand van deze markt te beoordelen door niet

slechts rekening te houden met de elementen die aan

(x ) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(2) PB nr. C 60 van 13. 3 . 1975, blz. 42.

Overwegende dat zowel de criteria voor de beoorde
ling van de marktsituatie als de maatregelen die kun
nen worden genomen in verband met deze situatie

dienen te worden vastgesteld met inachtneming van
het feit dat de regeling voor het handelsverkeer, inge
steld door de regeling in de sector varkensvlees, geen
stelsel van invoercertificaten kent;

Overwegende dat het beroep door een Lid-Staat op
artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 be
perkt dient te worden tot het geval waarin de markt
van deze Staat, na beoordeling gegrond op de boven
genoemde elementen, wordt beschouwd als te
voldoen aan de voorwaarden van genoemd artikel ;
dat de maatregelen die in dit geval kunnen worden
genomen zodanig dienen te zijn dat de marktsituatie
niet verder verslechtert; dat zij evenwel een conser
vatoir karakter moeten bezitten ; dat ingevolge dit
conservatoire karakter de toepassing der nationale
maatregelen slechts is gerechtvaardigd tot de inwer
kingtreding van een communautair besluit ter zake;
Overwegende dat de Commissie tot taak heeft te be
schikken ter zake van de gemeenschappelijke vrijwa
ringsmaatregelen die dienen te worden genomen op
verzoek van een Lid-Staat, zulks binnen een tijdvak
van 24 uur na de ontvangst van dit verzoek; dat ten
einde de Commissie in staat te stellen de toestand op
de markt zo doeltreffend mogelijk te beoordelen, het
noodzakelijk is in bepalingen te voorzien, die waar
borgen dat zij zo spoedig mogelijk op de hoogte
wordt gebracht van het feit dat een Lid-Staat conser
vatoire maatregelen toepast; dat derhalve dient te
worden bepaald dat de Commissie wordt ingelicht
zodra tot het nemen van deze maatregelen is besloten
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en dat deze kennisgeving dient te worden aangemerkt
als een verzoek in de zin van artikel 18 , lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 2759/75 ,
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den beperkt tot de invoer met bestemming van be
paalde gebieden van de Gemeenschap of tot de uit
voer van herkomst uit dergelijke gebieden.

Artikel 3
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Een Lid-Staat kan, te conservatoiren titel, een of
meer maatregelen nemen als hij, na een beoordeling
gegrond op de in artikel 1 bedoelde elementen, van
mening is dat de toestand bedoeld in artikel 18 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2759/75 zich voordoet op
zijn grondgebied.

Bij de beoordeling of in de Gemeenschap de markt
voor een of meer der in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG ) nr. 2759/75 bedoelde produkten als ge

De conservatoire maatregelen bestaan uit :

a) de schorsing van de invoer of de uitvoer;

volg van in- of uitvoer ernstige verstoring ondergaat
of dreigt te ondergaan, die de doeleinden van ar
tikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen,
wordt in het bijzonder rekening gehouden :

b) het opleggen van de verplichting tot consignatie
van de heffingen bij de uitvoer of de borgstelling

a) met de omvang van de werkelijke of de te ver
wachten invoer of uitvoer;

De maatregel bedoeld onder b) kan slechts de inning
van heffingen ten gevolge hebben indien daartoe
werd besloten overeenkomstig lid 2 of 3 van artikel

b) met de beschikbare hoeveelheden produkten op
de markt van de Gemeenschap ;
c) met de prijzen geconstateerd op de markt van de
Gemeenschap of met de te verwachten ontwikke
ling van deze prijzen, en inzonderheid met hun
neiging tot buitensporige stijging of daling;
d ) met de hoeveelheden produkten waarvoor inter
ventiemaatregelen worden of eventueel moeten
worden genomen, indien de in aanhef bedoelde
situatie zich voordoet tengevolge van invoer.

tot het bedrag ervan.

18 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 .

De bepalingen van artikel 2, lid 2, zijn van toepas
sing.

2. De conservatoire maatregelen worden per telex
bericht aan de Commissie ter kennis gebracht zodra
tot het nemen ervan besloten is. Deze kennisgeving
geldt als het verzoek bedoeld in artikel 18 , lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 2759/75 . Zij zijn slechts van
toepassing totdat het op deze grondslag door de
Commissie genomen besluit in werking treedt.

Artikel 4

Artikel 2

1.

Verordening (EEG) nr. 2593/69 van de Raad

van 18 december 1969 houdende omschrijving van de
1 . De maatregelen die kunnen worden genomen
overeenkomstig artikel 18 , leden 2 en 3 , van Verorde

wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen in
de sector varkensvlees (*), wordt ingetrokken.

ning (EEG) nr. 2759/75 indien de toestand, bedoeld
in lid 1 van dit artikel zich voordoet, bestaan in schor
sing van de invoer of de uitvoer dan wel in inning
van heffingen bij de uitvoer.

2.
Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

2. Deze maatregelen mogen slechts worden getrof
fen in de mate en voor de tijdsduur die strikt noodza
kelijk zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de
bijzondere situatie van de produkten die onderweg
zijn naar de Gemeenschap. Zij mogen slechts betrek
king hebben op produkten uit of met bestemming
van derde landen. Zij kunnen worden beperkt tot
bepaalde herkomsten, oorsprongen, bestemmingen,
kwaliteiten of aanbiedingsvormen. Zij kunnen wor

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

PB nr. L 324 van 27. 12 . 1969, blz . 6 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA
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VERORDENING (EEG) Nr. 2770/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de algemene regels voor het stelsel van compenserende bedra
gen „toetreding" in de sector varkensvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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 ( x ), in
zonderheid op artikel 62, lid 1 , van de daarbij ge
voegde Akte,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat krachtens artikel 55 van de Akte de
verschillen in het prijspeil van de landbouwproduk
ten tussen de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling en de nieuwe Lid-Staten worden ge
compenseerd door de heffing of toekenning van com

penserende bedragen welke van toepassing zijn in het
handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Staten en de Ge

meenschap in haar oorspronkelijke samenstelling en
in het handelsverkeer van de nieuwe Lid-Staten met

derde landen ; dat in de sector varkensvlees deze com
penserende bedragen moeten worden berekend over
eenkomstig artikel 75 van de Akte;

Overwegende dat er bij de berekening van het com
penserende bedrag dat van toepassing is per kilogram
geslachte varkens moet worden uitgegaan van de
compenserende bedragen voor de hoeveelheid voe

dergranen die nodig is om in de Gemeenschap één
kilogram varkensvlees te produceren ; dat deze hoe
veelheid voedergranen is vastgesteld in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 2764/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende vaststelling van de voor
schriften voor de berekening van een element van de
heffing op geslachte varkens (2);

Overwegende dat de compenserende bedragen voor
voedergranen zijn vastgesteld overeenkomstig Veror
dening (EEG) nr. 2757/75 van de Raad van 29 okto
ber 1975 houdende vaststelling van de algemene re
gels van het stelsel van compenserende bedragen „toe
treding" in de sector granen (3);

Overwegende dat bovendien rekening dient te wor
den gehouden met de economische situatie van de
varkensvleesproduktie in de nieuwe Lid-Staten;

Overwegende dat voor de andere produkten die val
len onder Verordening (EEG) nr. 2759/75 van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector varkensvlees (4),
het compenserende bedrag dient te worden afgeleid
van het compenserende bedrag voor geslachte var
kens, met behulp van de coëfficiënten waarvan ge
bruik wordt gemaakt voor de berekening van de hef
fing;
Overwegende dat krachtens artikel 7 van Verorde
ning (EEG) nr. 2757/75 de heffing of de toekenning
van de voor granen geldende compenserende bedra
gen kunnen worden beperkt om het hoofd te bieden
aan de in artikel 56 van de Akte bedoelde situatie ;

dat om de goede werking van de gemeenschappelijke
ordening der markten te waarborgen met deze beper
king rekening moet worden gehouden voor de pro
dukten van de sector varkensvlees, aangezien dit van
granen afgeleide produkten zijn; dat het voorts dien
stig is deze beperking van de compenserende bedra
gen niet toe te passen op reuzel, waarvoor in som
mige nieuwe Lid-Staten bijzondere marktvoorwaar
den gelden;

Overwegende dat de compenserende bedragen in het
intracommunautaire handelsverkeer tot doel hebben

een redelijk verkeer van goederen mogelijk te maken
tussen Lid-Staten met een verschillend prijspeil en dat
derhalve een compenserend bedrag moet worden ge
heven bij invoer in een Lid-Staat met een hoger prijs
peil voor voedergranen en, omgekeerd, een compen
serend bedrag moet worden toegekend bij uitvoer
naar een Lid-Staat met een lager prijsniveau voor
voedergranen ;

Overwegende dat daarom artikel 55, lid 1 , sub a),
van de Akte, volgens hetwelk de compenserende be
dragen worden geheven door de invoerende Lid-Staat
of toegekend door de uitvoerende Lid-Staat betekent
dat de betrokken bedragen moeten worden geheven,
respectievelijk toegekend door de Lid-Staat met het
hoogste prijspeil voor voedergranen ;

(*) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5.
(2) Zie blz. 21 van dit Publikatieblad.
(3 ) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 104.

(4) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
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Overwegende dat voorschriften moeten worden vast
gesteld betreffende de wijze waarop de compense
rende bedragen worden geheven, respectievelijk toe
gekend, ten einde verlegging van het handelsverkeer
te voorkomen,

voor de in artikel 1 en 2 bedoelde produkten om de 3
maanden vastgesteld op grond van het gemiddelde
van de bedragen die de eerste 75 dagen van het voor
afgaande kwartaal zijn bepaald voor de granen waar
uit de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2764/75
bedoelde hoeveelheid voedergranen is samengesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Verschilt het bedrag echter minder dan 5 % van het
voor het voorafgaande kwartaal vastgestelde bedrag,
dan blijft dit laatste bedrag ongewijzigd.

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De compenserende bedragen „toetreding" die
van toepassing zijn in het handelsverkeer tussen de
Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling
en de nieuwe Lid-Staten, en tussen deze laatste en
derde landen, worden voor vlees van varkens (huis
dieren), in hele of halve varkens, ook indien zonder
kop, zonder poten en zonder bladreuzel, van onder
verdeling 02.01 A III a) 1 van het gemeenschappelijk
douanetarief, hierna te noemen „geslachte varkens",
aan de hand van de in lid 2 vermelde bedragen bere
kend op grond van de wijzigingen in de compense
rende bedragen die gelden voor de hoeveelheid voe
dergranen welke nodig is voor de produktie van één
kilogram varkensvlees in de Gemeenschap .

2. De in lid 1 bedoelde bedragen zijn de volgende
compenserende bedragen, welke gelden voor de
maanden juni en juli 1973 :
Rekeneenbeden per 100 kilogram
Denemarken

1,36

Ierland

5,60

Verenigd Koninkrijk

2. Lid 1 is niet van toepassing op het compense
rende bedrag voor de produkten van onderverdeling
15.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief.
Artikel 4

De compenserende bedragen „toetreding", die gelden
in het handelsverkeer tussen twee nieuwe Lid-Staten,
zijn gelijk aan het verschil tussen de compenserende
bedragen „toetreding", die gelden in het handelsver
keer tussen elk van deze nieuwe Lid-Staten en de

Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling.
Artikel 5
In het handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Staten

onderling en met de Gemeenschap in haar oorspron
kelijke samenstelling worden de compenserende be
dragen „toetreding" geheven of toegekend door die
van de twee betrokken Lid-Staten waar het prijspeil
van de benodigde voedergranen, bedoeld in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 2764/75 het hoogste is.

13,30.
Artikel 6

Artikel 2

1.

De compenserende bedragen „toetreding" voor de
produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2759/75 , andere dan geslachte varkens,
van toepassing in de handel tussen de Gemeenschap
in haar oorspronkelijke samenstelling en de nieuwe
Lid-Staten, en tussen deze laatste en derde landen,
worden van de voor geslachte varkens geldende com
penserende bedragen „toetreding" afgeleid met be
hulp van de coëfficiënten die de verhouding aangeven
als bedoeld in artikel 10, lid 1 , en lid 2, sub a), van
genoemde verordening.
Artikel 3

1 . Indien gedurende een of meer dagen in de loop
van de eerste 75 dagen van een kwartaal vooraf
gaande aan 1 augustus, 1 november, 1 februari of 1
mei artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2757/75
wordt toegepast, dan wordt het bedrag dat het daar
op volgende kwartaal als compenserend bedrag geldt

In het handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Sta

ten en derde landen worden de compenserende be
dragen „toetreding" in mindering gebracht op de hef
fingen en restituties.

2. Indien voor een produkt een compenserend be
drag „toetreding" is vastgesteld en indien de restitutie
lager is dan dit compenserende bedrag of niet is vast
gesteld, kan worden bepaald dat in de betrokken
nieuwe Lid-Staat bij uitvoer van het betrokken pro
dukt naar derde landen een bedrag wordt geheven
dat ten hoogste gelijk is aan het verschil tussen
het compenserende bedrag „toetreding" en de restitu

tie of, naar gelang van het geval, ten hoogste gelijk
aan het compenserende bedrag „toetreding".
Artikel 7

Het toe te passen compenserende bedrag „toetreding"
is het bedrag dat geldig is op de dag van invoer of
van uitvoer.
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Artikel 8

1 . De voorschriften betreffende het toekennen, het
heffen en het terugbetalen van de compenserende be
dragen „toetreding" worden volgens de procedure
van artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2759/75
zodanig vastgesteld dat met name verlegging van het
handelsverkeer wordt voorkomen .

2. De voorschriften voor de toepassing van deze
verordening, in het bijzonder wat betreft de andere
compenserende bedragen dan die bepaald in artikel 1 ,
lid 1 , worden vastgesteld volgens dezelfde procedure.
3 . De in artikel 3 bedoelde bedragen worden vast
gesteld door de Commissie.
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Artikel 9

1.

Verordening (EEG) nr. 234/73 van de Raad van

31 januari 1973 houdende vaststelling van de alge
mene regels voor het stelsel van compenserende be
dragen in de sector varkensvlees ( 1), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2879/73 (2), wordt ingetrok
ken.

Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

2.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. L 29 van 1 . 2. 1973, blz. 1 .
(2) PB nr. L 297 van 25. 10. 1973, blz. 3.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2771 /75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

van het verschil tussen de voedergraanprijzen in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt en tevens met de

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

noodzaak de verwerkende industrie in de Gemeen

schap te beschermen ;

kelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (*),

Overwegende dat de basisbepalingen inzake de orde
ning der markten in de sector eieren sinds hun goed
keuring meermaals zijn gewijzigd ; dat zij talrijk en
ingewikkeld zijn en over verschillende publikatiebla
den verspreid, zodat zij moeilijk hanteerbaar zijn ge
worden, waardoor de voor elke wettelijke regeling
noodzakelijke duidelijkheid ontbreekt; dat onder de
ze omstandigheden tot codificatie moet worden over
gegaan ;

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van
de gemeenschappelijke markt voor landbouwproduk
ten gepaard moeten gaan met de totstandkoming van
een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat dit be
leid met name een gemeenschappelijke ordening van
de landbouwmarkten dient te omvatten, die verschil
lende vormen kan aannemen naargelang van de pro
dukten ;

Overwegende dat het gemeenschappelijk landbouw
beleid ten doel heeft de in artikel 39 van het Verdrag
gestelde doeleinden te verwezenlijken ; dat het, met
name in de sector eieren, ten einde de markten te
stabiliseren en de betrokken landbouwbevolking een

redelijke levensstandaard te verzekeren, noodzakelijk
is dat maatregelen ter vergemakkelijking van de aan
passing van het aanbod aan de eisen van de markt
kunnen worden getroffen;
Overwegende dat de totstandbrenging van één ge
meenschappelijke markt in de sector eieren de instel
ling van een uniforme regeling van het handelsver
keer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap mee

brengt, welke regeling een stelsel van heffingen en
restituties bij de uitvoer omvat;
Overwegende dat ter bereiking van dit doel in begin
sel kan worden volstaan met het leggen van heffingen
op de invoer uit derde landen, waarbij rekening
wordt gehouden met de invloed op de voederkosten

Overwegende dat verstoringen van de communau
taire markt, te wijten aan aanbiedingen op de wereld
markt tegen abnormaal lage prijzen, moeten worden
voorkomen ; dat het daartoe noodzakelijk is sluisprij
zen vast te stellen en de heffingen met een extra
bedrag te verhogen wanneer de aanbiedingsprijzen
franco-grens beneden de sluisprijzen liggen ;
Overwegende dat door de mogelijkheid om bij uit
voer naar derde landen een restitutie te verlenen die

gelijk is aan het verschil tussen de prijzen in de Ge
meenschap en de wereldmarktprijzen, de deelneming
van de Gemeenschap aan de internationale handel in
eieren veilig kan worden gesteld ; dat het, om de ex
porteurs van de Gemeenschap een bepaalde zekerheid
te geven met betrekking tot de stabiliteit van de resti
tuties, aanbeveling verdient de mogelijkheid te schep
pen om de restituties in de sector eieren vooraf vast
te stellen ;

Overwegende dat, ter aanvulling van het hierboven
beschreven stelsel de mogelijkheid dient te worden
geschapen om de toepassing van het zogenaamde
stelsel van de actieve veredeling geheel of gedeeltelijk
te verbieden, voor zover de marktsituatie zulks ver
eist ;

Overwegende dat het stelsel van heffingen het moge
lijk maakt af te zien van iedere andere beschermende
maatregel aan de buitengrenzen van de Gemeen
schap; dat het stelsel van heffingen echter in uitzon
derlijke omstandigheden te kort kan schieten ; dat, ten
einde de markt van de Gemeenschap in dergelijke

gevallen niet zonder bescherming te laten tegen de
verstoringen die hieruit dreigen voort te vloeien, aan

gezien de voorheen bestaande invoerbelemmeringen
zullen zijn opgeheven, de Gemeenschap in staat dient
te worden gesteld snel de vereiste maatregelen te
nemen ;

Overwegende dat uit de toepassing van maatregelen
ter bestrijding van de verbreiding van veeziekten
voortvloeiende beperkingen van het vrije verkeer
moeilijkheden op de markt van een of meer Lid-Sta
ten kunnen veroorzaken ; dat dient te worden voor
zien in de mogelijkheid tot het nemen van buitenge

wone maatregelen ter ondersteuning van de markt die
f1) PB nr. C 60 van 13 . 3 . 1975, blz. 41 .

ertoe strekken de situatie het hoofd te bieden ;
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Overwegende dat, om de uitvoering van de voorge
nomen maatregelen te vergemakkelijken, dient te
worden voorzien in een procedure waarbij in het
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b) „broedeieren": broedeieren van pluimvee;

c) „heelei": eieren uit de schaal, van pluimvee, ge
schikt voor menselijke consumptie,

kader van een Comité van beheer een nauwe samen

werking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot
stand wordt gebracht;

— vers of verduurzaamd, ook met toegevoegde

Overwegende dat de totstandbrenging van één ge
meenschappelijke markt door de toepassing van be
paalde steunmaatregelen in gevaar zou worden ge
bracht; dat het derhalve dienstig is dat de bepalingen
van het Verdrag die het mogelijk maken de door de

— gedroogd, ook met toegevoegde suiker;

suiker,

d ) „eigeel": eigeel van pluimvee, geschikt voor men
selijke consumptie,

— vers of verduurzaamd, ook met toegevoegde
suiker,

Lid-Staten verleende steun te beoordelen en die

steunmaatregelen welke onverenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt te verbieden, van toepas
sing worden verklaard op de sector eieren;

— gedroogd, ook met toegevoegde suiker;

e) „kwartaal": een tijdvak van drie maanden, in
gaande op 1 februari, 1 mei, 1 augustus of 1 no
vember.

Overwegende dat bij de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector eieren gelijkelijk en op pas

sende wijze rekening moet worden gehouden met de
in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde
doeleinden;
Overwegende dat de uitgaven die de Lid-Staten ver
richten op grond van de verplichtingen die voort
vloeien uit de toepassing van deze verordening, over
eenkomstig de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970
betreffende de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (*), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1566/72 (2), voor rekening komen van de Ge
meenschap,

Artikel 2

1.

Ten einde de initiatieven van het betrokken be

drijfsleven aan te moedigen om de aanpassing van het
aanbod aan de eisen van de markt te vergemakkelij
ken, uitgezonderd de initiatieven tot het uit de markt
nemen van produkten, kunnen voor de in artikel 1 ,
lid 1 , genoemde produkten de volgende communau
taire maatregelen worden genomen :
— maatregelen die kunnen bijdragen tot een betere
organisatie van de produktie, de verwerking en de
commercialisatie;

— maatregelen tot verbetering van de kwaliteit;
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1.
De gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector eieren omvat de volgende produkten :
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

a) 04.05 A 1

Eieren van pluimvee in de schaal,
vers of verduurzaamd

b ) 04.05 B I

Eieren uit de schaal en eigeel, ge
schikt voor menselijke consump
tie, vers, gedroogd of op andere

wijze verduurzaamd, al dan niet
met toegevoegde suiker

2.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) „eieren in de schaal": eieren van pluimvee, in de
schaal, vers of verduurzaamd, andere dan de sub
b) bedoelde broedeieren ;
(!) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13.
(2) PB nr. L 167 van 25. 7. 1972, blz. 5.

— maatregelen ertoe strekkende het opstellen van
ramingen op korte en lange termijn mogelijk te
maken aan de hand van gegevens betreffende de
gebruikte produktiemiddelen;
— maatregelen ertoe strekkende de waarneming van
het prijsverloop op de markt te vergemakkelijken.
De algemene voorschriften betreffende deze maatre
gelen worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 43, lid 2, van het Verdrag.

2.
Voor een of meer van de in artikel 1 , lid 1 ,
genoemde produkten worden commercialisatienor
men vastgesteld. Deze kunnen met name betrekking
hebben op de indeling in gewichts- en kwaliteitsklas
sen, de verpakking, de opslag, het vervoer, de presen
tatie en het merken.

De normen, hun werkingssfeer, alsmede de algemene
voorschriften voor hun toepassing, worden op voor
stel van de Commissie door de Raad vastgesteld met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Artikel 3

Bij de invoer in de Gemeenschap van de in artikel 1 ,
lid 1 , genoemde produkten wordt een heffing toege

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 11.75

Nr. L 282/51

past, die voor elk kwartaal vooraf wordt vastgesteld
volgens de procedure van artikel 17.

Artikel 5

1 . Voor de in artikel 1 , lid 1 , sub b), genoemde
produkten wordt de heffing afgeleid van de heffing
Artikel 4

1.

De heffing op eieren in de schaal bestaat uit :

a) een element dat gelijk is aan het verschil tussen de
prijzen in de Gemeenschap en de wereldmarkt

prijzen van de hoeveelheid voedergranen, nodig
voor de produktie, in de Gemeenschap, van één
kilogram eieren in de schaal .
De prijzen van voedergranen in de Gemeenschap
worden eenmaal per jaar voor het op 1 augustus
beginnend tijdvak van twaalf maanden vastge
steld, uitgaande van de drempelprijzen voor deze
granen en van de maandelijkse verhoging van de
ze drempelprijzen.
De wereldmarktprijzen van voedergranen worden
elke drie maanden vastgesteld op de grondslag
van de prijzen van deze granen over het tijdvak
van zes maanden, voorafgaande aan het kwar
taal waarin het bedoelde element wordt berekend.

Bij de vaststelling van de heffingen die met ingang
van 1 november, 1 februari en 1 mei van toepas
sing zijn, wordt evenwel met het verloop van de
voedergraanprijzen op de wereldmarkt slechts
rekening gehouden, indien op dezelfde datum een
nieuwe sluisprijs wordt vastgesteld;
b) een element dat gelijk is aan 7 % van het gemid
delde van de sluisprijzen over de vier kwartalen
welke aan 1 mei van elk jaar voorafgaan.
Dit element wordt eenmaal per jaar voor een op
1 augustus beginnend tijdvak van twaalf maanden
vastgesteld.

2. De heffing op broedeieren wordt volgens de
zelfde methode berekend als de heffing op eieren in
de schaal. De hoeveelheid voedergranen die in aan
merking wordt genomen is evenwel die welke nodig
is voor de produktie in de Gemeenschap van één

broedei ; de sluisprijs is de sluisprijs voor broedeieren .

op eieren in de schaal :

— voor heelei, uitgaande van de hoeveelheid eieren
in de schaal, die wordt gebruikt voor de vervaar
diging van één kilogram van dit produkt;
— voor eigeel, uitgaande van de hoeveelheid eieren
in de schaal , die wordt gebruikt voor de vervaar
diging van één kilogram van dit produkt, alsmede
van de gemiddelde verhouding tussen de handels
waarde van de bestanddelen van eieren .

2.

De coëfficiënten voor de hoeveelheden en de

verhouding, welke zijn bedoeld in lid 1 , worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 17. Ten min
ste eenmaal per jaar worden de voor deze vaststelling
gebruikte gegevens aan een onderzoek onderworpen.
Artikel 6

Wanneer een aanmerkelijke prijsstijging op de markt
van de Gemeenschap wordt waargenomen, kunnen,
indien de mogelijkheid bestaat dat deze toestand
voortduurt en deze markt als gevolg daarvan versto
ringen ondergaat of dreigt te ondergaan, de vereiste
maatregelen worden genomen.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene voorschriften voor de toepassing van dit artikel
vast.

Artikel 7

1.
De sluisprijzen worden voor elk kwartaal voor
af vastgesteld volgens de procedure van artikel 17.
2.

De sluisprijs voor eieren in de schaal bestaat uit :

a) een bedrag, gelijk aan de wereldmarktprijs van de
hoeveelheid voedergranen welke in derde landen
nodig is voor de produktie van één kilogram eie
ren in de schaal ;

3.

Op voorstel van de Commissie en met gekwali

ficeerde meerderheid

— bepaalt de Raad de hoeveelheid voedergranen die
nodig is voor de produktie van één kilogram eie
ren in de schaal en de hoeveelheid voedergranen

die nodig is voor de produktie van één broedei,
alsmede de percentages van de verschillende voe
dergranen welke in deze hoeveelheden begrepen
zijn;

— stelt de Raad de voorschriften voor de toepassing
van dit artikel vast.

b) een forfaitair bedrag voor de overige voederkosten
en de algemene produktie- en commercialisatie
kosten .

De wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergra
nen wordt elke drie maanden vastgesteld op de
grondslag van de prijzen van deze granen over het
tijdvak van zes maanden, voorafgaande aan het
kwartaal waarin de sluisprijs wordt vastgesteld.

Bij de vaststelling van de sluisprijs die met ingang van
1 november, 1 februari en 1 mei van toepassing is,
wordt evenwel met het verloop van de voedergraan
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prijzen op de wereldmarkt slechts rekening gehou
den, indien de prijs van deze hoeveelheid een mini
mumafwijking te zien geeft ten opzichte van de prijs
waarvan bij de berekening van de sluisprijs voor het
vorige kwartaal werd uitgegaan. Ten minste eenmaal
per jaar worden de voor de vaststelling van het sub
b ) bedoelde forfaitaire bedrag gebruikte gegevens aan

4.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
volgens de procedure van artikel 17 vastgesteld.

Volgens dezelfde procedure worden, in voorkomend
geval, de extra bedragen vastgesteld.
Artikel 9

een onderzoek onderworpen.

3 . De sluisprijs voor broedeieren wordt volgens
dezelfde methode berekend als de sluisprijs voor eie
ren in de schaal ; de wereldmarktprijs van de hoeveel
heid voedergranen is evenwel de prijs van de hoeveel
heid welke in derde landen benodigd is voor de pro
duktie van één broedei, en het forfaitaire bedrag
komt overeen met de overige voederkosten en de

algemene produktie- en commercialisatiekosten voor
één broedei .

4.
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1.
Voor zover nodig om de uitvoer van de in arti
kel 1 , lid 1 , genoemde produkten, in ongewijzigde
staat of in de vorm van de in de bijlage I van deze
verordening genoemde goederen, op basis van de

wereldmarktprijzen van deze produkten mogelijk te
maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de
prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door
een restitutie bij de uitvoer.

2.

Voor de in artikel 1 , lid 1 , sub b), genoemde

produkten worden de sluisprijzen afgeleid van de
sluisprijs voor eieren in de schaal, en wel rekening
houdend met de mindere waarde van de grondstof,
de krachtens artikel 5, lid 2, voor deze produkten
vastgestelde coëfficiënten en een volgens de proce
dure van artikel 17 vast te stellen forfaitair bedrag
voor de algemene produktie- en commercialisatie

De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeen
schap. Zij kan variëren naar gelang van de bestem

ming.

De vastgestelde restitutie wordt toegekend op verzoek
van de belanghebbende.

Bij de vaststelling van de restitutie wordt in het bij
zonder rekening gehouden met de noodzaak een
evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van

basisprodukten uit de Gemeenschap met het oog op

kosten .

5 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de
voorschriften voor de toepassing van dit artikel vast.
Artikel 8

1.
Indien de aanbiedingsprijs franco-grens van een
produkt beneden de sluisprijs daalt, wordt de heffing
op dit produkt verhoogd met een extra bedrag, dat
gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs en de
aanbiedingsprijs franco-grens.

de uitvoer van verwerkte goederen naar derde landen
en het gebruik van de tot het veredelingsverkeer toe

gelaten produkten van deze landen.

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge

mene voorschriften vast betreffende de toekenning en

de voorafgaande vaststelling van restituties bij de uit
voer, alsmede de criteria voor het bepalen van het
bedrag ervan.

De vaststelling van de restituties geschiedt periodiek
volgens de procedure van artikel 17. In geval van
noodzaak kan de Commissie de restituties tussentijds

wijzigen op verzoek van een Lid-Staat of op eigen
2.

Dit extra bedrag is evenwel niet van toepassing

ten opzichte van die derde landen welke bereid en in
staat zijn te waarborgen dat de prijs die wordt toege
past bij de invoer in de Gemeenschap van produkten
van oorsprong uit en herkomstig van hun grondge
bied, niet lager zal zijn dan de sluisprijs van het be
trokken produkt en dat verlegging van het handels

initiatief.

3 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 17.
Artikel 10

verkeer zal worden voorkomen .

3.

De aanbiedingsprijs franco-grens wordt vastge

steld voor alle invoer uit alle derde landen .
Indien echter de uitvoer uit een of meer landen

plaatsvindt tegen abnormaal lage prijzen, beneden de
prijzen die worden toegepast door de andere derde
landen, wordt een tweede aanbiedingsprijs franco
grens vastgesteld voor de uitvoer uit deze andere lan
den.

Voor zover nodig voor de goede werking van de
gemeenschappelijke ordening van de markten van eie
ren, kan de Raad op voorstel van de Commissie met

gekwalificeerde meerderheid de toepassing van de
regeling van het actieve veredelingsverkeer geheel of
gedeeltelijk uitsluiten :
— voor de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten

die bestemd zijn voor de vervaardiging van de in
artikel 1 , lid 1 , sub b), genoemde produkten,
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— en, in bijzondere gevallen, voor de in artikel 1 , lid
1 , genoemde produkten die bestemd zijn voor de
vervaardiging van de in bijlage 1 genoemde pro
dukten .

Nr. L 282/53

3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Com
missie binnen de drie werkdagen volgende op de dag
van de mededeling daarvan aan de Raad voorleggen.
De Raad komt onverwijld bijeen. Hij kan de betrok
ken maatregel met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen wijzigen of vernietigen.

Artikel 11

1 . De algemene bepalingen voor de toepassing van
het gemeenschappelijk douanetarief en de bijzondere
regels voor de toepassing ervan zijn van toepassing
voor de classificatie van de produkten die onder de
onderhavige verordening vallen ; de tariefnomencla
tuur die voortvloeit uit de toepassing van de onderha
vige verordening wordt opgenomen in het gemeen
schappelijk douanetarief.

2. Behoudens andersluidende bepalingen van deze
verordening of afwijkingen waartoe de Raad op
voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meer
derheid van stemmen besluit, zijn verboden :

— de toepassing van enig douanerecht of enige hef
fing van gelijke werking,

— de toepassing van enige kwantitatieve beperking
of maatregel van gelijke werking.
Als maatregel van gelijke werking als een kwantita
tieve beperking wordt onder meer beschouwd de be
perking van de toekenning van in- of uitvoercertifica
ten tot een bepaalde groep rechthebbenden.

Artikel 13

De in artikel 1 , lid 1 , genoemde goederen, waarin
produkten zijn verwerkt welke noch in artikel 9, lid
2, noch in artikel 10, lid 1 , van het Verdrag zijn
bedoeld, of die uit zodanige produkten zijn verkre
gen, worden niet toegelaten tot het vrije verkeer bin
nen de Gemeenschap.
Artikel 14

Ten einde rekening te houden met de beperkingen
van het vrije verkeer die zouden kunnen voortvloeien
uit maatregelen om de verbreiding van veeziekten te
bestrijden, kunnen volgens de procedure van artikel
17 buitengewone maatregelen worden genomen ter
ondersteuning van de markt die door deze beperkin
gen wordt getroffen. Deze maatregelen kunnen
slechts worden getroffen in de mate en voor het tijd
vak die strikt noodzakelijk zijn voor de ondersteu
ning van deze markt.
Artikel 15

Artikel 12

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of
meer van de in artikel 1 , lid 1, genoemde produkten

als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de

voor de toepassing van deze verordening benodigde
gegevens. De wijze waarop deze gegevens worden
medegedeeld en verspreid, wordt vastgesteld volgens
de procedure van artikel 17.

ondergaat of dreigt te ondergaan, die de doeleinden

van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen
brengen, kunnen in het handelsverkeer met derde lan

den passende maatregelen worden toegepast totdat
deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor
geweken is.
De Raad stelt op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de uitvoe

ringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in welke
gevallen en binnen welke grenzen de Lid-Staten con
servatoire maatregelen kunnen treffen.
2.

Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voor

Artikel 16

1.

Er is een Comité van beheer voor eieren en

slachtpluimvee ingesteld, hierna te noemen het
„Comité", dat is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de Lid-Staten en onder voorzitterschap staat van
een vertegenwoordiger van de Commissie.
2.

In het Comité worden de stemmen van de Lid

Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 148, lid 2, van het Verdrag. De voorzitter neemt
geen deel aan de stemming.

doet, beslist de Commissie op verzoek van een Lid

Staat of op eigen initiatief over de noodzakelijke
maatregelen, die aan de Lid-Staten worden medege
deeld en die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien
bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid
Staat wordt ingediend, beslist zij hierover binnen
vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek.

Artikel 17

1.
In de gevallen waarin wordt verwezen naar de
in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzit
ter deze procedure bij het Comité in, hetzij op eigen
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initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger

houden met de in de artikelen 39 en 110 van het

van een Lid-Staat.

Verdrag gestelde doeleinden.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie dient
een ontwerp in van de te nemen maatregelen. Het
Comité brengt over deze maatregelen advies uit bin
nen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar
gelang van de urgentie der aan een onderzoek onder
worpen vraagstukken. Het Comité spreekt zich uit
met een meerderheid van eenenveertig stemmen.

3.
De Commissie stelt maatregelen vast, die
onmiddellijk van toepassing zijn. Indien echter deze
maatregelen niet in overeenstemming zijn met het
door het Comité uitgebrachte advies, worden zij door
de Commissie onverwijld ter kennis van de Raad ge
bracht; in dat geval kan de Commissie de toepassing
van de maatregelen waartoe zij heeft besloten tot ten
hoogste een maand na deze kennisgeving uitstellen.
De Raad kan binnen een maand met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen een andersluidend besluit
nemen .

Artikel 21

Indien Italië gebruik maakt van het bepaalde in arti
kel 23 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector gra
nen (*), treft de Raad op voorstel van de Commissie
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de
nodige maatregelen om vervalsingen van de mededin
ging te voorkomen.
Artikel 22

1 . Verordening nr. 122/67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector eieren (2), laatstelijk
gewijzigd bij het besluit van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 1 januari 1973 houdende aan

Artikel 18

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat
door zijn voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij
op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid
Staat aan de orde wordt gesteld.

passing van de documenten betreffende de toetreding
van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap
pen (3), wordt hierbij ingetrokken.

2.

Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening, moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 19

Behoudens andersluidende bepalingen in deze veror
dening zijn de artikelen 92 tot en met 94 van het
Verdrag van toepassing op de produktie van en de
handel in de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten.

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordeningen,
moeten worden gelezen volgens de in bijlage II voor
komende concordantietabel .

Artikel 20

Artikel 23

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat
gelijkelijk en op passende wijze rekening wprdt ge

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2293/67.
(3 ) PB nr. L 2 van 1 . 1 . 1973, blz. 1 .
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BIJLAGE I

Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

18.06

Chocolade en andere voedingsmiddelen welke cacao bevatten

19.03

Deegwaren :
A. Eieren bevattend

19.08

Banketbakkerswerk, gebak en biscuits, ook indien deze produkten (onge
acht in welke verhouding) cacao bevatten

22.09 C

Gedistilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken :
ex V. andere :

— eieren of eigeel bevattend

35.02 A

Albuminen :
II. andere :

ex a) Ovoalbuminen :
1 . gedroogd (in bladvorm, schilfers, kristallen, poeder, enz.)
2. andere

BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening nr. 122/67/EEG

Deze verordening

artikel 13 bis

artikel 14

artikel 14

artikel 19

artikel 22

artikel 21

bijlage

bijlage I

Nr. L 282/55

Nr. L 282/56
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VERORDENING (EEG) Nr. 2772/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

veelvuldig worden opgehaald ; dat derhalve een lijst

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

bedrijven die zijn gemachtigd om de eieren volgens
kwaliteits- en gewichtsklassen te sorteren;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector eieren ( x),
inzonderheid op artikel 2, lid 2,

Overwegende dat het sorteren uitsluitend dient te ge
schieden in bedrijven die hiervoor voldoende zijn in
gericht;

dient te worden opgesteld van de leveranciers van de

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2771 /75
wordt voorgeschreven dat voor de produkten van de
sector eieren handelsnormen worden vastgesteld, die
betrekking kunnen hebben op de indeling in kwali
teits- en gewichtsklassen, de verpakking, de opslag,
het vervoer, de presentatie en het merken ;
Overwegende dat dergelijke normen ertoe kunnen
bijdragen, de kwaliteit van eieren te verbeteren en
hierdoor de afzet ervan te vergemakkelijken ; dat het
derhalve in het belang is van de producenten, de
handelaars en de consumenten dat er handelsnormen

worden toegepast met betrekking tot kippeëieren die
geschikt zijn voor menselijke consumptie ;
Overwegende dat het voor het vaststellen van deze
normen nodig is dat eieren die geschikt zijn voor
menselijke consumptie gemakkelijk kunnen worden
onderscheiden van eieren die dit niet zijn en die in
beginsel bestemd zijn om te worden gebruikt door
andere industrieën dan de levensmiddelenindustrie ;
dat het voor een dergelijke regeling tevens vereist is
dat eieren van andere diersoorten niet met kippe
eieren kunnen worden vermengd;

Overwegende dat de normen van toepassing moeten
zijn op alle op het grondgebied van de Gemeenschap
verhandelde kippeëieren ; dat het echter noodzakelijk
lijkt om van hun toepassingsgebied bepaalde vormen
van verkoop van de producent aan de consument uit
te sluiten, indien het kleine hoeveelheden betreft ; dat
eieren die van de plaats van produktie naar een pak
station of naar bepaalde groothandelsmarkten wor
den vervoerd en voor de levensmiddelenindustrie be

stemde eieren dienen te worden uitgesloten van de
verplichting tot sorteren en merken ;

Overwegende dat kwaliteitsvoorschriften voor eieren
voor de verbruiker gemakkelijk te begrijpen moeten
zijn en tegemoet dienen te komen aan het streven
naar rationalisatie in alle stadia van - de handel ; dat
derhalve een beperkt maar toereikend aantal kwali
teits- en gewichtsklassen ingevoerd dient te worden ;

Overwegende dat het, om aan de verbruiker waren
van goede kwaliteit te verzekeren, noodzakelijk is
voor elke kwaliteitsklasse strenge criteria vast te stel
len ;

Overwegende dat de kwaliteitskenmerken voor eieren
van de klasse „verse eieren" bijgevolg zodanig
omschreven dienen te worden dat zij van toepassing
zijn op eieren van eerste kwaliteit; dat sommige eie
ren als „extra vers" kunnen worden beschouwd, in
dien een bijzondere waarborg wordt gegeven voor de
versheid ;

Overwegende dat eieren van gebruikelijke handels
kwaliteit die op grond van hun kenmerken niet in de
klasse „verse eieren" kunnen worden ingedeeld, „eie
ren van tweede kwaliteit" moeten worden genoemd
en als zodanig ingedeeld ; dat in deze klasse in begin
sel die eieren moeten worden ingedeeld welke zijn
gereinigd, gekoeld, verduurzaamd of die zijn geolied
of een soortgelijke behandeling hebben ondergaan ;

Overwegende dat er een derde kwaliteitsklasse dient
te worden ingesteld voor eieren die niet voldoen aan
de eisen van de hogere klassen maar wel geschikt zijn
voor menselijke consumptie ; dat deze „uitgesor
teerde" eieren moeten worden bestemd voor de

eiproduktenindustrie of de levensmiddelenindustrie ;
dat sommige bebroede eieren die op grond van hun
kenmerken in beperkte mate kunnen worden ge
bruikt voor de vervaardiging van gepasteuriseerde
eiprodukten in deze klasse kunnen worden opgeno
men ;

Overwegende dat het met het oog op kwaliteitsverbe
tering noodzakelijk is dat de eieren regelmatig en

Overwegende dat het voor de consument mogelijk
moet zijn de eieren van de verschillende kwaliteits- en
gewichtsklassen onderling te onderscheiden ; dat aan
deze eis kan worden voldaan door op de eieren en op

(M Zie blz. 49 van dit Publikatieblad.

de verpakkingen merktekens aan te brengen ;
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Overwegende dat voor „verse eieren" het merken
facultatief kan worden gesteld, aangezien het ver
plichte merken van de overige eieren een gemakke
lijk onderscheid waarborgt;
Overwegende dat degene die „verse eieren" verhan
delt, dient te worden gemachtigd om hierop voor
reclamedoeleinden nog andere aanduidingen aan te
brengen ;
Overwegende dat elke andere wijze van merken de
handelsvoorwaarden in de Gemeenschap zou kunnen
wijzigen ;

Overwegende dat er gemeenschappelijke bepalingen
betreffende de verpakking dienen te worden vastge
steld, waardoor het behoud van de kwaliteit van de
eieren kan worden verzekerd en het handelsverkeer

alsmede het toezicht op de inachtneming van de nor
men kan worden vergemakkelijkt;

Overwegende dat, ten einde de consument keuzemo
gelijkheid te bieden en hem waren te garanderen die
overeenkomen met de kwaliteits- en gewichtsnormen,
de kleinhandelaren op of naast de aangeboden waren
de overeenkomstige aanduidingen moeten plaatsen ;
Overwegende dat het in het belang van de producent
en de consument noodzakelijk is dat de uit derde
landen ingevoerde eieren aan de normen van de Ge
meenschap voldoen ;

Nr. L 282/57

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In de zin van deze verordening verstaat men onder:

1 . „Eieren": kippeëieren in de schaal,' geschikt voor
consumptie in ongewijzigde staat of voor gebruik
door de levensmiddelenindustrie, met uitzondering
van de bebroede eieren die niet aan de voorschrif

ten van artikel 6, lid 2, voldoen.

2. „Industrie-eieren": kippeëieren in de schaal, an
dere dan bedoeld sub 1 .

3 . „Broedeieren": eieren, bestemd voor de produktie
van kuikens en geïdentificeerd overeenkomstig de
reglementering voor broedeieren.
4. „Bebroede eieren": eieren, vanaf het moment dat
ze zijn ingelegd om te worden uitgebroed.
5 . „Verhandelen": het in voorraad hebben of het uit
stallen met het oog op de verkoop, het te koop
aanbieden, de verkoop, de aflevering, of elke an

dere wijze van in de handel brengen.
6. „Verzamelaar": ieder die bevoegd is eieren of in
dustrie-eieren bij een producent op te halen om ze
af te leveren

a) aan een pakstation,

Overwegende dat het voor de toepassing van een
communautaire regeling betreffende de invoer en de
uitvoer van eieren noodzakelijk is dat op eieren uit
derde landen de naam van het land van oorsprong
wordt aangegeven ;

b) op een markt waartoe, als koper, alleen toe
gang hebben : groothandelaars wier bedrijf is
erkend als pakstation, of

Overwegende dat in bepaalde derde landen geldende
bijzondere bepalingen afwijkingen kunnen rechtvaar
digen, ten einde in dat geval de uitvoer uit de Ge
meenschap mogelijk te maken ;

7. „Pakstation": bedrijf dat door de bevoegde instan
tie gemachtigd is om eieren volgens kwaliteits- en
gewichtsklassen te sorteren.

Overwegende dat het de taak van elke Lid-Staat is de
voor het toezicht verantwoordelijke instantie(s) aan
te wijzen ; dat de wijze waarop deze controle ge

schiedt uniform moet zijn ; dat het derhalve dienstig is
gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betref
fende het nemen van steekproeven en de toleranties ;
Overwegende dat het eveneens de taak van elke Iid
Staat is de op overtreders toe te passen sancties vast
te stellen;

c) aan de industrie.

8 . „Partij ": verzameling eieren afkomstig van het
zelfde pakstation en waarvan de verpakkingen
voorzien zijn van dezelfde verpakkingsdatum of
het nummer van dezelfde week van verpakking,
dezelfde aanduiding van kwaliteitsklasse en, indien
deze verplicht is, dezelfde aanduiding van ge
wichtsklasse.

Artikel 2

Overwegende dat met de bepalingen van deze veror
dening niet vooruit wordt gelopen op de communau
taire bepalingen die kunnen worden vastgesteld met
het oog op de harmonisatie van de veterinaire wetge
vingen alsmede van de wetgevingen inzake levens

1.
In de uitoefening van beroep of bedrijf mogen
eieren binnen de Gemeenschap slechts verhandeld
worden wanneer zij voldoen aan de bepalingen van
deze verordening.

middelen en die bedoeld zijn ter bescherming van de
gezondheid van mensen en dieren en ter vermijding

2. De hieronder genoemde eieren behoeven echter
niet volgens kwaliteits- en gewichtsklassen te worden
ingedeeld en niet te worden gemerkt:

van vervalsingen en fraudes,
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a) eieren die rechtstreeks van de plaats van produktie
worden vervoerd naar een pakstation of naar een
markt waartoe, als kopers, alleen toegang hebben
groothandelaars wier bedrijf overeenkomstig arti
kel 5 is erkend als pakstation;
b) eieren die in de Gemeenschap zijn geproduceerd
en ter verwerking aan ondernemingen van de
levensmiddelenindustrie worden geleverd.

3 . Deze verordening is niet van toepassing op eie
ren die rechtstreeks door de producent aan de consu
ment, voor diens persoonlijke behoeften, worden
afgegeven op zijn bedrijf, op een plaatselijke open
bare markt of door verkoop aan de deur, op voor
waarde dat de eieren afkomstig zijn uit de produktie
van zijn eigen bedrijf, dat zij niet zijn verpakt over
eenkomstig de artikelen 16 tot en met 19 en dat geen
enkele van de in deze verordening genoemde vermel
dingen betreffende de kwaliteits- en gewichtsklassen
wordt gebruikt.
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2. De bevoegde instantie verleent op aanvraag de
vergunning om eieren te sorteren en kent een regi
stratienummer toe aan elk bedrijf — of aan elke pro
ducent — dat/die beschikt over voor het sorteren

volgens kwaliteits- en gewichtsklassen geschikte
ruimten en technische installaties. Deze vergunning
kan worden ingetrokken, zodra niet meer aan de ge
stelde voorwaarden wordt voldaan.

3 . Aanvullende bepalingen met betrekking tot de
voorwaarden voor erkenning van pakstations worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 van
Verordening (EEG) nr. 2771/75 .
Artikel 6

1.

De eieren worden ingedeeld in de volgende

kwaliteitsklassen :

klasse A of „verse eieren";

Artikel 3

klasse B of „eieren van tweede kwaliteit of verduur

Eieren, zoals bedoeld in artikel 1 , sub 1 , mogen niet
vermengd worden met eieren van andere diersoorten.

klasse C of „uitgesorteerde eieren, bestemd voor de

Artikel 4

1.
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 2
en 9 mag de producent afleveren :
a) eieren : alleen aan verzamelaars, aan pakstations,
op markten als bedoeld in artikel 2, lid 2, sub a),
of aan de industrie;
b ) industrie-eieren : alleen aan verzamelaars, aan pak
stations, op markten als bedoeld in artikel 2, lid
2, sub a), of aan de industrie, met uitzondering
van de levensmiddelenindustrie.

2. Elk pakstation en elke verzamelaar haalt de eie
ren ten minste éénmaal per week bij de producent op.
Zij halen echter ten minste tweemaal per week bij een
zelfde producent eieren op, bestemd om conform
artikel 19 met de vermelding „Extra" te worden ver

zaamde eieren";
levensmiddelenindustrie".
Bebroede eieren kunnen echter uitsluitend wor

2.

den ingedeeld in kwaliteitsklasse C, en wel op voor
waarde dat ze aan de volgende eisen beantwoorden :
a) gemerkt zijn voordat zij worden ingelegd om te
worden uitgebroed,
b) niet bevrucht zijn en bij schouwing volledig helder
zijn,

c) een luchtkamer met een diepte van niet meer dan
9 mm hebben,

d) niet meer dan 6 dagen in de broedmachine hebben
gelegen,

e) niet met antibiotica zijn behandeld,

f) voor de eiproduktenindustrie bestemd zijn ter ver
vaardiging van gepasteuriseerde eiprodukten.

handeld .

Artikel 7

Elke verzamelaar levert de eieren uiterlijk op de
derde ' werkdag volgende op die waarop zij zijn opge
haald aan het pakstation af.
Artikel 5

1 . Met uitzondering van de in de artikelen 9 en 13
bedoelde gevallen mogen alleen pakstations eieren
sorteren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen.

1.

Eieren van klasse A moeten ten minste de vol

gende eigenschappen hebben:
Schaal en

cuticula :

normaal, schoon en onbeschadigd ;

Luchtkamer :

diepte niet meer dan 6 mm, onbe
weeglijk;

Eiwit :

Het pakstation houdt een lijst bij van de leveranciers

helder, doorschijnend, gelei-achtig
vast, vrij van alle vreemde substan

die aan het station leveren.

ties ;
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Dooier :

bij schouwing slechts vaag zichtbaar,
zonder duidelijke omtrek, bij draaien
van het ei zich nagenoeg niet uit zijn

2.

Nr. L 282/59

Klasse B omvat drie groepen eieren :

a) Eieren die geen koelhuis- of verduurzaamde eieren

centrale ligging verplaatsend, vrij van

zijn :

alle vreemde substanties ;

Eieren van klasse B die geen enkele verduurza
mingsbehandeling hebben ondergaan en niet zijn
gekoeld in ruimten of inrichtingen waar de tem
peratuur kunstmatig lager dan + 8 °C wordt ge

Kiem :

niet zichtbaar ontwikkeld ;

Reuk :

vrij van vreemde reuk.

2. Eieren van klasse A mogen niet zijn gereinigd
door vochtige of droge behandeling.
3.
Eieren van klasse A mogen geen verduurza
mingsbehandeling hebben ondergaan en niet gekoeld
zijn in ruimten of inrichtingen waar de temperatuur
kunstmatig lager dan + 8 °C wordt gehouden. Wor
den echter niet als gekoelde eieren beschouwd eieren
die bij een temperatuur van minder dan + 8 °C be
waard worden in ruimten waar kleinhandelsverkoop
plaatsvindt of in de belendende bijgebouwen, voor
zover de in die bijgebouwen opgeslagen hoeveelheid
niet groter is dan die welke nodig is voor drie dagen
kleinhandelsverkoop in genoemde ruimten.
4. In afwijking van lid 2 en de eerste zin van lid 3 ,
kunnen bepalingen met betrekking tot de voorwaar
den waaronder eieren van klasse A kunnen worden

gereinigd door vochtige of droge behandeling, of
worden geolied of een soortgelijke behandeling
ondergaan, alsmede tot de controle op deze behande
lingen, worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 17 van Verordening ( EEG) nr. 2771 /75 . Wat
de voorwaarden voor het oliën en soortgelijke behan

delingen betreft, is deze afwijking evenwel niet van
toepassing op eieren van klasse A die overeenkomstig
artikel 19 met de vermelding „Extra" worden verhan
deld.

houden.

Eieren die bewaard worden bij een temperatuur
van minder dan + 8 °C in ruimten waar klein

handelsverkoop plaatsvindt of in de belendende
bijgebouwen, voor zover de in die bijgebouwen
opgeslagen hoeveelheid niet groter is dan die
welke nodig is voor drie dagen kleinhandelsver
koop in genoemde ruimten, worden echter niet
als koelhuiseieren beschouwd.

b) Koelhuiseieren :

Eieren van klasse B die zijn gekoeld in ruimten
waar de temperatuur kunstmatig lager dan
+ 8 °C wordt gehouden.
c) Verduurzaamde eieren :

Eieren van klasse B die met of zonder toepassing
van koeling zijn verduurzaamd in een gasmengsel
waarvan de samenstelling afwijkt van die van de
atmosferische lucht, en die welke volgens een an
der procédé zijn verduurzaamd.

Artikel 9

Eieren van klasse C zijn eieren die niet voldoen aan

de eisen voor eieren van de klassen A en B. Zij
mogen slechts aan de eiproduktenindustrie of aan an
dere industrieën worden verkocht. Bebroede eieren

Artikel 8

1.

Eieren van klasse B moeten ten minste de voU

van deze klasse mogen slechts worden verkocht aan
de eiproduktenindustrie voor de vervaardiging van
gepasteuriseerde eiprodukten.

gende eigenschappen hebben :
Schaal :

normaal en onbeschadigd;

Luchtkamer :

diepte niet meer dan 9 mm ;

Eiwit :

helder, doorzichtig en vrij van alle
vreemde substanties ;

Dooier:

— bij schouwing slechts vaag zicht
baar, welke eigenschap niet ver

Artikel 10

Eieren van de klassen A en B worden volgens de
volgende gewichtsklassen ingedeeld :
— klasse 1 : 70 g en meer,

— klasse 2 : minder dan 70 g tot en met 65 g,

eist is voor in kalk verduurzaam

— klasse 3 : minder dan 65 g tot en met 60 g,

de eieren,

— klasse 4 : minder dan 60 g tot en met 55 g,

— vrij van alle vreemde substanties ;

— klasse 5 : minder dan 55 g tot en met 50 g,

Kiem :

niet zichtbaar ontwikkeld;

— klasse 6 : minder dan 50 g tot en met 45 g,

Reuk :

vrij van vreemde reuk.

— klasse 7 : minder dan 45 g.
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Artikel 11

1 . Eieren van klasse A mogen worden voorzien
van een of meer van de volgende merktekens, die
aanduiden :

3.
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Voor eieren van klasse C is het merkteken ter

aanduiding van de kwaliteitsklasse een cirkel met een
middellijn van ten minste 12 mm, waarin in Latijns
letterschrift de letter C met een hoogte van ten minste
5 mm is aangebracht.

a) de kwaliteitsklasse,

Artikel 13

b) de gewichtsklasse,
c) het nummer van de week van verpakking, als
omschreven in artikel 17, lid 2,
d) het nummer van het pakstation,
e) de naam of de handelsnaam van het pakstation,
f) een firmamerk of een handelsmerk.

1.

Eieren van de klassen A of B die niet meer

beantwoorden aan de kenmerken van deze klassen,
worden gedeklasseerd en kunnen opnieuw worden
ingedeeld in de klassen B of C, naar gelang van de
nieuwe kenmerken die zij vertonen.

In dit geval worden zij overeenkomstig artikel 12
voorzien van een merkteken. De eventueel overeen

2.

Het merkteken voor klasse A is een cirkel met

een middellijn van ten minste 12 mm.
Het merkteken voor de gewichtsklasse is een cijfer
met een hoogte van ten minste 2 mm en ten hoogste
3 mm dat in bovengenoemde cirkel wordt geplaatst.
Het nummer van de week van verpakking is een getal
van een of twee cijfers met een hoogte van ten minste
5 mm .
/

Het nummer van het pakstation is een getal van ten
minste drie cijfers met een hoogte van ten minste 5

komstig artikel 11 of artikel 12, lid 1 , aangebrachte
merktekens kunnen worden gehandhaafd, met uit
zondering van het teken betreffende de gewichts
klasse, dat zo nodig wordt gewijzigd.
2.

In afwijking van lid 1 kunnen eieren van de

klassen A of B die niet meer beantwoorden aan de
kenmerken van deze klassen echter rechtstreeks aan

de levensmiddelenindustrie worden geleverd, op
voorwaarde dat op de verpakking hun bestemming
duidelijk op een etiket wordt aangegeven.

mm .

Artikel 14
Artikel 12

1 . Eieren van klasse B en eieren van klasse C, met
uitzondering van gebarsten eieren, worden van een
merkteken voorzien dat de kwaliteitsklasse aanduidt.

Zij mogen worden voorzien van een cijfer met een
hoogte van ten minste 2 mm en ten hoogste 3 mm
dat de gewichtsklasse aanduidt en van een of meer
van de andere in artikel 11 , lid 1 , genoemde aandui
dingen.
2.

1 . De overeenkomstig de artikelen 11 tot en met
13 aangebrachte merktekens moeten leesbaar zijn.
2. De eieren moeten worden gestempeld met een
onuitwisbare, kookbestendige, rode kleurstof. De ge
bruikte produkten dienen te beantwoorden aan de
geldende regeling inzake kleurstoffen die kunnen
worden gebruikt in voor menselijke voeding be
stemde waren.

Het merkteken ter aanduiding van de kwaliteits

Artikel IS

klasse is voor eieren van klasse B :

a) die geen „koelhuis- of verduurzaamde eieren" zijn
een cirkel met een middellijn van ten minste 12
mm, waarin in Latijns letterschrift de letter B met

een hoogte van ten minste 5 mm is aangebracht;
b) die „koelhuiseieren" zijn : een gelijkzijdige drie
hoek met zijden van ten minste 10 mm lengte;
c) die „verduurzaamde eieren" zijn : een ruit met dia
gonalen van 16 en 7 mm.

Wie eieren koelt of ze een andere verduurzamingsbe

handeling doet ondergaan, brengt de sub b) of c)
bedoelde merktekens aan alvorens met deze behande
ling te beginnen.

Deze merktekens kunnen echter, wat de „in kalk"
verduurzaamde eieren betreft, na deze verduurza
mingsbehandeling worden aangebracht.

Op de eieren mogen geen andere merktekens voorko
men dan die welke in deze verordening worden ge
noemd .

Artikel 16

In de zin van deze verordening verstaat men onder
„grote verpakkingen" die welke meer dan dertig eie
ren bevatten en onder „kleine verpakkingen" die
welke dertig of minder eieren bevatten.
Artikel 17

1 . Grote verpakkingen, ook wanneer zij in kleine
verpakkingen verpakte eieren bevatten, worden voor
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zien van een banderol of een etiket, die door of onder
toezicht van de in artikel 26 bedoelde officiële instan

ties worden afgegeven en zodanig worden aange
bracht dat zij door het openen van de verpakking
onbruikbaar worden.

Op de banderol of het etiket wordt in zwarte, duide
lijk zichtbare en zeer goed leesbare letters vermeld :
a) de naam of firmanaam en het adres van de onder

neming die de waren heeft gesorteerd of doen
sorteren ;

b) het registratienummer van het pakstation ;
c) de kwaliteits- en de gewichtsklasse ;

d) het aantal verpakte eieren ;
e) de verpakkingsdatum of het nummer van de week
van verpakking, bedoeld in artikel 17, lid 2;

f) de aanduiding van de koeling of van de wijze van
verduurzaming, voluit in Latijns letterschrift,
wanneer het koelhuis- of verduurzaamde eieren
betreft.

2.
De aanduiding van de datum of van het week
nummer wordt aangebracht op verpakkingen die
eieren van klasse A bevatten, en wel uiterlijk op de
werkdag die volgt op de dag waarop de eieren in het
pakstation worden ontvangen.

d) het aantal verpakte eieren ;

e) het nummer van de week waarin de verpakking
van de eieren plaatsvond ; wanneer de grote ver
pakkingen hetzij kleine verpakkingen, bedoeld in
artikel 19 , hetzij kleine verpakkingen waarop de
datum van verpakking is vermeld bevatten, wordt
deze aanduiding evenwel vervangen door de aan
duiding van de datum waarop de verpakking
plaatsvond ;

Nr. L 282/61

Artikel 19

Het woord „Extra" mag gebruikt worden op kleine
verpakkingen die eieren van klasse A bevatten, de
verpakkingsdatum aangeven en van een banderol
voorzien zijn.

De luchtkamer van deze eieren moet op het ogenblik
van de verpakking een diepte hebben van minder dan
4 mm .

f) de aanduiding van de koeling of van de wijze van
verduurzaming, voluit in Latijns letterschrift,

Het woord „Extra" moet op de banderol gedrukt

wanneer het koelhuis - of verduurzaamde eieren

De banderol moet uiterlijk de 7e dag volgende op die
van de verpakking verwijderd worden.

betreft .

2. Het in lid 1 , sub e), genoemde nummer duidt de
op maandag beginnende volle week aan, doch mag
reeds vanaf donderdag te 0 uur van de voorafgaande
week worden gebruikt. De nummering der weken ge
schiedt jaarlijks oplopend van 1 tot en met 52 of 53 .
Nummer 1 wordt gegeven aan de week waarin 1
januari voorkomt.
3 . De aanduiding van de verpakkingsdatum of van
het weeknummer wordt aangebracht op grote ver
pakkingen die eieren van klasse A bevatten en wel
uiterlijk op de werkdag die volgt op de dag waarop
de eieren in het pakstation worden ontvangen.
Artikel 18

1.
Op kleine verpakkingen, ook indien verpakt in
grote verpakkingen, wordt in duidelijk zichtbare en
zeer goed leesbare letters vermeld :

a) de naam, de handelsnaam en het adres van de
onderneming die de eieren heeft verpakt of doen
verpakken ; het handelsmerk, dat door deze
onderneming wordt gevoerd, kan worden ver
meld, voor zover dit geen enkele aanduiding over

staan .

Artikel 20

1 . De in de kleinhandel met het oog op de verkoop
uitgestalde of te koop aangeboden eieren dienen naar
kwaliteits- en gewichtsklassen gesorteerd te worden
aangeboden. De kwaliteitsklasse, de gewichtsklasse
en de koeling of de wijze van verduurzaming, indien
het koelhuis- of verduurzaamde eieren betreft, wor

den op voor de consument duidelijk zichtbare wijze
aangegeven .

2.
Eieren van een zelfde kwaliteitsklasse, met uit
zondering van eieren van klasse A die overeenkom
stig artikel 19 met de vermelding „Extra" worden
verhandeld, kunnen worden uitgestald met het oog
op de verkoop of te koop aangeboden in kleine ver
pakkingen van ten hoogste 12 eieren die tot verschil
lende gewichtsklassen kunnen behoren, op voor
waarde dat op elk ei de gewichtsklasse wordt gestem

peld en dat op de verpakkingen de in artikel 17, lid 1 ,
sub c), en in artikel 18 , lid"l , sub c), bedoelde aandui
ding van de gewichtsklasse wordt vervangen door die
van het totale nettogewicht, met de vermelding „eie
ren van verschillende grootte".

kwaliteit of versheid van de eieren bevat welke

Artikel 21

met deze verordening onverenigbaar is ;

b) het registratienummer van het pakstation;

Op de verpakkingen mogen geen andere vermeldin
gen voorkomen dan die welke in deze verordening

c) de kwaliteits- en de gewichtsklasse ;

worden genoemd.

Nr. L 282/62
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Artikel 22

Overeenkomstig de procedure van artikel 17 van Ver
ordening (EEG) nr. 2771/75 worden aanvullende be
palingen vastgesteld met betrekking tot :

a) de voor verpakking en verpakkingsmateriaal ver
eiste kwaliteit,

b) de voorwaarden inzake vervoer en opslag,
c) het merken en etiketteren van de verpakkingen,

d) het gemiddelde gewicht van de verpakte eieren,
e) de banderollen en andere sluitingsmiddelen.
Artikel 21

Eieren uit derde landen mogen slechts voor vrij ver
keer binnen de Gemeenschap worden ingevoerd, op
voorwaarde :

a) dat zij voldoen aan de bepalingen van de artikelen
3 , 6 tot en met 12, 14, 15 , 19, 20, lid 2, en 21 . Het
bepaalde in de tweede alinea van artikel 19 is
echter van toepassing bij de inklaring;
b) dat zij zijn voorzien van een merkteken dat in
Latijns letterschrift, leesbaar, het land van oor
sprong aanduidt;

c) dat zij worden aangeboden in verpakkingen waar
op, ook bij kleine verpakkingen die in grote ver
pakkingen zijn verpakt, duidelijk zichtbaar en
zeer goed leesbaar de aanduiding voorkomt:
aa) van het land van oorsprong, gedrukt in
Latijnse letters, met een hoogte van ten min
ste 20 mm voor grote verpakkingen en een
hoogte van ten minste 5 mm voor kleine ver
pakkingen.

bb ) van het verpakkingsbedrijf in het derde land,
cc) van de kwaliteits- en gewichtsklasse,
dd) van het gewicht in kilogrammen en van het
aantal van de verpakte eieren bij grote ver
pakkingen alsmede van het aantal verpakte
eieren bij kleine verpakkingen,
ee) van de verpakkingsdatum,
ff) bij grote verpakkingen, van de naam en het

1 . 11.75

2.
In afwijking van lid 1 en ten einde te voldoen
aan de voorschriften van sommige importerende lan
den, mogen verpakte eieren die voor uitvoer zijn be
stemd :

a) in overeenstemming worden gebracht met hogere
eisen met betrekking tot de kwaliteit, het merken
en de etikettering dan in deze verordening zijn
vervat, of met nog andere eisen;
b) voorzien zijn van merktekens of aanduidingen op
de verpakking die anders zijn van aard, afmetin
gen of kleur, mits deze merktekens en aanduidin
gen geen aanleiding geven tot verwarring met die
welke bij deze verordening zijn voorgeschreven.

3 . Verpakte eieren die voor uitvoer zijn bestemd
kunnen worden ingedeeld in andere dan de in artikel
10 genoemde gewichtsklassen. De gewichtsklasse
wordt in dat geval voluit op de verpakkingen ver
meld.

Artikel 25

Deze verordening is niet van toepassing op eieren die
door de consument voor zijn persoonlijke behoeften
in kleine hoeveelheden van niet meer dan 60 stuks uit

derde landen worden ingevoerd of uit de Gemeen
schap worden uitgevoerd.
Artikel 26

1 . Het toezicht op de naleving van deze verorde
ning geschiedt door instanties die in iedere Lid-Staat
worden aangewezen. De lijst van deze instanties
wordt uiterlijk één maand vóór de datum waarop
deze verordening van toepassing wordt ter kennis van
de andere Lid-Staten en van de Commissie gebracht.
Iedere wijziging van deze lijst wordt ter kennis van de
andere Lid-Staten en van de Commissie gebracht.
2.

De controle van de in deze verordening be
doelde produkten geschiedt door middel van steek
proeven in alle handelsstadia alsook tijdens het ver
voer. Wanneer het uit derde landen ingevoerde eieren
betreft, wordt deze steekproefcontrole bovendien bij
de inklaring verricht.

adres van de verzender.

Artikel 27
Artikel 24

1 . Deze verordening is eveneens van toepassing op
verpakte eieren die voor uitvoer uit de Gemeenschap
zijn bestemd. Verpakte eieren die zijn geolied of een
soortgelijke behandeling hebben ondergaan en voor
uitvoer zijn bestemd, worden evenwel niet be
schouwd als eieren die een verduurzamingsbehande
ling hebben ondergaan.

1 . Beslissingen in geval van niet-naleving van deze
verordening mogen slechts voor de gehele gecontro
leerde partij worden genomen.
2.

Wanneer de gecontroleerde partij niet wordt ge
acht overeen te stemmen met de bepalingen van deze

verordening, verbiedt de instantie die de controle
heeft verricht de verhandeling van deze partij of, in
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geval zij uit derde landen komt, de invoer ervan, zo
lang en voor zover niet wordt bewezen dat de partij
met de bepalingen van deze verordening in overeen
stemming is gebracht.

Nr. L 282/63

Artikel 30

1.

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken

elkaar de voor de toepassing van deze verordening
benodigde gegevens.

3.
De instantie die de controle heeft verricht, ver
gewist zich ervan of de betrokken partij met de bepa

lingen van deze verordening in overeenstemming
wordt of is gebracht.

2.

De maatregelen ter verzekering van de uniforme

toepassing van de bepalingen van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
17 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 .

Artikel 28
Artikel 31

De wijze van toepassing van de artikelen 26 en 27,
inzonderheid met betrekking tot het minimumaantal
te nemen steekproeven en tot de toleranties die zijn
toegelaten bij de controle op de inachtneming van de
in deze verordening vastgestelde normen, wordt vast
gesteld overeenkomstig de procedure van artikel 17
van Verordening (EEG) nr. 2771 /75. Ten aanzien van
de in artikel 19 vastgestelde diepte van de luchtkamer
wordt evenwel geen enkele tolerantie toegestaan.

1 . Verordening (EEG) nr. 1619/68 van de Raad
van 15 oktober 1968 betreffende bepaalde handels
normen voor eieren (*), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1348/72 (2), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 29
Artikel 32

De Lid-Staten nemen passende maatregelen ten einde
op inbreuken op de bepalingen dezer verordening

Deze verordening treedt in werking op 1 november

sancties te stellen .

1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(x ) PB nr. L 258 van 21 . 10. 1968 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 148 van 30. 6. 1972, blz. 5 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2773/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de voorschriften voor de berekening van de heffing en de
sluisprijs voor eieren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat de samenstelling dient te worden
bepaald van een mengsel van graansoorten waaruit
de genoemde hoeveelheden bestaan ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector eieren (1 ),
inzonderheid op artikel 4, lid 3, en artikel 7, lid 5 ,

Overwegende dat in dit mengsel granen of bijproduk
ten daarvan zijn opgenomen, die dienen te worden
gelijkgesteld met één van de drie graansoorten die
hoofdzakelijk voor voeder van legkippen worden ge
bruikt, namelijk maïs, gerst en haver, en dat men in
het bijzonder voedertarwe met gerst gelijk dient te

Gezien het voorstel van de Commissie,

stellen;

Overwegende dat de heffing voor eieren in de schaal
onder meer bestaat uit een element dat gelijk is aan
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en
de wereldmarktprijzen van de hoeveelheid voedergra
nen, benodigd voor de produktie in de Gemeenschap
van 1 kilogram eieren in de schaal ;

Overwegende dat derhalve als representatief dient te
worden beschouwd het mengsel van granen dat als
volgt is samengesteld :

Overwegende dat deze hoeveelheid dient te worden
vastgesteld uitgaande van een veredelingscoëfficiënt
van 1 : 2,563 welke coëfficiënt de verhouding uit
drukt tussen 1 kilogram eieren in de schaal en het
gewicht van de voedergranen, benodigd voor de pro
duktie daarvan ; dat bij de vaststelling van deze ver
houding rekening dient te worden gehouden met de
voederbehoefte van leghennen om te groeien, te leven
en eieren te leggen, dit laatste op basis van het jaar
lijkse leggemiddelde; dat echter ook rekening dient te
worden gehouden met de verkoop van uitstootkip
pen ;

Overwegende dat de heffing voor broedeieren vol
gens dezelfde methode moet worden berekend als de
heffing voor eieren in de schaal ; dat echter moet
worden uitgegaan van de hoeveelheid voedergranen,
benodigd voor de produktie, in de Gemeenschap, van
één broedei ;
Overwegende dat deze hoeveelheid moet worden
vastgesteld uitgaande van een veredelingscoëfficiënt
van 1 : 0,245 , welke coëfficiënt de verhouding uit
drukt tussen één broedei en de hoeveelheid voeder

granen, benodigd voor de produktie daarvan ; dat bij
de vaststelling van deze verhouding rekening moet
worden gehouden met de hiervoor genoemde voeder
behoefte van leghennen en de specifieke bedrijfsvoor
waarden van ondernemingen die broedeieren produ
ceren ;

maïs

60 % ;

gerst

30 % ;

haver

10% ;

Overwegende dat het wegens de samenstelling van de
bedoelde hoeveelheden voedergranen noodzakelijk is
dat de prijs van deze hoeveelheden in de Gemeen
schap enerzijds en op de wereldmarkt anderzijds ge

lijk is aan het volgens de aangegeven samenstelling
gewogen gemiddelde van de prijzen in de Gemeen
schap enerzijds, en op de wereldmarkt anderzijds van
elk van de betrokken graansoorten ;

Overwegende dat voor de berekening van de prijs
van elk van de graansoorten moet worden uitgegaan
van :

— het rekenkundig gemiddelde van de drempelprij
zen, vermeerderd met hun maandelijkse verho
ging, welke van kracht zijn gedurende het in arti
kel 4, lid 1 , sub a), tweede alinea, van Verorde
ning (EEG) nr. 2771/75 bedoelde tijdvak,
— het rekenkundig gemiddelde van de cif-prijzen
welke zijn bepaald voor het in artikel 4, lid 1 , sub
a), derde alinea, van Verordening (EEG) Nr.
2771 /75 bedoelde tijdvak;

Overwegende dat op grond van artikel 7 van Veror
dening (EEG) nr. 2771/75 de sluisprijs voor eieren in
de schaal bestaat uit twee elementen :

— de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voeder
granen, welke benodigd is voor de produktie in

derde landen van één kilogram eieren in de

(*) Zie blz. 49 van dit Publikatieblad.
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— een forfaitair bedrag voor de overige voederkos
ten en de algemene produktie- en commercialisa
tiekosten;

Overwegende dat de sluisprijs voor broedeieren vol
gens dezelfde methode moet worden berekend als
wordt toegepast voor de berekening van de sluisprijs
voor eieren in de schaal ; dat echter moet worden
uitgegaan van de wereldmarktprijs van de hoeveel
heid voedergranen welke benodigd is voor de pro
duktie in derde landen van één broedei ;

Nr.L 282/65

heid voedergranen een minimumafwijking te zien
geeft ten opzichte van de prijs waarvan bij de bereke
ning van de sluisprijs voor het voorafgaande kwartaal
werd uitgegaan ; dat een afwijking van minder dan
3 % geen noemenswaardige invloed op de voederkos
ten voor eieren in de schaal heeft; dat de minimum
afwijking derhalve op 3 % moet worden vastge
steld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat de hoeveelheden voedergranen die
nen te worden bepaald uitgaande van een verede
lingscoëfficiënt van 1 : 2,770 voor eieren in de schaal
en van 1 : 0,245 voor broedeieren; dat deze coëffi
ciënt dient te worden bepaald volgens dezelfde crite
ria als voor de bepaling van de veredelingscoëfficiën
ten die voor de berekening van de heffing zijn toege
past; dat echter voor eieren in de schaal de verkoop
van uitstootkippen niet in aanmerking moet worden

Artikel 1

De in artikel 4, lid 1 , sub a), en lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde hoeveelheden voe
dergranen, alsmede de samenstelling daarvan, zijn
vastgesteld in bijlage I, kolommen 3 en 4.

genomen ;

Overwegende dat volgens de in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt verkregen ervaring de samenstel
ling van de hoeveelheid voedergranen op de wereld
markt dezelfde dient te zijn als die welke in de Ge
meenschap voor de berekening van de heffing wordt
aangehouden ;
Overwegende dat de prijs van de hoeveelheid voeder
granen dient te worden berekend volgens dezelfde
methode als die welke voor de berekening van de
heffing wordt toegepast;
Overwegende dat het rekenkundig gemiddelde van de
cif-prijzen met 0,475 rekeneenheid per 100 kilogram
granen moet worden verhoogd ten einde rekening te
houden met de vervoerkosten naar de plaats van ge
bruik en de kosten van verwerking tot veevoeder;
Overwegende dat bij de bepaling van de hoeveelheid
voedergranen op de wereldmarkt geen rekening
wordt gehouden met de andere voederkosten noch
met de algemene produktie- en commercialisatiekos
ten ; dat deze andere voederkosten betrekking heb
ben op aanvullende eiwitvoeders, minerale zouten,
vitamines en profylactische middelen ; dat de alge
mene produktie- en commercialisatiekosten betrek
king hebben op veterinaire uitgaven, huisvesting der
dieren, arbeid, verzekering, vervoer en handelsmarge ;
dat deze kosten en uitgaven forfaitair kunnen worden
geraamd op :
— 0,4366 rekeneenheid per kilogram voor eieren in
de schaal,

— 0,0655 rekeneenheid per broedei ;
Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs
die met ingang van 1 november, 1 februari en 1 mei
van toepassing is, slechts rekening dient te worden
gehouden met het verloop van de voedergraanprijzen
op de wereldmarkt, indien de prijs van de hoeveel

Artikel 2

1 . In de Gemeenschap is de prijs van de hoeveel
heid voedergranen gelijk aan het volgens de in bijlage
I, kolom 4, voorkomende percentages gewogen ge
middelde van de prijzen per kilogram in de Gemeen
schap van elk der graansoorten die in deze hoeveel
heid voorkomen, waarbij dit gemiddelde vermenig
vuldigd wordt met het desbetreffende getal uit bijlage
1, kolom 3 .

2. In de Gemeenschap is de prijs van elke voeder
graansoort gelijk aan het rekenkundig gemiddelde
van de drempelprijzen, vermeerderd met hun maan
delijkse verhoging, welke voor deze graansoort gedu
rende een op 1 augustus aanvangend tijdvak van
twaalf maanden van kracht zijn.
Artikel 3

1 . De wereldmarktprijs van de hoeveelheid voeder
granen is gelijk aan het volgens de in bijlage I, kolom
4, voorkomende percentages gewogen gemiddelde
van de wereldmarktprijzen per kilogram van elk der
graansoorten die in deze hoeveelheid voorkomen,
waarbij dit gemiddelde vermenigvuldigd wordt met
het desbetreffende getal uit bijlage I, kolom 3 .
2. De wereldmarktprijs van elke voedergraansoort
is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de cif
prijzen welke voor deze graansoort zijn bepaald voor
het in artikel 4, lid 1 , sub a), derde alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 2771/75 bedoelde tijdvak van zes
maanden.

Artikel 4

1 . De prijs van de in artikel 7, lid 2, sub a), en lid
3 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde hoe
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1

veelheden voedergranen is gelijk aan de prijs van de
hoeveelheden voedergranen, vastgesteld in bijlage II,
kolom 3, waarvan de samenstelling is vermeld in
bijlage II, kolom 4.

Artikel 6

De in artikel 7, lid 2, laatste alinea, van Verordening
( EEG) nr. 2771 /75 bedoelde minimumafwijking is
vastgesteld op 3 % .

2. De prijs van deze hoeveelheden voedergranen is
gelijk aan het volgens de in bijlage II, kolom 4, voor
komende percentages gewogen gemiddelde van de
prijzen per kilogram van elk der graansoorten die in
deze hoeveelheid voorkomen, waarbij dit gemiddelde
vermenigvuldigd wordt met het desbetreffende getal
uit bijlage II, kolom 3 .

3 . De prijs van elke voedergraansoort is gelijk aan
het rekenkundig gemiddelde van de cif-prijzen welke
voor deze graansoort zijn vastgesteld voor het in arti
kel 7, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
2771 /75 bedoelde tijdvak van zes maanden, welk ge
middelde wordt verhoogd met 0,475 rekeneenheid
per 100 kilogram granen.

Artikel 7

1.
Verordening nr. 145/67/EEG van de Raad van
21 juni 1967 houdende vaststelling van voorschriften
voor de berekening van de heffing en de sluisprijs
voor eieren ( 1 ), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1716/74 (2), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
v zingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 5
Artikel 8

De in artikel 7, lid 2, sub b), en lid 3 , van Verorde

ning (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde forfaitaire bedragen
zijn vastgesteld in bijlage II, kolom 5 .

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2467/67.
(2) PB nr. L 181 van 4. 7. 1974, blz. 1 .
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I

Nr. van het ge

Hoeveelheid

Omschrijving

meenschappelijk

Samenstelling

(in kg)

douanetarief
1

2

04.05

A. Vogeleieren in de schaal, vers of ver

3

4

0,245

maïs 60 %

duurzaamd:

I. van pluimvee:
a) Broedeieren

gerst 30 %
haver 10 %

b) andere (andere vogeleieren in
de schaal dan broedeieren)

2,563

maïs

60 %

gerst 30 %
haver 10 %

BIJLAGE 11

Nr. van het ge
meenschappelijk

Omschrijving

douanetarief
1

2

04.05

A. Vogeleieren in de schaal,

Hoeveelheid

(in kg)

Forfaitair

Samenstelling

\

3

4

0,245

maïs 60 %

bedrag
(in R.E. )
5

vers of verduurzaamd :

I. van pluimvee:
a) Broedeieren

0,0655

gerst 30 %
haver 10 %

b) andere
(andere
vogeleieren in de
schaal dan broed

eieren)

2,770

maïs 60 %

gerst 30 %
haver 10 %

0,4366
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VERORDENING (EEG) Nr. 2774/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij de uitvoer
en criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in de sector eieren
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector eieren (*),
inzonderheid op artikel 9, lid 2, vierde alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de restituties bij de uitvoer van
produkten, die onder de gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector eieren vallen, moeten
worden vastgesteld volgens zodanige criteria dat het
verschil tussen de prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap en de wereldmarktprijzen kan worden
overbrugd ; dat daartoe enerzijds rekening moet wor
den gehouden met de voorziening van de Gemeen
schap met produkten uit de sector eieren en met de
prijzen van deze produkten in de Gemeenschap en
anderzijds met de prijssituatie voor deze produkten
op de wereldmarkt;
Overwegende dat het noodzakelijk is bovendien reke
ning te houden met het verschil tussen de prijzen in
de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen van de
hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de produk
tie van 1 kilogram eieren in de schaal en voor de
produktie van één broedei ; dat voor de in artikel 1 ,
lid 1 , sub b), van Verordening (EEG) nr. 2771/75 ge
noemde produkten de in artikel 5, lid 2, van dezelfde
verordening vermelde coëfficiënten in aanmerking
dienen te worden genomen;

Overwegende dat de waarneming van het prijsver
loop de bepaling van deze prijzen aan de hand van
algemene beginselen vereist; dat het daartoe nodig is,
wat de wereldmarktprijzen betreft, de prijzen op de
markten in derde landen en in de landen van bestem

ming, alsmede de prijzen die bij de produktie in derde
landen zijn waargenomen en de franco-grensprijzen
in de Gemeenschap in aanmerking te nemen ; dat het,
wat de prijzen in de Gemeenschap betreft, dienstig is
zich bij gebreke van representatieve markten voor de
produkten van de sector eieren, te baseren op de
prijzen die in de verschillende afzetstadia en bij de
uitvoer worden toegepast;
f1 ) Zie blz. 49 van dit Publikatieblad.

Overwegende dat het bedrag van de restituties moet
worden gedifferentieerd naar gelang van de bestem
ming van de produkten, op basis van de afstand tus
sen de markten van de Gemeenschap en de markten
van de landen van bestemming, alsmede de bijzon
dere invoervoorwaarden in bepaalde landen van be
stemming;

Overwegende dat het, om de exporteurs van de Ge
meenschap een zekere mate van stabiliteit van het
bedrag van de restituties en een zekerheid inzake de
lijst van produkten waarop de restitutie van toepas
sing is te waarborgen, het wenselijk is te bepalen dat
deze lijst en deze bedragen gedurende een betrekke
lijk lange periode geldig kunnen blijven ; dat het
bovendien dienstig is voorschriften vast te stellen
voor de voorafgaande vaststelling van de restituties
bij de uitvoer;
Overwegende dat het slechts in bepaalde gevallen
noodzakelijk is de restituties vooraf vast te stellen ;
dat het daarom wenselijk is over de gebruikmaking
van deze bevoegdheid telkens volgens de procedure
van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 te
beslissen;

Overwegende dat de voorafgaande vaststelling van de
restituties maatregelen noodzakelijk maakt die in elk
afzonderlijk geval waarborgen dat de uitvoer plaats
vindt overeenkomstig het ingediende verzoek; dat het
hiertoe dienstig is aan elke aanvrager een certificaat
af te geven dat geldig is voor de uitvoer die binnen
een bepaalde periode plaatsvindt;
Overwegende dat het, om misbruiken te voorkomen,
dienstig is de afgifte van genoemd certificaat afhanke
lijk te stellen van het stellen van een waarborg, die
verbeurd wordt wanneer de uitvoer niet binnen de

geldigheidsduur van dit certificaat plaatsvindt;
Overwegende dat de ervaring in verschillende secto
ren met een gemeenschappelijke marktordening in het
kader waarvan de restitutie vooraf kan worden vast

gesteld, heeft aangetoond dat in bepaalde omstandig
heden, en met name wanneer de betrokkenen in ab
normale mate van dit stelsel gebruik maken, moeilijk
heden op de betrokken markt te duchten zijn ;
Overwegende dat om aan een dergelijke situatie het
hoofd te bieden, snel maatregelen moeten kunnen
worden getroffen; dat derhalve dient te worden voor
zien in de mogelijkheid dat de Commissie deze maat

regelen vaststelt na advies van het Comité van beheer
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of, in dringende gevallen, zonder de bijeenkomst van
dat Comité af te wachten;

a) de prijzen die in de onderscheiden handelsstadia in
de Gemeenschap worden toegepast;

Overwegende dat, om distörsies van de mededinging
tussen de handelaren van de Gemeenschap te voorko
men, de administratieve voorschriften die zij moeten
naleven, dezelfde dienen te zijn in de gehele Gemeen
schap ; dat het niet gerechtvaardigd wordt geacht
restituties te verlenen voor de betrokken produkten
die uit derde landen zijn ingevoerd en naar derde
landen worden wederuitgevoerd ; dat de terugbeta
ling, onder bepaalde voorwaarden, van de bij de in
voer geïnde heffing voldoende is om deze produkten
opnieuw op de wereldmarkt te kunnen brengen,

b) de prijzen die bij de uitvoer worden toegepast.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

2. De prijs op de wereldmarkt wordt bepaald met
inachtneming van :
a) de prijzen die op de markten in derde landen wor
den toegepast;

b) de gunstigste prijzen bij invoer uit derde landen in
de derde landen van bestemming;

c) de prijzen die bij de produktie in uitvoerende
derde landen zijn waargenomen, in voorkomend
geval met inachtneming van de subsidies die door
deze landen worden toegekend;
d) de aanbiedingsprijzen franco-grens van de Ge
meenschap.

In deze verordening worden de voorschriften vastge
legd betreffende de bepaling en de toekenning van de

Artikel 4

restituties bij de uitvoer voor de in artikel 1 , lid 1 ,
van Verordening ( EEG) nr. 2771/75 genoemde pro

Wanneer de situatie op de wereldmarkt of de speci
fieke eisen van bepaalde markten zulks noodzakelijk

dukten.

Artikel 2

maken, kan voor de in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2771/75 genoemde produkten de resti
tutie voor de Gemeenschap worden gedifferentieerd
naar gelang van de bestemming van deze produkten.

Bij de bepaling van de restituties worden de volgende
elementen in aanmerking genomen :

a) de situatie en de verwachte ontwikkeling
— van de prijzen en van de beschikbare hoeveel

heden in de sector eieren op de markt van de
Gemeenschap,

Artikel 5

1.
De lijst van produkten waarvoor een restitutie
bij de uitvoer wordt toegekend, alsmede het bedrag
van deze restitutie worden ten minste eenmaal per
drie maanden vastgesteld.

— van de prijzen in de sector eieren op de
wereldmarkt;

2.

b) het belang verstoringen te vermijden die kunnen
leiden tot een langdurig gebrek aan evenwicht
tussen vraag en aanbod op de markt van de Ge
meenschap;

c) het economisch aspect van de beoogde uitvoer.
Tevens wordt bij de berekening van de restitutie voor

de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr.
2771/75 genoemde produkten rekening gehouden met
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en
de wereldmarktprijzen van de hoeveelheid voedergra
nen, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in arti

kel 4, lid 1 , van genoemde verordening, rekening
houdend, wat de afgeleide produkten betreft, met de
in artikel 5, lid 2, van die verordening bedoelde coëf
ficiënten .

Artikel 3

1 . De prijs op de markt van de Gemeenschap
wordt bepaald met inachtneming van:

De restitutie is die welke geldt op de dag van

uitvoer.

3.

Er kan evenwel worden besloten dat de restitu

tie vooraf wordt vastgesteld indien daarom wordt
verzocht.

In dit geval wordt de restitutie welke geldt op de dag
van indiening van de aanvraag van het in artikel 6
bedoelde certificaat, op verzoek van de belangheb
bende toegepast op de uitvoer die plaats moet vinden
tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat; dit ver
zoek moet bij de aanvraag van het certificaat worden
ingediend.
4. Wanneer bij onderzoek van de marktsituatie
moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de
bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de resti
tutie worden geconstateerd, of wanneer dergelijke
moeilijkheden zich dreigen voor te doen, kan volgens
de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 2771 /75 worden besloten de toepassing van deze
bepaling voor de strikt noodzakelijke duur te schor
sen .
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In uiterst dringende gevallen kan dc Commissie na
een onderzoek van de situatie aan de hand van alle

gegevens waarover zij beschikt, beslissen, de vaststel
ling vooraf gedurende ten hoogste drie werkdagen te

3.

Volgens de procedure van artikel 17 van Veror
dening (EEG) nr. 2771/75 kunnen aanvullende bepa
lingen worden vastgesteld.

schorsen.

Artikel 8

Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken
om vaststelling vooraf, die tijdens de schorsingsperi
ode worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.
Artikel 6

1.

1 . 11 . 75

Voorwaarde voor toekenning van de restitutie

ingevolge artikel 5, lid 3, is het overleggen van een
certificaat betreffende voorafgaande vaststelling, dat
de Lid-Staten aan elke aanvrager afgeven, onafhanke
lijk van zijn plaats van vestiging in de Gemeenschap.
Het certificaat is geldig in de gehele Gemeenschap.
2. Voorwaarde voor de afgifte van het certificaat
betreffende voorafgaande vaststelling is het stellen
van een waarborg, als garantie dat zal worden vol
daan aan de verplichting om de betreffende uitvoer
tijdens de geldigheidsduur van het certificaat te ver
richten ; deze waarborg wordt geheel of gedeeltelijk

Bij de uitvoer van in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2771 /75 genoemde, uit derde landen inge
voerde en naar derde landen wederuitgevoerde, pro
dukten wordt geen restitutie toegekend, tenzij de ex
porteur aantoont:

— dat het uit te voeren produkt identiek is aan het
tevoren ingevoerde produkt en
— dat bij de invoer van dit produkt de heffing is
geïnd.
In dit geval is de restitutie voor elk produkt gelijk
aan de bij de invoer geïnde heffing indien deze lager
is dan de restitutie die geldt op de dag van uitvoer;
indien de bij de invoer geïnde heffing hoger is dan de
restitutie die geldt op de dag van uitvoer, is de resti
tutie gelijk aan deze laatste.
Artikel 9

verbeurd indien deze uitvoer niet of slechts ten dele

binnen deze termijn plaatsvindt.
Artikel 7

1.
De restitutie wordt uitbetaald, wanneer het be
wijs wordt geleverd dat de produkten

— uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd en
— van oorsprong uit de Gemeenschap zijn, behalve
in geval van toepassing van artikel 8 .

1 . Verordening nr. 175/67/EEG van de Raad van
27 juni 1967 houdende algemene voorschriften betref
fende de toekenning van restituties bij de uitvoer en
criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in
de sector eieren (*), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2683 /72 (2), wordt hierbij ingetrok
ken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

2. In geval van toepassing van artikel 4 wordt de
restitutie uitbetaald onder de in lid 1 gestelde voor
waarden, mits het bewijs wordt geleverd dat het pro
dukt de bestemming heeft bereikt waarvoor de resti
tutie werd vastgesteld.

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening moe
ten worden gelezen volgens de in de bijlage voor

Van dit voorschrift kan echter volgens de in lid 3
bedoelde procedure worden afgeweken onder vast
stelling van nader te bepalen voorwaarden die gelijke
waarborgen bieden.

Artikel 10

komende concordantietabel .

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

0) PB nr. 130 van 28 . 6. 1967, blz. 2610/67.
(2) PB nr. L 289 van 27. 12. 1972, blz. 33.
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BIJLAGE

Concordantietabel

Verordening nr. 175/67/EEG

Deze verordening

artikel 5 bis

artikel 6

artikel 6

artikel 7

artikel 7

artikel 8

Nr. L 282/71

Nr. L 282/72
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VERORDENING (EEG) Nr. 2775/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende omschrijving van de wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen in de
sector eieren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector eieren ( 1 ), en
inzonderheid op artikel 12, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2771/75 in
artikel 12, lid 1 , in de mogelijkheid voorziet, passende
maatregelen te nemen als in de Gemeenschap de
markt van een of meer van de in artikel 1 bedoelde

produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige
verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan, die de
doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar
kunnen brengen; dat deze maatregelen betrekking
hebben op het handelsverkeer met derde landen en
dat het einde van hun toepassing wordt bepaald door
de verdwijning van de verstoring of de dreigende ver
storing;

Overwegende dat de Raad tot taak heeft de wijze van
toepassing van het vorengenoemde artikel 12, lid 1 ,
alsmede de gevallen en de grenzen waarbinnen de
Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen,
te bepalen;

Overwegende dat derhalve de belangrijkste elementen
dienen te worden bepaald aan de hand waarvan kan
worden beoordeeld of de markt in de Gemeenschap
ernstig is of dreigt te worden verstoord;
Overwegende dat het noodzakelijk is, daar het be
roep op vrijwaringsmaatregelen afhankelijk is van de
invloed, uitgeoefend door het handelverkeer met de
derde landen op de markt van de Gemeenschap, de
toestand van deze markt te beoordelen door niet

slechts rekening te houden met de elementen die aan
deze markt eigen zijn, doch ook met de elementen die
betrekking hebben op de ontwikkeling van dit han
delsverkeer;

van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2771/75 ;
dat deze maatregelen van zodanige aard dienen te
zijn dat zij ernstige marktverstoringen kunnen verhel
pen en dat zij de dreiging van dergelijke verstoringen
kunnen doen verdwijnen ; dat zij op de omstandig
heden afgestemd dienen te worden om te vermijden
dat ze andere dan de gewenste gevolgen hebben;
Overwegende dat het beroep door een Lid-Staat op
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 beperkt
dient te worden tot het geval waarin de markt van
deze Staat, na beoordeling gegrond op de bovenge
noemde elementen, wordt beschouwd als te voldoen
aan de voorwaarden van genoemd artikel ; dat de

maatregelen die in dit geval kunnen worden genomen
zodanig dienen te zijn dat de marktsituatie niet verder
verslechtert; dat zij evenwel een conservatoir karakter
moeten bezitten; dat ingevolge dit conservatoire
karakter de toepassing der nationale maatregelen
slechts is gerechtvaardigd tot de inwerkingtreding van
een communautair besluit ter zake ;

Overwegende dat de Commissie tot taak heeft te be
schikken ter zake van de gemeenschappelijke vrijwa
ringsmaatregelen die dienen te worden genomen na
een verzoek hiertoe door een Lid-Staat, zulks binnen

een tijdvak van 24 uur na de ontvangst van dit ver
zoek; dat ten einde de Commissie in staat te stellen
de toestand op de markt zo doeltreffend mogelijk te
beoordelen, het noodzakelijk is in bepalingen te voor
zien, die waarborgen dat zij zo spoedig mogelijk op
de hoogte wordt gebracht van het feit dat een Lid
Staat conservatoire maatregelen toepast; dat derhalve
dient te worden bepaald dat de Commissie wordt
ingelicht zodra tot het nemen van deze maatregelen is
besloten en dat deze kennisgeving dient te worden
aangemerkt als een verzoek in de zin van artikel 12,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2771/75 ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij de beoordeling of in de Gemeenschap de markt

Overwegende dat dient te worden omschreven welke
maatregelen kunnen worden getroffen in toepassing

voor een of meer der in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2771/75 bedoelde produkten als ge
volg van in- of uitvoer ernstige verstoringen onder

(*) Zie blz. 49 van dit Publikatieblad.

artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen,
wordt in het bijzonder rekening gehouden :

gaat of dreigt te ondergaan, die de doeleinden van
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a) met de omvang van de werkelijke of de te ver
wachten invoer of uitvoer;

b) met de beschikbare hoeveelheden produkten op
de markt van de Gemeenschap ;

c) met de prijzen geconstateerd op de markt van de
Gemeenschap of met de te verwachten ontwikke
ling van deze prijzen, en inzonderheid met hun
neiging tot buitensporige stijging of daling;
d) met de aanbiedingsprijzen franco grens van de Ge
meenschap indien de in aanhef bedoelde situatie
zich voordoet tengevolge van invoer.
Artikel 2

1 . De maatregelen die in toepassing van artikel 12,
leden 2 en 3 , van Verordening (EEG) nr. 2771 /75
kunnen worden genomen als de toestand bedoeld in
lid 1 van dit artikel zich voordoet, zijn de opschor
ting van de invoer of de uitvoer dan wel de inning
van heffingen bij de uitvoer . A
2.
Deze maatregelen mogen slechts worden getrof
fen in de mate en voor de tijdsduur die strikt noodza
kelijk zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de
bijzondere situatie van de produkten die onderweg
zijn naar de Gemeenschap. Zij mogen slechts betrek
king hebben op produkten afkomstig uit of met be
stemming van derde landen. Zij kunnen worden be
perkt tot bepaalde herkomsten, oorsprongen, be
stemmingen, soorten, kwaliteiten, of aanbiedingsvor
men. Zij kunnen worden beperkt tot de invoer met
bestemming van bepaalde gebieden van de Gemeen
schap of tot de uitvoer van herkomst uit dergelijke
gebieden.

Nr. L 282/73

mening is dat de toestand bedoeld in artikel 12, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 zich voordoet op
zijn grondgebied.
De conservatoire maatregelen bestaan uit :

a) de opschorting van de invoer of de uitvoer;
b ) het opleggen van de verplichting tot consignatie
van heffingen bij de uitvoer of de borgstelling van
het bedrag ervan.
De maatregel bedoeld onder b) kan slechts de inning
van heffingen ten gevolge hebben als aldus werd be
slist in toepassing van lid 2 of 3 , van artikel 12, van
Verordening (EEG ) nr. 2771 /75 .
De bepalingen van artikel 2, lid 2, van deze verorde
ning zijn van toepassing.
2.
De conservatoire maatregelen worden per telex
bericht aan de Commissie ter kennis gebracht zodra
tot het nemen ervan besloten is. Deze kennisgeving
geldt als het verzoek bedoeld in artikel 12, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 2771 /75 . Zij zijn slechts van
toepassing totdat het op deze grondslag door de
Commissie genomen besluit in werking treedt.
Artikel 4

1.
Verordening (EEG) nr. 2594/69 van de Raad
van 18 november 1969 houdende omschrijving van
de wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen
in de sector eieren (*), wordt ingetrokken .

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 3
Artikel 5

1.
Een Lid-Staat kan, te conservatoiren titel, een of
meer maatregelen nemen, als hij, na een beoordeling

Deze verordening treedt in werking op 1 november

gegrond op de in artikel 1 bedoelde elementen, van

1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

(M PP nr. L 324 van 27. 12 . 1969, blz. 8 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2776/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de algemene bepalingen van het stelsel van compenserende bedragen
„toetreding" in de sector eieren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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 (*), in
zonderheid op artikel 47, lid 5, en op artikel 62, lid 1 ,
van de bij dat Verdrag gevoegde Akte,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat krachtens artikel 55 van de Akte,
de verschillen in het prijspeil van de landbouwpro
dukten tussen de Gemeenschap in haar oorspronke
lijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten worden
gecompenseerd door de heffing of toekenning van
compenserende bedragen welke van toepassing zijn in
het handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Staten en de

Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling
en in het handelsverkeer van de nieuwe Lid-Staten

met derde landen; dat deze compenserende bedragen
in de sector eieren moeten worden berekend overeen

komstig artikel 77 van de Akte ;

Overwegende dat er bij de berekening van het com

penserende bedrag dat van toepassing is per kilogram
eieren in de schaal moet worden uitgegaan van de
compenserende bedragen voor de hoeveelheid voe

dergranen die nodig is om in de Gemeenschap een
kilogram eieren in de schaal te produceren; dat deze

hoeveelheid voedergranen is vastgesteld in bijlage I
van Verordening (EEG) nr. 2773/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende vaststelling van de voor

schriften voor de berekening van de heffing en de
sluisprijs die van toepassing zijn voor eieren (2);

algemene bepalingen van het stelsel van compense
rende bedragen „toetreding" in de graansector (3);

Overwegende dat bovendien rekening moet worden
gehouden met de economische situatie van de eier
produktie in de Lid-Staten ;
Overwegende dat voor de andere produkten die val
len onder Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector eie
ren (4), het compenserende bedrag moet worden afge
leid van het compenserende bedrag dat van toepas
sing is voor eieren in de schaal met behulp van de
voor de berekening van de heffing gebruikte coëffi
ciënten ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 47, lid 1 ,
van de Akte, het compenserend bedrag voor ovoalbu
mine en lactoalbumine moet worden berekend op de
grondslag van het compenserend bedrag dat van toe
passing is voor eieren in de schaal volgens de voor
schriften van artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2783 /75 van de Raad van 29 oktober 1975 betref

fende een gemeenschappelijke regeling van het han
delsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine (5) ;
Overwegende dat krachtens artikel 7 van Verorde
ning (EEG) nr. 2757/75 de heffing of toekenning van
de voor granen geldende compenserende bedragen
kan worden beperkt om het hoofd te bieden aan de
in artikel 56 van de Akte bedoelde situatie ; dat om de

goede werking van de gemeenschappelijke ordening
der markten te waarborgen met deze beperking reke

ning moet worden gehouden voor de produkten van
de sector eieren, aangezien dit van granen afgeleide
produkten zijn ;
Overwegende dat de compenserende bedragen in het
intracommunautaire handelsverkeer ten doel hebben

een redelijk verkeer van goederen mogelijk te maken

Overwegende dat het compenserende bedrag dat van
toepassing is per broedei wordt berekend aan de

hand van dezelfde criteria;

Overwegende dat de compenserende bedragen welke
van toepassing zijn op voedergranen zijn vastgesteld
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2757/75 van

tussen Lid-Staten met een verschillend prijspeil en dat
derhalve een compenserend bedrag moet worden ge
heven bij invoer in een Lid-Staat met een hoger prijs
peil voor voedergranen en, omgekeerd, een compen
serend bedrag moet worden toegekend bij uitvoer
naar een Lid-Staat met een lager prijspeil voor voe
dergranen ;

de Raad van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de
(^ PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
(2) Zie blz. 64 van dit Publikatieblad.

(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 104.
(4) Zie blz. 49 van dit Publikatieblad.
(5) Zie blz. 104 van dit Publikatieblad.
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Overwegende dat bijgevolg artikel 55 , lid 1 , sub a),
van de Akte, volgens hetwelk de compenserende be
dragen worden geheven door de invoerende Lid-Staat
of worden toegekend door de uitvoerende Lid-Staat,
betekent dat de betrokken bedragen moeten worden
geheven, respectievelijk toegekend door de Lid-Staat
waar het prijspeil voor voedergranen het hoogst is ;
Overwegende dat voorschriften moeten worden vast
gesteld betreffende de wijze waarop de compense
rende bedragen worden geheven, respectievelijk toe
gekend, ten einde verlegging van het handelsverkeer
te voorkomen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Nr. L 282/75

Artikel 4

Indien gedurende een of meer dagen in de loop van
de eerste 75 dagen van een kwartaal voorafgaande
aan 1 augustus, 1 november, 1 februari of 1 mei,
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2757/75 wordt
toegepast, dan wordt het bedrag dat het daaropvol
gende kwartaal als compenserend bedrag geldt voor
de in artikel 1 en 2 bedoelde produkten om de drie
maanden vastgesteld op grond van het gemiddelde
van de bedragen die de eerste 75 dagen van het voor
afgaande kwartaal zijn bepaald voor de granen waar
uit de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2773 /75
bedoelde hoeveelheid voedergranen is samengesteld.
Verschilt het bedrag echter minder dan 5 % van het
voor het voorafgaande kwartaal vastgestelde bedrag,
dan blijft dit laatste bedrag ongewijzigd.

Artikel 1

De compenserende bedragen „toetreding" die van
toepassing zijn in het handelsverkeer tussen de Ge
meenschap in haar oorpronkelijke samenstelling en
de nieuwe Lid-Staten, en tussen deze laatste en derde
landen worden, uitgaande van de in de bijlage voor
eieren in de schaal vastgestelde bedragen, berekend
op grond van de wijzigingen in de compenserende
bedragen „toetreding" die gelden voor de hoeveelheid
voedergranen welke nodig is voor de produktie van 1
kg eieren in de schaal of van één broedei in de Ge
meenschap .
Artikel 2

De compenserende bedragen „toetreding" voor de in
artikel 1 , lid 1 , sub b), van Verordening (EEG) nr.
2771 /75 bedoelde produkten die van toepassing zijn
in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar
oorspronkelijke samenstelling en de nieuwe Lid-Sta
ten, en tussen deze laatste en derde landen, worden
van het compenserend bedrag „toetreding" dat van
toepassing is op andere eieren in de schaal dan broed
eieren afgeleid met behulp van de coëfficiënten die
de in artikel 5 , lid 2, van genoemde verordening be
doelde verhouding weergeven .
Artikel 3

De compenserende bedragen „toetreding" voor pro
dukten, bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 2783 /75 welke van toepassing zijn in het handels
verkeer tussen de Gemeenschap in haar oorspronke
lijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten en tussen
deze laatste en derde landen, worden van het com
penserende bedrag „toetreding" dat van toepassing is
op andere eieren in de schaal dan broedeieren afge
leid met behulp van de in artikel 2, lid 1 , van ge
noemde verordening bedoelde coëfficiënten .

Artikel 5

De compenserende bedragen „toetreding" die gelden
in het handelsverkeer tussen twee nieuwe Lid-Staten

zijn gelijk aan het verschil tussen de compenserende
bedragen „toetreding" die gelden in het handelsver
keer tussen elk van deze nieuwe Lid-Staten en de

Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling.

Artikel 6
In het handelsverkeer van

de nieuwe Lid-Staten

onderling en met de Gemeenschap in haar oorspron
kelijke samenstelling worden de compenserende be
dragen „toetreding" geheven of toegekend door die
van de twee betrokken Lid-Staten waar het prijspeil
voor de hoeveelheid voedergranen als bedoeld in bij
lage I van Verordening (EEG) nr. 2773 /75 het
hoogst is .
Artikel 7

1.

In het handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Sta

ten en derde landen worden de compenserende be
dragen „toetreding" in mindering gebracht op de hef
fingen en restituties.
2.
Indien voor een produkt een compenserend be
drag „toetreding" is vastgesteld en indien de restitutie
lager is dan dit compenserende bedrag of niet is vast
gesteld, kan worden bepaald dat in de betrokken
nieuwe Lid-Staat bij uitvoer van het betrokken pro
dukt naar derde landen een bedrag wordt geheven
dat ten hoogste gelijk is aan het verschil tussen het
compenserende bedrag „toetreding" en de restitutie

of, naar gelang van het geval, ten hoogste gelijk aan
het compenserende bedrag „toetreding".
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3 . De in artikel 4 bedoelde bedragen worden vast
gesteld door de Commissie.

Artikel 8

Het toe te passen compenserende bedrag „toetreding"
is het bedrag dat geldt op de dag van invoer of van

Artikel 10

uitvoer.

Artikel 9

1.

De voorschriften inzake het toekennen, het hef
fen en het terugbetalen van de compenserende bedra

gen worden volgens de procedure van artikel 17 van
Verordening (EEG) nr. 2771 /75 zodanig vastgesteld
dat met name verlegging van het handelsverkeer
wordt vermeden.

1 . Verordening (EEG) nr. 237/73 van de Raad van
31 januari 1973 tot vaststelling van de algemene be
palingen van het stelsel van compenserende bedragen
in de sector eieren (1), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2880/73 (2), word ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

2.
De voorschriften voor de toepassing van deze
verordening, in het bijzonder wat betreft de andere
compenserende bedragen „toetreding" dan die be

Artikel 11

paald in artikel 1 , lid 1 , worden vastgesteld volgens

Deze verordening treedt in werking op 1 november

dezelfde procedure.

1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(*) PB nr. L 29 van 1 . 2. 1973, blz. 9.
(2) PB nr. L 297 van 25. 10! 1973, blz. 4.

BIJLAGE

Handelsverkeer met

Nr. van het ge
meenschappelijk

Omschrijving

douanetarief
1

2

04.05

Vogeleieren en eigeel, vers, gedroogd of op andere wijze
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker:
A. Vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd:
I. van pluimvee:
a) Broedeieren (a)

b ) andere

Verenigd
Koninkrijk

Denemarken

Ierland

3

4

R.E./100 st.

R.E./100 st.

R.E. / 100 st.

0,0830

0,4485

0,8829

R.E./100 kg

R.E./100 kg

R.E./100 kg

0,8556

4,6210

9,0982

^

5

( a) Onder deze onderverdeling vallen alleen eieren van pluimvee die voldoen aan de voorwaarden , vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van
de Europese Gemeenschappen .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2777/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti
kelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ),

Overwegende dat de basisbepalingen inzake de orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee sinds
hun goedkeuring meermaals zijn gewijzigd ; dat zij
talrijk en ingewikkeld zijn en over verschillende
publikatiebladen verspreid, zodat zij moeilijk hanteer
baar zijn geworden, waardoor de voor elke wettelijke
regeling noodzakelijke duidelijkheid ontbreekt; dat
onder deze omstandigheden tot codificatie moet wor
den overgegaan ;

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van
de gemeenschappelijke markt voor landbouwproduk
ten gepaard moeten gaan met de totstandkoming van
een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat dit be
leid met name een gemeenschappelijke ordening van
de landbouwmarkten dient te omvatten, die verschil
lende vormen kan aannemen naar gelang van de pro
dukten ;

Overwegende dat het gemeenschappelijk landbouw
beleid ten doel heeft de in artikel 39 van het Verdrag
gestelde doeleinden te verwezenlijken ; dat het, met
name in de sector slachtpluimvee, ten einde de mark
ten te stabiliseren en de betrokken landbouwbevol

king een redelijke levensstandaard te verzekeren,
noodzakelijk is dat maatregelen ter vergemakkelijking
van de aanpassing van het aanbod aan de eisen van
de markt kunnen worden getroffen ;
Overwegende dat de totstandbrenging van een ge
meenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee
de instelling van een uniforme regeling van het han
delsverkeer aan de buitengrenzen van de Gemeen
schap meebrengt, welke regeling een stelsel van hef
fingen en restituties bij de uitvoer omvat;

Overwegende dat ter bereiking van dit doel in begin
sel kan worden volstaan met het leggen van heffingen

( x ) PB nr. C 60 van 13 . 3 . 1975, blz. 41 .

op de invoer uit derde landen, waarbij rekening
wordt gehouden met de invloed op de voederkosten
van het verschil tussen de voedergraanprijzen in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt en tevens met de
noodzaak de verwerkende industrie in de Gemeen

schap te beschermen ;

Overwegende dat verstoringen van de communau
taire markt, te wijten aan aanbiedingen op de wereld
markt tegen abnormaal lage prijzen, moeten worden
voorkomen; dat het daartoe noodzakelijk is sluisprij
zen vast te stellen en de heffingen met een extra
bedrag te verhogen wanneer de aanbiedingsprijzen
franco-grens beneden de sluisprijzen liggen ;
Overwegende dat door de mogelijkheid om bij uit
voer naar derde landen een restitutie te verlenen die

gelijk is aan het verschil tussen de prijzen in de Ge

meenschap en de wereldmarktprijzen, de deelneming
van de Gemeenschap aan de internationale handel in
slachtpluimvee veilig kan worden gesteld ; dat het, om
de exporteurs van de Gemeenschap een bepaalde
zekerheid te geven met betrekking tot de stabiliteit
van de restituties, aanbeveling verdient de mogelijk
heid te scheppen om de restituties in de sector slacht
pluimvee vooraf vast te stellen ;
Overwegende dat, tèr aanvulling van het hierboven
beschreven stelsel de mogelijkheid dient te worden
geschapen om te toepassing van het zogenaamde stel
sel van de actieve veredeling geheel of gedeeltelijk te
verbieden, voor zover de marktsituatie zulks vereist;

Overwegende dat het stelsel van heffingen het moge
lijk maakt af te zien van iedere andere beschermende
maatregel aan de buitengrenzen van de Gemeen
schap ; dat het stelsel van heffingen echter in uitzon
derlijke omstandigheden te kort kan schieten ; dat, ten
einde de markt van de Gemeenschap in dergelijke
gevallen niet zonder bescherming te laten tegen de
verstoringen die hieruit dreigen voort te vloeien, aan
gezien de voorheen bestaande invoerbelemmeringen
zullen zijn opgeheven, de Gemeenschap in staat dient
te worden gesteld snel de vereiste maatregelen te
nemen ;

Overwegende dat uit de toepassing van maatregelen
ter bestrijding van de verbreiding van veeziekten
voortvloeiende beperkingen van het vrije verkeer,
moeilijkheden op de markt van een of meer Lid-Sta
ten kunnen veroorzaken; dat dient te worden voor
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zien in de mogelijkheid tot het nemen van buitenge
wone maatregelen ter ondersteuning van de markt die
ertoe strekken de situatie het hoofd te bieden ;

Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

c) 02.03

Levers van pluimvee, vers, ge
koeld, bevroren, gezouten of ge
pekeld

d) 02.05 C

Vet van pluimvee, niet geperst,
niet gesmolten en ook niet met
behulp van oplosmiddelen ge
extraheerd, vers, gekoeld, bevro
ren, gezouten, gepekeld, gedroogd
of gerookt

e) 15.01 B

Vet van pluimvee, geperst, ge
smolten of met behulp van op
losmiddelen geëxtraheerd

f) 16.02 B I

Andere bereidingen en conserven,
van vlees of van slachtafvallen,
van pluimvee

Overwegende dat, om de uitvoering van de voorge
nomen maatregelen te vergemakkelijken, dient te
worden voorzien in een procedure waarbij in het
kader van een Comité van beheer een nauwe samen

werking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot
stand wordt gebracht;
Overwegende dat de totstandbrenging van een ge
meenschappelijke markt door de toepassing van be
paalde steunmaatregelen in gevaar zou worden ge
bracht; dat het derhalve dienstig is dat de bepalingen
van het Verdrag die het mogelijk maken, de door de
Lid-Staten verleende steun te beoordelen en die

steunmaatregelen welke onverenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt te verbieden, van toepas
sing worden verklaard op de sector slachtpluimvee ;
Overwegende dat bij de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector slachtpluimvee gelijkelijk en
op passende wijze rekening moet worden gehouden
met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag
gestelde doeleinden ;
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2.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) „levend pluimvee": levend pluimvee met een ge
wicht per stuk van meer dan 185 gram ;

b) „kuikens": levend pluimvee met een gewicht per
stuk van niet meer dan 185 gram;

Overwegende dat de uitgaven die de Lid-Staten ver
richten op grond van de verplichtingen die voort
vloeien uit de toepassing van deze verordening, over
eenkomstig de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970
betreffende de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (*), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1566/72 (2), voor rekening komen van de Ge
meenschap,

c) „geslacht pluimvee": dood pluimvee, hele dieren,
ook zonder slachtafvallen ;

d) „afgeleide produkten": de volgende produkten :
1 . de in lid 1 , sub a), genoemde produkten, met
uitzondering van kuikens ;
2. de produkten, delen van pluimvee genoemd,
genoemd in lid 1 , sub b), met uitzondering
van geslacht pluimvee en van eetbare slachtaf

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

vallen;

3 . de in lid 1 , sub b), genoemde eetbare slachtaf
vallen;

Artikel 1

4. de in lid 1 , sub c), genoemde produkten;
1 . De gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector slachtpluimvee omvat de volgende produk

5 . de in lid 1 , sub d) en sub e), genoemde pro
dukten;

ten :

6. de in lid 1, sub f), genoemde produkten;
Nr. van het

gemeenschappelijk
douanetarief

Omschrijving

a) 01.05

Levend pluimvee

b) 02.02

Dood pluimvee, alsmede de daar
van afkomstige eetbare slachtaf
vallen (met uitzondering van
levers), vers, gekoeld of bevroren

(*) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz . 13 .
(2) PB nr. L 167 van 25 . 7. 1972, blz. 5 .

e) „kwartaal": een tijdvak van drie maandeh, in
gaande op 1 februari, 1 mei, 1 augustus of 1
november.

Artikel 2

1.

Ten einde de initiatieven van het betrokken be

drijfsleven aan te moedigen om de aanpassing van het
aanbod aan de eisen van de markt te vergemakkelij
ken,uitgezonderd de initiatieven tot het uit de markt
nemen van produkten, kunnen voor de in artikel 1,
/
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lid 1 , genoemde produkten de volgende communau
taire maatregelen worden genomen:

granen en van de maandelijkse verhoging van
deze drempelprijzen.

— maatregelen die kunnen bijdragen tot een betere
organisatie van de produktie, de verwerking en de

De wereldmarktprijzen van voedergranen worden
elke drie maanden vastgesteld op de grondslag
van de prijzen van deze granen over het tijdvak
van zes maanden, voorafgaande aan het kwartaal

commercialisatie;

— maatregelen tot verbetering van de kwaliteit;

waarin het bedoelde element wordt berekend.

— maatregelen ertoe strekkende het opstellen van
ramingen op korte en lange termijn mogelijk te
maken aan de hand van gegevens betreffende de
gebruikte produktiemiddelen ;

Bij de vaststelling van de heffingen die met ingang
van 1 november, 1 februari en 1 mei van toepas
sing zijn, wordt evenwel met het verloop van de

— maatregelen ertoe strekkende de waarneming van
het prijsverloop op de markt te vergemakkelijken.

rekening gehouden, indien op dezelfde datum een
nieuwe sluisprijs wordt vastgesteld;

De algemene voorschriften betreffende deze maatre
gelen worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 43, lid 2, van het Verdrag.

b) een element dat gelijk is aan 7 % van het gemid
delde van de sluisprijzen over de vier kwartalen
welke a^n 1 mei van elk jaar voorafgaan.

2.

voedergraanprijzen qp de wereldmarkt slechts

Dit element wordt eenmaal per jaar voor een op 1
augustus 'beginnend tijdvak van twaalf maanden
vastgesteld.

Normen voor de commercialisatie

— worden vastgesteld voor een of meer van de in
artikel 1 , lid 1 , sub b), genoemde produkten,
— kunnen worden vastgesteld voor de in artikel 1 ,
lid 1 , sub a), c), d), e) en f), genoemde produkten.
Deze normen kunnen met name betrekking hebben
op de indeling in gewichts- en kwaliteitsklassen, de
verpakking, de opslag, het vervoer, de presentatie en
het merken.

2. De heffing op kuikens wordt volgens dezelfde
methode berekend als de heffing op geslacht pluim
vee. De hoeveelheid voedergranen die in aanmerking
wordt genomen is evenwel die welke nodig is voor de
produktie in de Gemeenschap van één kuiken ; de
sluisprijs is de sluisprijs voor kuikens.
3.

De normen, hun werkingsfeer, alsmede de algemene
voorschriften voor hun toepassing worden op voor
stel van de Commissie door de Raad vastgesteld met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Artikel 3

Bij de invoer in de Gemeenschap van de in artikel 1 ,
lid 1 , genoemde produkten wordt een heffing toege
past, die voor elk kwartaal vooraf wordt vastgesteld
volgens de procedure van artikel 17.

Op voorstel van de Commissie en met gekwa

lificeerde meerderheid van stemmen :

— bepaalt de Raad de hoeveelheid voedergranen
welke, naar gelang van de soort pluimvee, nodig
is voor de produktie van één kilogram geslacht
pluimvee en de hoeveelheid voedergranen die
nodig is voor de produktie van één kuiken, als
mede de percentages van de verschillende voeder
granen welke in deze hoeveelheid begrepen zijn;
— stelt de Raad de voorschriften voor de toepassing
van dit artikel vast.

Artikel 5

Artikel 4

1.

De heffing op geslacht pluimvee bestaat uit:

a) een element dat gelijk is aan het verschil tussen de
prijzen in de Gemeenschap en de wereldmarkt
prijzen van de hoeveelheid voedergranen, welke,
naar gelang van de soort pluimvee, in de Gemeen
schap nodig is voor de produktie van één kilo
gram geslacht pluimvee.

De prijzen van voedergranen in de Gemeenschap
worden eenmaal per jaar voor het op 1 augustus
beginnend tijdvak van twaalf maanden vastge
steld, uitgaande van de drempelprijzen voor deze

1 . Voor de in artikel 1 , lid 2, sub d), genoemde
produkten wordt de heffing afgeleid van de heffing
op geslacht pluimvee, uitgaande van de gewichtsver
houding tussen deze verschillende produkten en ge
slacht pluimvee en, voor zover nodig, van de gemid
delde verhouding tussen de handelswaarde van deze
produkten.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden
de heffingen op de produkten van de posten 02.03,
15.01 B en 16.02 B I van het gemeenschappelijk
douanetarief, waarvoor de hoogte van het douane
recht in het kader van het GATT is geconsolideerd,
beperkt tot het uit deze consolidatie voortvloeiende
recht.
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3.

De coëfficiënten voor de in lid 1 bedoelde ver

houdingen worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 17. Ten minste eenmaal per jaar worden
de voor deze vaststelling gebruikte gegevens aan een
onderzoek onderworpen.
Artikel 6

Wanneer een aanmerkelijke prijsstijging op de markt
van de Gemeenschap wordt Waargenomen, kunnen,
indien de mogelijkheid bestaat dat deze toestand
voortduurt en deze markt als gevolg daarvan versto
ringen ondergaat of dreigt te ondergaan, de vereiste
maatregelen worden genomen.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene voorschriften voor de toepassing van dit artikel
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tie van één kuiken, en het forfaitaire bedrag komt
overeen met de overige voederkosten en de algemene
produktie- en commercialisatiekosten voor één kui
ken. De hoeveelheid voedergranen en het forfaitaire
bedrag zijn voor alle soorten gelijk.

4. Voor de in artikel 1 , lid 2, sub d) , genoemde
produkten worden de sluisprijzen afgeleid van de
sluisprijs voor geslacht pluimvee, uitgaande van de
krachtens artikel 5, lid 3 , voor deze produkten vast
gestelde coëfficiënten.
5.
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmem de
voorschriften voor de toepassing van dit artikel vast.
Artikel 8

vast.

Artikel 7

1 . De sluisprijzen worden voor elk kwartaal van
tevoren vastgesteld volgens de procedure van artikel

1 . Indien de aanbiedingsprijs franco-grens van een
produkt beneden de sluisprijs daalt, wordt de hef
fing op dit produkt verhoogd met een extra bedrag,
dat gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs en de
aanbiedingsprijs franco-grens.

17.

2.

De sluisprijs voor geslacht pluimvee bestaat uit :

a) een bedrag, gelijk aan de wereldmarktprijs van de

hoeveelheid voedergranen welke, naar gelang van
de soort pluimvee, in derde landen nodig is voor
de produktie van één kilogram geslacht pluimvee ;

b ) een naar gelang van de soort pluimvee bepaald
forfaitair bedrag voor de overige voederkosten en
de algemene produktie- en commercialisatie
kosten.

De wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergra
nen wordt elke drie maanden vastgesteld op de
grondslag van de prijzen van deze granen over het
tijdvak van zes maanden, voorafgaande aan het
kwartaal waarin de sluisprijs wordt vastgesteld.
Bij de vaststelling van de sluisprijs die met ingang van
1 november, 1 februari en 1 mei van toepassing is,
wordt evenwel met het verloop van de voedergraan
prijzen op de wereldmarkt slechts rekening gehou
den, indien de prijs van deze hoeveelheid een mini
mumafwijking te zien geeft ten opzichte van de prijs
waarvan bij de berekening van de sluisprijs voor het
vorige kwartaal werd uitgegaan. Ten minste een
maal per jaar worden de voor de vaststelling van het
sub b) bedoelde forfaitaire bedrag gebruikte gegevens
aan een onderzoek onderworpen.
3 . De sluisprijs voor kuikens wordt volgens de
zelfde methode berekend als de sluisprijs voor ge
slacht pluimvee; de wereldmarktprijs van de hoeveel
heid voedergranen is evenwel de prijs van de hoeveel
heid welke in derde landen nodig is voor de produk

2. Dit extra bedrag is evenwel niet van toepassing
ten opzichte van die derde landen welke bereid en in
staat zijn te waarborgen dat de prijs die wordt toege
past bij de invoer in de Gemeenschap van produkten
van oorsprong uit en herkomstig van hun grondge
bied, niet lager zal zijn dan de sluisprijs van het be
trokken produkt en dat verlegging van het handels
verkeer zal worden voorkomen .

3.

De aanbiedingsprijs franco-grens wordt vastge

steld voor alle invoer uit alle derde landen.
Indien echter de uitvoer uit een of meer landen

plaatsvindt tegen abnormaal lage prijzen, beneden de
prijzen die worden toegepast door de andere derde
landen, wordt een tweede aanbiedingsprijs franco
grens vastgesteld voor de uitvoer uit deze andere lan
den .

4. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
volgens de procedure van artikel 17 vastgesteld.

Volgens dezelfde procedure worden, in voorkomend
geval, de extra bedragen vastgesteld.
Artikel 9

1 . Voor zover nodig om de uitvoer van de in arti
kel 1 , lid 1 , genoemde produkten op basis van de
wereldmarktprijzen van deze produkten mogelijk te
maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de
prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door
een restitutie bij de uitvoer.
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2. De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeen
schap . Zij kan variëren naar gelang van de bestem
ming.

De vastgestelde restitutie wordt toegekend op verzoek
van de belanghebbende.

Bij de vaststelling van de restitutie wordt in het bij
zonder rekening gehouden met de noodzaak een
evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van
basisprodukten uit de Gemeenschap met het oog op
de uitvoer van verwerkte goederen naar derde landen
en het gebruik van de tot het veredelingsverkeer toe
gelaten produkten van deze landen.

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene voorschriften vast betreffende de toekenning en
de voorafgaande vaststelling van restituties bij de
uitvoer, alsmede de criteria voor het bepalen van het
bedrag ervan.

De vaststelling van de restituties geschiedt periodiek
volgens de procedure van artikel 17. In geval van
noodzaak kan de Commissie de restituties tussentijds
wijzigen op verzoek van een Lid-Staat of op eigen
initiatief.

3 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 17.
Artikel 10

Voor zover nodig voor de goede werking van de
gemeenschappelijke ordening van de markten van
slachtpluimvee, kan de Raad op voorstel van de
Commissie, en met gekwalificeerde meerderheid, de
toepassing van de regeling van de actieve veredeling
geheel of gedeeltelijk uitsluiten voor de in artikel 1 ,
lid 1 , genoemde produkten die bestemd zijn voor de
vervaardiging van in artikel 1 , lid 1 , genoemde pro
dukten.
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— de toepassing van enige kwantitatieve beperking
of maatregel van gelijke werking.
Als maatregel van gelijke werking als een kwantita
tieve beperking wordt onder meer beschouwd de be
perking van de toekenning van in- of uitvoercertifica
ten tot een bepaalde groep rechthebbenden.
Artikel 12

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een
of meer van de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produk
ten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige versto
ringen ondergaat of dreigt te ondergaan, die de doel
einden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kun
nen brengen, kunnen in het handelsverkeer met derde
landen passende maatregelen worden toegepast totdat
deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor
geweken is.

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en met
gekwalificeerde meerderheid, de uitvoeringsbepalin
gen van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en
binnen welke grenzen de Lid-Staten conservatoire
maatregelen kunnen treffen.
2.

Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voor

doet, beslist de Commissie op verzoek van een Lid
Staat of op eigen initiatief over de noodzakelijke
maatregelen, die aan de Lid-Staten worden medege
deeld en die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien
bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid
Staat wordt ingediend, beslist zij hierover binnen de
vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek.
3.
Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Com
missie binnen de drie werkdagen volgende op de dag
van de mededeling daarvan aan de Raad voorleggen .
De Raad komt onverwijld bijeen. Hij kan de betrok

ken maatregel met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen wijzigen of vernietigen.

Artikel 11

Artikel 13

1 . De algemene bepalingen voor de toepassing van
het gemeenschappelijk douanetarief en de bijzondere
regels voor de toepassing ervan zijn van toepassing
voor de classificatie van de produkten die onder de
onderhavige verordening vallen ; de tariefnomencla
tuur die voortvloeit uit de toepassing van de onder
havige verordening wordt opgenomen in het gemeen
schappelijk douanetarief.
2. Behoudens andersluidende bepalingen van deze
verordening of afwijkingen, waartoe de Raad op
voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meer
derheid besluit, zijn verboden :
— de toepassing van enig douanerecht of enige hef

fing van gelijke werking,

De in artikel 1 , lid 1 , genoemde goederen, waarin
produkten zijn verwerkt welke niet in artikel 9, lid 2,
noch in artikel 10, lid 1 , van het Verdrag zijn be
doeld, of die uit zodanige produkten zijn verkregen,
worden niet toegelaten tot het vrije verkeer binnen de
Gemeenschap.
Artikel 14

Ten einde rekening te houden met de beperkingen
van het vrije verkeer die zouden kunnen voort
vloeien uit maatregelen om de verbreiding van vee
ziekten te bestrijden, kunnen volgens de procedure
van artikel 17 buitengewone maatregelen worden ge
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nomen ter ondersteuning van de markt die door deze
beperkingen wordt getroffen. Deze maatregelen kun
nen slechts worden getroffen in de mate en voor het
tijdvak die strikt noodzakelijk zijn voor de ondersteu
ning van deze markt.
Artikel 15

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de

voor de toepassing van deze verordening benodigde
gegevens. De wijze waarop deze gegevens worden
medegedeeld en verspreid, wordt vastgesteld volgens
de procedure van artikel 17.
Artikel 16
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op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid
Staat, aan de orde wordt gesteld.
Artikel 19

Behoudens andersluidende bepalingen in deze veror
dening zijn de artikelen 92 tot en met 94 van het
Verdrag van toepassing op de produktie van en de
handel in de artikel 1 , lid 1, genoemde produkten.
Artikel 20

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat
gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt ge
houden met de in de artikelen 39 en 110 van het

1.

Er is een Comité van beheer voor eieren en

slachtpluimvee ingesteld, hierna te noemen het
„Comité", dat is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de Lid-Staten en onder voorzitterschap staat van
een vertegenwoordiger van de Commissie.
2.

In het Comité worden de stemmen van de Lid

Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 148, lid 2, van het Verdrag. De voorzitter neemt
geen deel aan de stemming.
Artikel 17

1.
In de gevallen waarin wordt verwezen naar de
in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzit
ter deze procedure bij het Comité in, hetzij op eigen
initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger
van een Lid-Staat.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie dient
een ontwerp in van de te nemen maatregelen. Het
Comité brengt over deze maatregelen advies uit bin
nen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar
gelang van de urgentie der aan een onderzoek onder
worpen Vraagstukken. Het Comité spreekt zich uit
met een meerderheid van eenenveertig stemmen.
3 . De Commissie stelt maatregelen vast, die
onmiddelijk van toepassing zijn. Indien echter deze
maatregelen niet in overeenstemming zijn met het
door het Comité uitgebrachte advies, worden zij door
de Commissie onverwijld ter kennis van de Raad ge
bracht; in dat geval kan de Commissie de toepassing
van de maatregelen waartoe zij heeft besloten tot ten
hoogste een maand na deze kennisgeving uitstellen.

De Raad kan binnen een maand met gekwalificeerde

Verdrag gestelde doeleinden.
Artikel 21

Indien Italië gebruik maakt van het bepaalde in arti
kel 23 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector gra
nen ( 1 ), treft de Raad op voorstel van de Commissie
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de
nodige maatregelen om vervalsingen van de mede
dinging te voorkomen.
Artikel 22

1 . Verordening nr. 123 /67/EEG van de Raad van
13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee (2), laat
stelijk gewijzigd bij het besluit van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 1 januari 1973 hou
dende aanpassing van de documenten betreffende de
toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Ge
meenschappen (3), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij

zingen naar de onderhavige verordening.
De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening moe
ten worden gelezen volgens de in de bijlage voorko
mende concordantietabel .

Artikel 23

meerderheid van stemmen een andersluidend besluit

Deze verordening treedt in werking op 1 november

nemen .

1975 .

Artikel 18

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat
door zijn voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij

(M PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(*) PB nr. 117 van 19 . 6. 1967, blz. 2301/67.
(8) PB nr. L 2 van 1 . 1 . 1973, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

BIJLAGE
Concordantietabel

Verordening nr. 123/67/EEG

Deze verordening

artikel 13 bis

artikel 14

artikel 14

artikel 19

artikel 21

artikel 20
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VERORDENING (EEG) Nr. 2778/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende vaststelling van de voorschriften voor de berekening van de heffing en de
sluisprijs voor slachtpluimvee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

zonder poten, zonder hart, zonder lever
en zonder spiermaag, welke aanbie
dingsvorm hierna „aanbiedingsvorm
65 % " is genoemd ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector slachtpluim
vee ( 1 ), inzonderheid op artikel 4, lid 3, en artikel 7,

— 1 : 3,029 voor geslachte eenden, geplukt, uitge
bloed, niet schoongemaakt of zonder
darmen, met kop en met poten, welke
aanbiedingsvorm hierna „aanbiedings
vorm 85 % " is genoemd ;

lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de heffing voor geslacht pluimvee
onder meer bestaat uit een element dat gelijk is aan
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en
de wereldmarktprijzen van de hoeveelheid voedergra
nen welke, naar gelang van de soort pluimvee, beno
digd is voor de produktie in de Gemeenschap van één
kilogram geslacht pluimvee;

Overwegende dat deze hoeveelheid dient te worden
vastgesteld uitgaande van een veredelingscoëfficiënt,
welke de verhouding uitdrukt tussen het gewicht van
het geslacht pluimvee en het gewicht van de voeder
granen, benodigd voor de produktie daarvan ; dat bij
de vaststelling van deze verhouding rekening dient te
worden gehouden met de hoeveelheid voedergranen,
benodigd voor de produktie van één kuiken (zoals
gedefinieerd in artikel 1 , lid 2, sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 2777/75 ) en met het sterftecijfer van
het slachtpluimvee tijdens de mestperiode ; dat deze

coëfficiënt moet worden gedifferentieerd per soort;
dat derhalve de bedoelde coëfficiënt moet worden

— 1 : 3,679 voor geslachte eenden, geplukt, schoon
gemaakt, zonder kop en zonder poten,
ook indien met hart, met lever en met
spiermaag, welke aanbiedingsvorm
hierna „aanbiedingsvorm 70 % " is ge
noemd ;

— 1 : 4,087 voor geslachte eenden, geplukt, schoon
gemaakt, zonder kop en zonder poten
en zonder hart, zonder lever en zonder
spiermaag, welke aanbiedingsvorm
hierna „aanbiedingsvorm 63 % " is ge
noemd;

— 1 : 3,122 voor geslachte ganzen, geplukt, uitge
bloed, niet schoongemaakt, met kop en
met poten, welke aanbiedingsvorm
hierna „aanbiedingsvorm 82 % " is ge
noemd;

— 1 : 3,413 voor geslachte ganzen, geplukt, schoon
gemaakt, zonder kop en zonder poten,
ook indien met hart en met spiermaag,
welke aanbiedingsvorm hierna „aanbie
dingsvorm 75 % " is genoemd ;

vastgesteld op :

— 1 : 2,338 voor geslachte kalkoenen;

— 1 : 1,925 voor geslachte hanen en kippen, ge
plukt, ontdarmd, met kop en met
poten, welke aanbiedingsvorm hierna
„aanbiedingsvorm 83 % " is genoemd;

—: 1 : 3,808 vóór geslachte parelhoenders ;

— 1 : 2,189 voor geslachte hanen en kippen, ge
plukt, schoongemaakt, zonder kop en
zonder poten, doch met hart, met lever
en met spiermaag, welke aanbiedings
vorm hierna „aanbiedingsvorm 70% "
is genoemd ;

— 1 : 2,385 voor geslachte hanen en kippen, ge
plukt, schoongemaakt, zonder kop en
(M Zie blz. 77 van dit Publikatieblad.

Overwegende dat de heffing voor kuikens volgens
dezelfde methode moet worden berekend als de hef
fing voor geslacht pluimvee; dat echter moet worden
uitgegaan van de hoeveelheid voedergranen, beno
digd voor de produktie in de Gemeenschap van één
kuiken zonder onderscheid per soort;

Overwegende dat deze hoeveelheid dient te worden
vastgesteld uitgaande Van een veredelingscoëfficiënt
van 1 : 0,392 welke coëfficiënt de verhouding uit
drukt tussen ééri kuiken en het gewicht van de voe
dergranen, benodigd voor de produktie daarvan ; dat
bij de vaststelling van deze verhouding rekening dient
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te worden gehouden met de hoeveelheid voedergra
nen, benodigd voor de produktie van de broedeieren
die nodig zijn voor de produktie van één kuiken;
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Overwegende dat op grond van artikel 7 van Veror

dening (EEG) nr. 2777/75 de sluisprijs voor geslacht
pluimvee bestaat uit:

Overwegende dat de samenstelling dient te worden
bepaald van een mengsel van graansoorten waarin
genoemde hoeveelheden voorkomen;

— de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voeder
granen, welke naar gelang van de soort pluimvee
benodigd is voor de produktie in derde landen
van één kilogram geslacht pluimvee;

Overwegende dat in dit mengsel granen of bijproduk
ten daarvan zijn opgenomen, die dienen te worden
gelijkgesteld met één van de drie graansoorten die
hoofdzakelijk voor voeder voor pluimvee worden ge
bruikt, namelijk maïs, gerst en haver, en dat men in
het bijzonder voedertarwe met gerst gelijk dient te

— een naar gelang van de soort pluimvee bepaald
forfaitair bedrag voor de overige voederkosten en
de algemene produktie- en commercialisatie

stellen;

Overwegende dat derhalve als representatief dient te
worden beschouwd een mengsel van granen dat als
volgt is samengesteld :
— voor kuikens :
maïs : 60 %

gerst: 30 %
haver : 10 %

kosten;

Overwegende dat de sluisprijs voor kuikens volgens
dezelfde methode moet worden berekend als wordt

toegepast voor de berekening van de sluisprijs voor
geslacht pluimvee; dat echter moet worden uitgegaan
van de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voeder
granen welke benodigd is voor de produktie in derde

landen van één kuiken; dat het forfaitaire bedrag de
andere voederkosten moet weergeven alsmede de
algemene produktie- en commercialisatiekosten voor
één kuiken; dat de prijs van de hoeveelheid granen en
het forfaitaire bedrag niet moeten worden gedifferen
tieerd per soort;

— voor hanen en kippen :
maïs : 80 %

gerst : 20 %

— voor eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoen
ders :
maïs : 60 %

gerst: 30 %
haver : 10 % ;

Overwegende dat het wegens de samenstelling van de
bedoelde hoeveelheden voedergranen noodzakelijk is
dat de prijs van deze hoeveelheden in de Gemeen
schap enerzijds en op de wereldmarkt anderzijds ge
lijk is aan het volgens de aangegeven samenstelling
gewogen gemiddelde van de prijzen in de Gemeen
schap enerzijds en op de wereldmarkt anderzijds van
elk van de betrokken graansoorten;
Overwegende dat voor de berekening van de prijs
van elk van de graansoorten moet worden uitgegaan

Overwegende dat de hoeveelheden voedergranen die
nen te worden bepaald uitgaande van een verede
lingscoëfficiënt welke wordt bepaald volgens dezelfde
criteria als die welke werden gebruikt voor de bepa
ling van de veredelingscoëfficiënten die werden toege
past voor de berekening van de heffingen; dat echter
voor geslacht pluimvee geen rekening dient te worden
gehouden met de hoeveelheid voedergranen, beno
digd voor de produktie van één kuiken; dat derhalve
deze coëfficiënt moet worden vastgesteld op :
— 1 : 0,392 voor kuikens,

— 1 : 1,684 voor geslachte hanen en kippen in de

aanbiedingsvorm 83 % ,
— 1 : 1,915 voor geslachte hanen en kippen in de
aanbiedingsvorm 70 % ,
— 1 : 2,087 voor geslachte hanen en kippen in de
aanbiedingsvorm 65 % ,
— 1 : 2,824 voor geslachte eenden in de aanbie
dingsvorm 85 % ,
— 1 : 3,429 voor geslachte eenden in de aanbie

dingsvorm 70 % ,

van :

— het rekenkundig gemiddelde van de drempelprij

— 1 : 3,810 voor geslachte eenden in de aanbie

zen, vermeerderd met hun maandelijkse verho
ging, welke van kracht zijn gedurende het in arti
kel 4, lid 1 , sub a), tweede alinea, van Verorde
ning (EEG) nr. 2777/75 bedoelde tijdvak;

dingsvorm 63 % ,
voor geslachte ganzen in de aanbie
dingsvorm 82 % ,
voor geslachte ganzen in de aanbie
dingsvorm 75 % ,
voor geslachte kalkoenen,
voor geslachte parelhoenders;

— het rekenkundig gemiddelde van de cif-prijzen
welke zijn bepaald voor het in artikel 4, lid 1 , sub
a), derde alinea, van Verordening (EEG) nr.
2777/75 bedoelde tijdvak;

— 1 : 3,049
— 1 : 3,333
— 1 : 2,275

— 1 : 3,410

Nr.L 282/86
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Overwegende dat volgens de in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt verkregen ervaring de samenstel
ling van de hoeveelheid voedergranen, op de wereld
markt dezelfde dient te zijn als die welke in de Ge
meenschap voor de berekening van de heffing wordt
aangenomen ;

Overwegende dat de prijs van de hoeveelheid voeder
granen dient te worden berekend volgens dezelfde
methode als die welke voor de berekening van de
heffing is toegepast;
Overwegende dat het rekenkundig gemiddelde van de
cif-prijzen met 0,475 rekeneenheid per 100 kilogram
granen moet worden verhoogd ten einde rekening te
houden met de vervoerkosten naar de plaats van ver
bruik en de kosten van verwerking tot veevoeder;
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Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs
die met ingang van 1 november, 1 februari en 1 mei
van toepassing is, slechts rekening dient te worden
gehouden met het verloop van de voedergraanprijzen
op de wereldmarkt, indien de prijs van deze hoeveel
heid een minimumafwijking te zien geeft ten opzichte
van de prijs waarvan bij de berekening van de sluis
prijs voor het vorige kwartaal werd uitgegaan ; dat
een afwijking van minder dan 3 % geen noemens
waardige invloed op de voederkosten van het pluim
vee heeft; dat de minimumafwijking derhalve op 3 %
moet worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat bij de bepaling van de hoeveelheid
voedergranen op de wereldmarkt geen rekening
wordt gehouden met de andere voederkosten noch
met de algemene produktie- en commercialisatiekos
ten ; dat deze andere voederkosten betrekking heb
ben op aanvullende eiwitvoeders, minerale zouten,
vitamines en profylactische middelen ; dat de alge
mene produktie- en commercialisatiekosten betrek
king hebben op veterinaire uitgaven, huisvesting der
dieren, arbeid, verzekering, vervoer en handelsmarge;
dat deze kosten en uitgaven forfaitair kunnen worden
geraamd op :
— 0,1448 rekeneenheid voor één kuiken,

— 0,6069 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
hanen en kippen in de aanbiedingsvorm
83 % ,
— 0,6900 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
hanen en kippen in de aanbiedingsvorm
70% ,

— 0,7518 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
hanen en kippen in de aanbiedingsvorm
65 % ,

De in artikel 4, lid 1 , sub a), en lid 2 van Verordening
(EEG) nr. 2777/75 bedoelde hoeveelheden voeder
granen, alsmede de samenstelling daarvan, zijn vast
gesteld in bijlage I, kolommen 3 en 4.
Artikel 2

1 . In de Gemeenschap is de prijs van de hoeveel
heid voedergranen gelijk aan het volgens de in bijlage
1, kolom 4, voorkomende percentages gewogen ge
middelde van de prijzen per kilogram in de Gemeen
schap van elk der graansoorten die in deze hoeveel
heid voorkomen, waarbij dit gemiddelde vermenig
vuldigd wordt met het desbetreffende getal uit bij
lage I, kolom 3 .
2. In de Gemeenschap is de prijs van elke voeder
graansoort gelijk aan het rekenkundige gemiddelde
van de drempelprijzen, vermeerderd met hun maan
delijkse verhoging, welke voor deze graansoort gedu
rende een op 1 augustus aanvangend tijdvak van
twaalf maanden van kracht zijn.

— 0,5353 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
eenden in de aanbiedingsvorm 85 % ,
— 0,6500 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
eenden in de aanbiedingsvorm 70 % ,

— 0,7222 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
eenden in de aanbiedingsvorm 63 % ,

— 0,7240 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
ganzen in de aanbiedingsvorm 82 % ,
— 0,5916 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
ganzen in de aanbiedingsvorm 75 % ,
— 0,8929 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
kalkoenen,
— 1,1356 rekeneenheid per kilogram voor geslachte
parelhoenders ;

Artikel 3

1.
De wereldmarktprijs van de hoeveelheid voeder
granen is gelijk aan het volgens de in bijlage I, kolom
4, voorkomende percentages gewogen gemiddelde
van de wereldmarktprijzen per kilogram van elk der
graansoorten die in deze hoeveelheid voorkomen,
waarbij dit gemiddelde vermenigvuldigd wordt met
het desbetreffende getal uit bijlage I, kolom 3 .
2.
De wereldmarkprijs van elke voedergraansoort
is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de
cif-prijzen welke voor deze voedergraansoort zijn be
paald voor het in artikel 4, lid 1 , sub a), derde alinea,
van Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde tijdvak
van zes maanden .
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Artikel 4

Nr. L 282/87

Artikel 5

De in artikel 7, lid 2, sub b), en lid 3, van Verorde
De ii} artikel 7, lid 2, sub a),en lid 3i,van Veror
dening (EEG) nr. 2117115 bedoelde prijs van de hoe
veelheden voedergranen is gelijk aan de prijs van de

ning (EEG) nr. 2777/75 bedoelde forfaitaire bedra
gen zijn vastgesteld in bijlage II, kolom 5.

hoeveelheden voedergranen, vastgesteld in bijlage II,
kolom 3 , en waarvan de samenstelling is vermeld in
bijlage II, kolom 4.

Artikel 6

1.

De in artikel 7, lid 2, laatste alinea, van Verordening
(EEG) nr. 2777/75 bedoelde minimumafwijking is
vastgesteld op 3 % .

2. De prijs van deze hoeveelheden voedergranen is
gelijk aan het volgens de in bijlage II, kolom 4, voor
komende percentages gewogen gemiddelde van de
prijzen per kilogram van elk der graansoorten die in
deze hoeveelheid voorkomen, waarbij dit gemiddelde
vermenigvuldigd wordt met het desbetreffende getal
uit bijlage II, kolom 3 .
3 . De prijs van elke voedergraansoort is gelijk aan
het rekenkundige gemiddelde van de cif-prijzen welke
voor deze voedergraansoort zijn vastgesteld voor het
in artikel 7, lid 2, tweede alinea, van Verordening
(EEG) nr. 2777/75 bedoelde tijdvak van zes maan
den, welk gemiddelde wordt verhoogd met 0,475
rekeneenheid per 100 kilogram granen.

Artikel 7

1.
Verordening nr. 146/67/EEG van de Raad van
21 juni 1967 houdende vaststelling van de voorschrif

ten voor de berekening van de heffing en de sluisprijs
voor slachtpluimvee ( x ), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG) nr. 1717/74 (2), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2470/67.
H PB nr. L 181 van 4 . 7. 1974, blz. 3 .
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I

Nr. van het ge

meenschappelijk

Omschrijving

douanetarief
1

01.05

2

Hoeveelheid

(in kg)

Samenstelling

3

4

Levend pluimvee :
A. Kuikens

0,392

per stuk

maïs

60 %

gerst 30 %
haver 10 %

02.02

Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eet
bare slachtafvallen (met uitzondering van levers), vers,
gekoeld of bevroren :
A. niet in stukken gesneden :

I. Hanen en kippen :
a) aanbiedingsvorm 83 %

1,925

maïs

80 %

gerst 20 %
b) aanbiedingsvorm 70 %

2,189

maïs

80 %

gerst 20 %

c) aanbiedingsvorm 65 %

2,385

maïs

80 %

gerst 20 %
II . Eenden :

a) aanbiedingsvorm 85 %

3,029

maïs

60 %

gerst 30 %
haver 10 %

b) aanbiedingsvorm 70 %

3,679

maïs 60 %

gerst 30 %
haver 10 %

c) aanbiedingsvorm 63 %

4,087

maïs

60 %

gerst 30 %

haver 10 %
III . Ganzen :

a) aanbiedingsvorm 82 %

' 3,122

maïs 60 %

gerst 30 %

haver 10 %

b) aanbiedingsvorm 75 %

3,413

maïs 60 %

gerst 30 %
haver 10 %

IV. Kalkoenen

2,338

maïs

60 %

gerst 30 %
haver 10 %

V. Parelhoenders

3,808

maïs

60 %

gerst 30 %
haver 10 %
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BIJLAGE II

Nr. van het ge
meenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

2

1

01.05

Hoeveelheid

(in kg)

•

Forfaitair

Samenstelling

bedrag in R.E.

4

5

3

Levend pluimvee:
A. Kuikens

0,392
per stuk

maïs

60 %

0,1448

gerst 30 %
haver 10 %

02.02

Dood pluimvee, alsmede de daarvan
afkomstige eetbare slachtafvallen (met
uitzondering van levers), vers, gekoeld of
bevroren :

A. niet in stukken gesneden :

I. Hanen en kippen :
a) aanbiedingsvorm 83 %

1,684

maïs

80 %

0,6069

gerst 20 %

b) aanbiedingsvorm 70 %

1,915

maïs

80 %

0,6900

gerst 20 %

c) aanbiedingsvorm 65 %

2,087

maïs

80 %

0,7518

gerst 20 %
II . Eenden :

a) aanbiedingsvorm 85 %

li\\
2,824

maïs

60 %

l
0,5353

gerst 30 %
haver 10 %

b ) aanbiedingsvorm 70 %

3,429

maïs

60 %

0,6500

gerst 30 %
haver 10 %

c) aanbiedingsvorm 63 %

3,810

maïs

60 %

0,7222

gerst 30 %
haver 10 %
III . Ganzen :

a) aanbiedingsvorm 82 %

\
3,049

maïs

60 %

0,7240

gerst 30 %
haver 10 %

b) aanbiedingsvorm 75 %

3,333

maïs

60 %

0,5916

gerst 30 %
haver 10 %
IV. Kalkoenen

2,275

maïs

60 %

0,8929

gerst 30 %
haver 10 %

V. Parelhoenders

3,410

maïs

60 %

gerst 30 %
haver 10 %

1,1356
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1

VERORDENING (EEG) Nr. 2779/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij de uitvoer
en criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in de sector slachtpluimvee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector slachtpluim
vee 0 ), inzonderheid op artikel 9, lid 2, vierde alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de restituties bij de uitvoer van
produkten die onder de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector slachtpluimvee vallen, moe
ten worden vastgesteld volgens zodanige criteria dat
het verschil tussen de prijzen van deze produkten in
de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen kan wor
den overbrugd; dat daartoe enerzijds rekening moet
worden gehouden met de voorziening van de Ge
meenschap met produkten uit de sector slachtpluim
vee en met de prijzen van deze produkten in de Ge
meenschap en anderzijds met de prijssituatie voor
deze produkten op de wereldmarkt;

Overwegende dat het noodzakelijk is bovendien reke
ning te houden met het verschil tussen de prijzen in
de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen van de
hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de produk
tie van 1 kilogram geslacht pluimvee en voor de pro
duktie van één kuiken ; dat voor de in artikel 1 , lid 2,
sub d), van Verordening (EEG) nr. 2777/75 genoemde
produkten de in artikel 5, lid 3 , van dezelfde verorde
ning vermelde coëfficiënten in aanmerking dienen te
worden genomen ;
Overwegende dat de waarneming van het prijsver
loop de bepaling van deze prijzen aan de hand van
algemene beginselen vereist; dat het daartoe nodig is,
wat de wereldmarktprijzen betreft, de prijzen op de
markten in derde landen en in de landen van bestem

ming, alsmede de prijzen die bij de produktie in derde
landen zijn waargenomen, en de franco-grensprijzen
in de Gemeenschap in aanmerking te nemen ; dat het,
wat de prijzen in de Gemeenschap betreft, dienstig is
zich bij gebreke van representatieve markten voor de
produkten van de sector slachtpluimvee, te baseren
op de prijzen die in de verschillende afzetstadia en bij
de uitvoer worden toegepast;
i 1 ) Zie blz. 77 van dit Publikatieblad.

Overwegende dat het bedrag van de restituties moet
worden gedifferentieerd naar gelang van de bestem
ming van de produkten, wegens de afstand tussen de
markten van de Gemeenschap en de markten van de
landen van bestemming enerzijds, en de bijzondere
invoervoorwaarden in bepaalde landen van bestem
ming anderzijds ;
Overwegende dat het, om de exporteurs van de Ge
meenschap een zekere mate van stabiliteit van het
bedrag van de restituties en een zekerheid inzake de
lijst van produkten waarop de restitutie van toepas
sing is te waarborgen, het wenselijk is te bepalen dat
deze lijst en deze bedragen gedurende een betrekke
lijk lange periode geldig kunnen blijven ; dat het
bovendien dienstig is de voorschriften vast te stellen
voor de voorafgaande vaststelling van de restituties
bij de uitvoer;
Overwegende dat het slechts in bepaalde gevallen
noodzakelijk is de restituties vooraf vast te stellen ;
dat het daarom wenselijk is over de gebruikmaking
van deze bevoegdheid telkens volgens de procedure
van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 te
beslissen;

Overwegende dat de voorafgaande vaststelling van de
restituties maatregelen noodzakelijk maakt die in elk
afzonderlijk geval waarborgen dat de uitvoer plaats
vindt overeenkomstig het ingediende verzoek; dat het
hiertoe dienstig is aan elke aanvrager een certificaat
af te geven dat geldig is voor de uitvoer die binnen
een bepaalde periode plaatsvindt;
Overwegende dat het, om misbruiken te voorkomen,
dienstig is de afgifte van genoemd certificaat afhanke
lijk te stellen van het stellen van een waarborg, die
verbeurd wordt wanneer de uitvoer niet binnen de

geldigheidsduur van dit certificaat plaatsvindt;
Overwegende dat de ervaring in verschillende secto
ren met een gemeenschappelijke marktordening in het
kader waarvan de restitutie vooraf kan worden vast

gesteld, heeft aangetoond dat in bepaalde omstandig
heden, en met name wanneer de betrokkenen in ab
normale mate van dit stelsel gebruik maken, moeilijk
heden op de betrokken markt te duchten zijn ;
Overwegende dat om een dergelijke situatie te verhel
pen, spoedig maatregelen moeten kunnen worden ge
troffen ; dat derhalve dient te worden voorzien in de

mogelijkheid dat de Commissie deze maatregelen
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vaststelt na advies van het Comité van beheer, of, in
dringende gevallen, zonder de vergadering van dat

Nr. L 282/91

Artikel 3

Comité af te wachten ;

1 . De prijs op de markt van de Gemeenschap
wordt bepaald met inachtneming van :

Overwegende dat, om distorsies van de mededinging
tussen de handelaren van de Gemeenschap te voorko
men, de administratieve voorschriften die zij moeten
naleven, dezelfde dienen te zijn in de gehele Gemeen
schap ; dat het niet gerechtvaardigd wordt geacht resti
tuties te verlenen voor de betrokken produkten die
uit derde landen zijn ingevoerd en naar derde landen
worden wederuitgevoerd; dat de terugbetaling, onder
bepaalde voorwaarden, van de bij de invoer geïnde

a) de prijzen die in de onderscheiden handelsstadia in
de Gemeenschap worden toegepast;

heffing voldoende is om deze produkten opnieuw op
de wereldmarkt te kunnen brengen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

b) de prijzen die bij de uitvoer worden toegepast.
2. De prijs op de wereldmarkt wordt bepaald met
inachtneming van :
a) de prijzen die op de markten in derde landen wor
den toegepast;
b) de gunstigste prijzen bij invoer uit derde landen in
de derde landen van bestemming;

c) de prijzen die bij de produktie in uitvoerende
derde landen zijn waargenomen, in voorkomend
geval met inachtneming van de subsidies die door
deze landen worden toegekend;
d ) de aanbiedingsprijzen franco-grens van de Ge
meenschap.

In deze verordening worden de voorschriften vastge
legd betreffende de bepaling en de toekenning van de
restituties bij de uitvoer voor de in artikel 1 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2777/75 genoemde pro

Artikel 4

Artikel 2

Wanneer de situatie op de wereldmarkt of de speci
fieke eisen van bepaalde markten zulks noodzakelijk
maken, kan voor de in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2777/75 genoemde produkten de resti
tutie voor de Gemeenschap worden gedifferentieerd
naar gelang van de bestemming van deze produkten.

dukten.

Bij de bepaling van de restituties worden de volgende

elementen in aanmerking genomen:

a) de situatie en de verwachte ontwikkeling

Artikel 5

— van de prijzen en van de beschikbare hoeveel

heden in de sector slachtpluimvee op de markt

van de Gemeenschap,

— van de prijzen in de sector slachtpluimvee op
de wereldmarkt;

b) het belang verstoringen te vermijden die kunnen
leiden tot een langdurig gebrek aan evenwicht

1 . De lijst van produkten waarvoor een restitutie
bij de uitvoer wordt toegekend, alsmede het bedrag
van deze restitutie worden ten minste eenmaal per
drie maanden vastgesteld.
2.

De restitutie is die welke geldt op de dag van

uitvoer.

tussen vraag en aanbod op de markt van de Ge
meenschap ;

c) het economisch aspect van de beoogde uitvoer.
Tevens wordt bij de berekening van de restitutie voor

de in artikel 1 , lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 2777/75 genoemde produkten rekening gehouden

met het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap

en de wereldmarktprijzen van de hoeveelheid voe

dergranen, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde
in artikel 4, lid 1, van genoemde verordening, re
kening houdend met, wat de afgeleide produkten be
treft, van de in artikel 5, lid 3, van die verordening
bedoelde coëfficiënten.

3.

Er kan evenwel worden besloten dat de restitu

tie vooraf wordt vastgesteld indien daarom wordt
verzocht. In dit geval wordt de restitutie welke geldt

op de dag van indiening van de aanvraag van het in
artikel 6 bedoelde certificaat, op verzoek van de be
langhebbende toegepast op de uitvoer die plaats moet
vinden tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat;
dit verzoek moet bij de aanvraag van het certificaat
worden ingediend.
4.

Wanneer bij onderzoek van de marktsituatie

moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de
bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de resti
tutie worden geconstateerd, of wanneer dergelijke
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moeilijkheden zich dreigen voor te doen, kan volgens
de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 2777/75 worden besloten de toepassing van deze
bepaling voor de strikt noodzakelijke duur te schor
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3.
Volgens de procedure van artikel 17 van Veror
dening (EEG) nr. 2777/75 kunnen aanvullende bepa
lingen worden vastgesteld.

sen .

Artikel 8

In uiterst dringende gevallen kan de Commissie na
een onderzoek van de situatie aan de hand van alle

gegevens waarover zij beschikt, beslissen, de vaststel
ling vooraf gedurende ten hoogste drie werkdagen te
schorsen .

Bij de uitvoer van in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG ) nr. 2777/75 genoemde, uit derde landen inge
voerde en naar derde landen wederuitgevoerde, pro
dukten wordt geen restitutie toegekend tenzij de ex
porteur aantoont :

Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken
om vaststelling vooraf, die tijdens de schorsingsperi
ode worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

— dat het uit te voeren produkt identiek is aan het
tevoren ingevoerde produkt en

Artikel 6

— dat bij de invoer van dit produkt de heffing is
geïnd .

1 . De toekenning van de restitutie op de in artikel
5 , lid 3 , vastgestelde voorwaarde wordt afhankelijk
gesteld van het voorleggen van een certificaat van
vaststelling vooraf dat door de Lid-Staten wordt afge
geven aan elke belanghebbende die daarom verzoekt,
ongeacht zijn plaats van vestiging in " de Gemeen
schap .

In dit geval is de restitutie voor elk produkt gelijk
aan de bij de invoer geïnde heffing indien deze lager
is dan de restitutie die geldt op de dag van uitvoer;
indien de bij de invoer geïnde heffing hoger is dan de
restitutie die geldt op de dag van uitvoer, is de resti
tutie gelijk aan deze laatste restitutie.

Het certificaat is geldig in de gehele Gemeenschap.
Artikel 9

2.
De afgifte van het certificaat van vaststelling
vooraf is afhankelijk van het stellen van een waar
borg als garantie dat zal worden voldaan aan de
verplichting tot uitvoer tijdens de geldigheidsduur
van het certificaat. Deze waarborg wordt geheel of
gedeeltelijk verbeurd indien de uitvoer niet of slechts
ten dele binnen deze termijn plaatsvindt.

Artikel 7

1.

De restitutie wordt uitbetaald wanneer het be

wijs wordt geleverd dat de produkten :
— uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd en

— van oorsprong uit de Gemeenschap zijn, behalve
in geval van toepassing van artikel 8 .
2.
In geval van toepassing van artikel 4 wordt de
restitutie uitbetaald onder de in lid 1 gestelde voor
waarden, mits het bewijs wordt geleverd dat het pro
dukt de bestemming heeft bereikt waarvoor de resti
tutie werd vastgesteld.
Van dit voorschrift kan echter volgens de in lid 3
bedoelde procedure worden afgeweken onder vast
stelling van nader te bepalen voorwaarden die gelijke
waarborgen bieden.

1.

Verordening nr. 176/67/EEG van de Raad van
27 juni 1967 houdende algemene voorschriften betref
fende de toekenning van restituties bij de uitvoer en
criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in
de sector slachtpluimvee (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2689/72 (2 ), wordt hierbij in
getrokken.

2. Verwijzingen naar de uit hoofde van lid 1 inge
trokken verordening moeten worden opgevat als ver
wijzingen naar de onderhavige verordening.
De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening moe
ten worden gelezen volgens de in de bijlage voorko
mende concordantietabel .

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

(!) PB nr. 130 van 28 . 6. 1967, blz. 2612/67.
(2) PB nr. L 289 van 27. 12. 1972, blz. 41 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

BIJLAGE
Concordantietabel

Verordening nr. 176/67/EEG

Deze verordening

artikel 5 bis

artikel 6

artikel 6

artikel 7

artikel 7

artikel 8
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VERORDENING (EEG) Nr. 2780/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

houdende omschrijving van de wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen in de
sector slachtpluimvee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector slachtpluim
vee (*), inzonderheid op artikel 12, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG ) nr. 2777/75 in
artikel 12, lid 1 , in de mogelijkheid voorziet, passende
maatregelen te nemen als in de Gemeenschap de
markt van een of meer van de in artikel 1 bedoelde

produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige
verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan, die de
doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar
kunnen brengen ; dat deze maatregelen betrekking
hebben op het handelsverkeer met derde landen en
dat het einde van hun toepassing wordt bepaald door
de verdwijning van de verstoring of de dreigende ver
storing ;

Overwegende dat de Raad tot taak heeft de wijze van
toepassing van het vorengenoemde artikel 12, lid 1 ,
alsmede de gevallen en de grenzen waarbinnen de
Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen,
te bepalen ;

Overwegende dat derhalve de belangrijkste elementen
dienen te worden bepaald aan de hand waarvan kan
worden beoordeeld of de markt in de Gemeenschap
ernstig is of dreigt te worden verstoord ;
Overwegende dat het noodzakelijk is, daar het be
roep op vrijwaringsmaatregelen afhankelijk is van de
invloed, uitgeoefend door het handelsverkeer met de

dat deze maatregelen van zodanige aard dienen te
zijn dat zij ernstige marktverstoringen kunnen verhel
pen en dat zij de dreiging van dergelijke verstoringen
kunnen doen verdwijnen ; dat zij op de omstandig
heden afgestemd dienen te kunnen worden om te
vermijden dat ze andere dan de gewenste gevolgen
hebben ;

Overwegende dat het beroep door een Lid-Staat op
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 beperkt
dient te worden tot het geval waarin de markt van
deze Staat, na beoordeling gegrond op de bovenge
noemde elementen, wordt beschouwd als te voldoen
aan de voorwaarden van genoemd artikel ; dat de
maatregelen die in dit geval kunnen worden genomen
zodanig dienen te zijn dat de marktsituatie niet verder
verslechtert; dat zij evenwel een conservatoir karakter
moeten bezitten ; dat ingevolge dit conservatoire
karakter de toepassing 4er nationale maatregelen
slechts is gerechtvaardigd tot de inwerkingtreding van
een communautair besluit ter zake ;

Overwegendé dat de Commissie tot taak heeft te be
schikken ter zake van de gemeenschappelijke vrijwa
ringsmaatregelen die dienen te worden genomen na
een verzoek hiertoe door een Lid-Staat, zulks binnen
een tijdvak van 24 uur na de ontvangst van dit ver
zoek ; dat ten einde de Commissie in staat te stellen
de toestand op de markt zo doeltreffend mogelijk te
beoordelen, het noodzakelijk is in bepalingen te voor
zien, die waarborgen dat zij zo spoedig mogelijk op
de hoogte wordt gebracht van het feit dat een Lid
Staat conservatoire maatregelen toepast; dat derhalve
dient te worden bepaald dat de Commissie wordt
ingelicht zodra tot het nemen van deze maatregelen is
besloten en dat deze kennisgeving dient te worden
aangemerkt als een verzoek in de zin van artikel 12,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2777/75 ,

derde landen op de markt van de Gemeenschap, de
toestand van deze markt te beoordelen door niet

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

slechts rekening te houden met de elementen die aan
deze markt eigen zijn, doch ook met de elementen die
betrekking hebben op de ontwikkeling van dit han

VASTGESTELD :

Artikel 1

delsverkeer ;

Bij de beoordeling of in de Gemeenschap de markt
Overwegende dat dient te worden omschreven welke
maatregelen kunnen worden getroffen in toepassing
van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 ;

voor een of meer der in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2777/75 bedoelde produkten als ge
volg van in- of uitvoer ernstige verstoringen onder

gaat of dreigt te ondergaan, die de doeleinden van
(*) Zie blz . 77 van dit Publikatieblad .

artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen,
wordt in het bijzonder rekening gehouden :

Nr. L 282/95
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a) met de omvang van de werkelijke of de te ver
wachten invoer of uitvoer,

b) met de beschikbare hoeveelheden produkten op
de markt van de Gemeenschap,

c) met de prijzen geconstateerd op de markt van de
Gemeenschap of met de te verwachten ontwikke
ling van deze prijzen en inzonderheid met hun
neiging tot buitensporige stijging of daling,
d ) met de aanbiedingsprijzen franco-grens van de
Gemeenschap indien de in aanhef bedoelde situatie
zich voordoet ten gevolge van invoer.
Artikel 2

1 . De maatregelen die in toepassing van artikel 12,
leden 2 en 3 , van Verordening (EEG) nr. 2777/75 kun
nen worden genomen als de toestand bedoeld in lid 1
van dit artikel zich voordoet, zijn de opschorting van
de invoer of de uitvoer dan wel de inning van heffin
gen bij de uitvoer.

2. Deze maatregelen mogen slechts worden getrof
fen in de mate en voor de tijdsduur die strikt noodza
kelijk zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de
bijzondere situatie van de produkten die onderweg
zijn naar de Gemeenschap. Zij mogen slechts be
trekking hebben op produkten afkomstig uit of met
bestemming van derde landen. Zij kunnen worden
beperkt tot bepaalde herkomsten, oorsprongen, be
stemmingen, soorten, kwaliteiten, of aanbiedingsvor
men. Zij kunnen worden beperkt tot de invoer met
bestemming van bepaalde gebieden van de Gemeen
schap of tot de uitvoer van herkomst uit dergelijke
gebieden.

mening is dat de toestand bedoeld in artikel 12, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2777/75 zich voordoet op
zijn grondgebied.
De conservatoire maatregelen bestaan uit:

a) de opschorting van de invoer of de uitvoer;
b) het opleggen van de verplichting tot consignatie
van heffingen bij de uitvoer of de borgstelling van
het bedrag ervan.
De maatregel bedoeld onder b) kan slechts de inning
van heffingen ten gevolge hebben als aldus werd be
slist in toepassing van lid 2 of 3 van artikel 12 van
Verordening (EEG) nr. 2777/75 .
De bepalingen van artikel 2, lid 2, zijn van toepas
sing.

2.
De conservatoire maatregelen worden per telex
bericht aan de Commissie ter kennis gebracht zodra
tot het nemen ervan besloten is. Deze kennisgeving
geldt als het verzoek bedoeld in artikel 12, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 2777/75 . Zij zijn slechts van
toepassing totdat het op deze grondslag door de
Commissie genomen besluit in werking treedt.
Artikel 4

1 . Verordening (EEG) nr. 2595/69 van de Raad
van 18 december 1969 houdende omschrijving van de
wijze van toepassing van vrijwaringsmaatregelen in
de sector slachtpluimvee (1), wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 3

Artikel 5

1.
Een Lid-Staat kan, te conservatoiren titel, een of
meer maatregelen nemen als hij, na een beoordeling
gegrond op de in artikel 1 bedoelde elementen, van

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(M PB nr. L 324 van 27. 12. 1969, blz. 10.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2781 /75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de algemene bepalingen van het stelsel van compenserende bedragen
„toetreding" in de sector slachtpluimvee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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 (*), in
zonderheid op artikel 62, lid 1 , van de bij dat Ver
drag gevoegde Akte,
Gezien- het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat, krachtens artikel 55 van de Akte,
de verschillen in het prijspeil van de landbouwpro
dukten tussen de Gemeenschap in haar oorspronke
lijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten worden
gecompenseerd door de heffing of toekenning van
compenserende bedragen welke van toepassing zijn in

de Raad van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de
algemene bepalingen van het stelsel van compense
rende bedragen „toetreding" in de graansector (3 );

Overwegende dat er bovendien rekening moet wor
den gehouden met de economische situatie van de
slachtpluimveeproduktie in de nieuwe Lid-Staten ;

Overwegende dat voor de andere produkten die val
len onder Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector slacht

pluimvee (4), het compenserende bedrag moet wor
den afgeleid van het compenserende bedrag dat van
toepassing is voor slachtpluimvee, met behulp van de
voor de berekening van de heffing gebruikte coëffi
ciënten ;

Overwegende dat krachtens artikel 7 van Verorde
ning (EEG) nr. 2757/75 de heffing of toekenning van
de voor granen geldende compenserende bedragen
kan worden beperkt om het hoofd te bieden aan de

het handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Staten en de

in artikel 56 van de Akte bedoelde situatie ; dat om de

Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling

goede werking van de gemeenschappelijke ordening
der markten te waarborgen met deze beperking reke
ning moet worden gehouden voor de produkten van
de sector slachtpluimvee, aangezien dit van granen

en in het handelsverkeer van de nieuwe Lid-Staten

met derde landen ; dat deze compenserende bedragen
in de sector slachtpluimvee moeten worden berekend
overeenkomstig artikel 79 van de Akte ;
Overwegende dat er bij de berekening van het com
penserende bedrag dat van toepassing is per kilogram
geslacht pluimvee, moet worden uitgegaan van de
compenserende bedragen voor de hoeveelheid voe
dergranen die nodig is om in de Gemeenschap één
kilogram geslacht pluimvee te produceren ; dat deze
hoeveelheid voedergranen is vastgesteld in bijlage I
van Verordening (EEG) nr. 2778/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende vaststelling van de voor
schriften voor de berekening van de heffing en de
sluisprijs voor slachtpluimvee (2);

Overwegende dat het compenserende bedrag dat van
toepassing is per kuiken wordt berekend aan de hand
van dezelfde criteria ;

Overwegende dat de compenserende bedragen welke
van toepassing zijn op voedergranen zijn vastgesteld
overeenkomstig Verordening (EEG ) nr. 2757/75 van
H PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz . 5 .
(2 ) Zie blz . 84 van dit Publikatieblad .

afgeleide produkten zijn ;

Overwegende dat de compenserende bedragen in het
intracommunautaire handelsverkeer tot doel hebben

een redelijk verkeer van goederen mogelijk te maken
tussen Lid-Staten met een verschillend prijspeil en dat

derhalve een compenserend bedrag moet worden ge
heven bij invoer in een Lid-Staat met een hoger prijs
peil voor voedergranen en, omgekeerd, een compen
serend bedrag moet worden toegekend bij uitvoer
naar een Lid-Staat met een lager prijspeil voor voe
dergranen ;

Overwegende dat bijgevolg artikel 55, lid 1 , sub a),
van de Akte, volgens hetwelk de compenserende be
dragen worden geheven door de invoerende Lid-Staat
of worden toegekend door de uitvoerende Lid-Staat,
betekent dat de betrokken bedragen moeten worden

geheven, respectievelijk toegekend door de Lid-Staat
waar het prijspeil voor voedergranen het hoogst is ;
Overwegende dat voorschriften moeten worden vast
gesteld betreffende de wijze waarop de compense
(s ) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975 , blz. 104.
(4 ) Zie blz . 77 van dit Publikatieblad.
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rende bedragen worden geheven, respectievelijk toe
gekend, ten einde verlegging van het handelsverkeer

bedragen „toetreding" die gelden in het handelsver

te voorkomen,

Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling.'

keer tussen elk van deze nieuwe Lid-Staten en de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De compenserende bedragen „toetreding" die van
toepassing zijn in het handelsverkeer tussen de Ge
meenschap in haar oorspronkelijke samenstelling en
de nieuwe Lid-Staten, en tussen deze laatste en derde
landen, worden, uitgaande van de in de bijlage voor
slachtpluimvee en kuikens vastgestelde bedragen, be
rekend op grond van de wijzigingen in de compense
rende bedragen „toetreding" die gelden voor de hoe
veelheid voedergranen welke nodig is voor de pro
duktie van 1 kilogram vlees van pluimvee of van een
kuiken in de Gemeenschap.
Artikel 2

De compenserende bedragen „toetreding" voor de in
artikel 1 , lid 2, sub d), van Verordening (EEG) nr.
2777/75 bedoelde produkten die van toepassing zijn
in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar
oorspronkelijke samenstelling en de nieuwe Lid-Sta
ten, en tussen deze laatste en derde landen, worden
van het voor slachtpluimvee geldend compenserend
bedrag „toetreding" afgeleid met behulp van de coëf
ficiënten die de in artikel 5, lid 1 , van genoemde
verordening bedoelde verhoudingen weergeven.

Artikel 5

In het handelsverkeer van de nieuwe Lid-Staten

onderling en met de Gemeenschap in haar oorspron
kelijke samenstelling worden de compenserende be
dragen „toetreding" geheven of toegekend door die
van de twee betrokken Lid-Staten waar het prijspeil
voor de hoeveelheid voedergranen, bedoeld in bij
lage I van Verordening (EEG) nr. 2778/75 het
hoogst is.
Artikel 6

1.

In het handelsverkeer tussen de nieuwe Lid-Sta

ten en derde landen, worden de compenserende be
dragen „toetreding" in mindering gebracht op de hef
fingen en (de) restituties.

2. Indien voor een produkt een compenserend
bedrag „toetreding" is vastgesteld en indien de resti
tutie lager is dan dit compenserende bedrag of niet is
vastgesteld, kan worden bepaald dat in de betrokken
nieuwe Lid-Staat bij uitvöer van het betrokken pro
dukt naar derde landen een bedrag wordt geheven
dat ten hoogste gelijk is aan het verschil tussen het
compenserende bedrag „toetreding" en de restitutie
of, naar gelang van het geval, ten hoogste gelijk aan
het compenserende bedrag „toetreding".

Artikel 3

Artikel 7

Indien gedurende een of meer dagen in de loop van
de eerste 75 dagen van een kwartaal voorafgaande
aan 1 augustus, 1 november, 1 februari of 1 mei
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2757/75 wordt
toegepast, dan wordt het bedrag dat het daarop
volgende kwartaal als compenserend bedrag geldt
voor de in artikel 1 en 2 bedoelde produkten om de
drie maanden vastgesteld op grond van het gemiddel
de van de bedragen die de eerste 75 dagen van het
voorafgaande kwartaal zijn bepaald voor de granen
waaruit de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
2778/75 bedoelde hoeveelheid voedergranen is samen
gesteld.
Verschilt het bedrag echter minder dan 5 % van het
voor het voorafgaande kwartaal vastgestelde bedrag,
dan blijft dit laatste bedrag ongewijzigd.
Artikel 4

Het toe te passen compenserende bedrag „toetreding"
is het bedrag dat geldt op de dag van invoer of van
uitvoer.

Artikel 8

1.
De voorschriften inzake het toekennen, het hef
fen en het terugbetalen van de compenserende bedra
gen „toetreding" worden volgens de procedure van
artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 zoda
nig vastgesteld dat met name verlegging van het han
delsverkeer wordt voorkomen.

2. De voorschriften voor de toepassing van deze
verordening, in het bijzonder wat betreft de andere
compenserende bedragen „toetreding" dan die be
doeld in artikel 1 , lid 1 , worden vastgesteld volgens
dezelfde procedure.

De compenserende bedragen „toetreding" die gelden
in het handelsverkeer tussen twee nieuwe Lid-Staten

zijn gelijk aan het verschil tussen de compenserende

3 . De in artikel 3 bedoelde bedragen worden door
de Commissie vastgesteld.
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Artikel 9

1.
Verordening (EEG) nr. 235/73 van de Raad van
31 januari 1973 tot vaststelling van de algemene be
palingen van het stelsel van compenserende bedragen
in de sector slachtpluimvee ( 1 ), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2880/73 (2 ), wordt ingetrokken .
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2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. L 29 van 1. 2. 1973, blz .0l .
( 2) PB nr. L 29 van 1 . 2. 1973, blz. 4.
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BIJLAGE

Handelsverkeer met

Nr. van het

Omschrijving

gemeenschappelijk
douanetarief

2

1

\
01.05

Ierland

Verenigd
Koninkrijk

3

4

5

R.E./100 st.

R.E./100 st.

R.E./ 100 st.

0,1328

0,7175

R.E./100 kg

R.E./100 kg

Levend pluimvee:
A. per stuk niet meer dan 185 g wegende (zogenaamde
„eendagskuikens")

I
02.02

Denemarken

1,4127

R.E./100 kg

I

Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare
slachtafvallen (met uitzondering van levers), vers, gekoeld
of bevroren :

A. niet in stukken gesneden :
I. Hanen en kippen, alsmede kuikens daarvan :
a) geplukt, ontdarmd, met kop en met poten,
zogenaamde „kippen 83 % "

0,3346

3,7294

6,6737

b) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder
poten, doch met hart, met lever en met spier
maag, zogenaamde „kippen 70 % "

0,3859

4,3016

7,6976

c) geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder
poten, zonder hart, zonder lever en zonder
spiermaag, zogenaamde „ kippen 65 % "

0,4277

4,7678

8,5318

a) geplukt, uitgebloed, al dan niet ontdarmd, met
kop en met poten, zogenaamde „eenden 85 % "

1,0278

5,5428

10,9547

b) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder
poten, doch met hart, met lever en met spier
maag, zogenaamde „eenden 70 % "

1,2486

6,7334

13,3077

c) geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder
poten, zonder hart, zonder lever en zonder
spiermaag, zogenaamde „ eenden 63 % "

1,3861

7,4750

14,7735

II. Eenden :

\

III . Ganzen :

a) geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop
en met poten, zogenaamde „ ganzen 82 % "

1,1038

5,9527

11,7648

b) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder
poten, ook indien met hart en met spiermaag,
zogenaamde „ ganzen 75 % "

1,2051

6,4992

12,8448

IV. Kalkoenen

0,9699

5,2306

10,3376

V. Parelhoenders

1,5091

8,1386

16,0840
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VERORDENING (EEG) Nr. 2782/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de produktie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

kunnen maken, op geregelde tijden gegevens betref
fende de aantallen ingelegde eieren en uitgekomen en
in de handel gebrachte kuikens dienen te worden ver
zameld;

43 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector eieren ( J ),
inzonderheid op artikel 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr . 2777/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector slachtpluim
vee (2), inzonderheid op artikel 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Overwegende dat om de doeleinden van artikel 39
van het Verdrag op het gebied van de pluimveeteelt
te verwezenlijken in de Verordeningen (EEG) nr.
2771 /75 en (EEG) nr. 2777/75 maatregelen zijn vastge
steld welke de aanpassing van het aanbod aan de ei
sen van de markt dienen te vergemakkelijken ;
Overwegende dat daartoe in het bijzonder de maatre
gelen behoren die het opstellen van prognoses op
korte of lange termijn op grond van kennis van de
aangewende produktiemiddelen dienen te vergemak
kelijken, doch ook handelsnormen die onder andere
de verpakking, het vervoer en het merken kunnen
betreffen ;

Overwegende dat nauwkeurige kennis betreffende het
aantal in de broedmachines ingelegde broedeieren en

het aantal uitgekomen kuikens, onderscheiden naar
soort, categorie en type pluimvee, het mogelijk maakt
de te verwachten ontwikkeling van de markt van pro
dukten van de pluimveeteelt te overzien; dat daartoe
bovendien de mogelijkheid moet worden geschapen
zo nodig statistische gegevens over het pluimveebe
stand inzake selectie- en teeltpluimvee te verzamelen ;

Overwegende dat, om een zo juist en vroegtijdig
mogelijke prognose van de marktontwikkeling te
( x ) Zie blz. 49 van dit Publikatieblad .
(2) Zie blz. 77 van dit Publikatieblad.
(s) PB nr. C 128 van 9. 6. 1975 , blz. 39 .

Overwegende dat het voorts noodzakelijk is de in de
Gemeenschap voortgebrachte broedeieren te identifi
ceren ten einde ze te kunnen onderscheiden van de

eieren waarop Verordening (EEG) nr. 2772/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 betreffende bepaalde han
delsnormen voor eieren (4), van toepassing ' is ; dat
deze identificatie daartoe in de Gemeenschap dient te
geschieden door de broedeieren elk afzonderlijk te
stempelen, doch dat dient te worden bepaald dat deze
identificatie in de Lid-Staten die hiervoor toestem

ming verlenen, mag plaatsvinden volgens bijzondere
verpakkingsbepalingen ; dat laatstgenoemde mogelijk
heid echter niet tot gevolg mag hebben dat uit de
broedmachine gehaalde eieren zonder een speciaal
merkteken in de handel kunnen worden gebracht ;

Overwegende dat op broedeieren en op andere eieren
van elkaar verschillende sluisprijzen en heffingen van
toepassing zijn; dat de mogelijkheid dient te worden
geschapen om door het merken van de broedeieren
deze produkten duidelijk van elkaar te onderschei
den ;
Overwegende dat dit, in het bijzonder wegens de
mogelijkheid tot het verlenen van restituties, tevens
voor de uitvoer geldt; dat echter zoveel mogelijk
rekening dient te worden gehouden met eventueel in
derde landen bestaande voorschriften betreffende de

identificatie, ten einde te voorkomen dat de handel
met deze landen nadelig wordt beïnvloed ;

Overwegende dat een aan elk bedrijf verleend en op
de broedeieren of de verpakkingen van broedeieren
of kuikens aangebracht registratienummer de handel

in deze produkten en het toezicht op de naleving van
deze verordening kan vergemakkelijken ;
Overwegende dat het zowel voor de handel als voor
het toezicht dienstig is op de begeleidende documen
ten aanduidingen aan te brengen omtrent de aard en
de herkomst van de partij broedeieren of kuikens ; dat
daartoe sommige van deze aanduidingen op de ver
pakking dienen voor te komen ;

(4) Zie blz. 56 van dit Publikatieblad.
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Overwegende dat aan de betrokken bedrijven ge
waarborgd moet worden dat de hen betreffende indi- •
viduele gegevens anoniem blijven en onder de statisti
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c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg
gen en uitbroeden van broedeieren en het ople
veren van kuikens.

sche geheimhouding vallen;

Overwegende dat het dienstig is de bedrijven die
wegens hun geringe handelsomvang noch op de statis
tische totaalresultaten noch op de ontwikkeling van
de markt noemenswaardige invloed hebben, vrij te
stellen van de verplichting deze verordening na te le
ven ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VAST/GESTELD :
Artikel 1

In de zin van deze verordening wordt verstaan onder :

1 . Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 A
I a) van het gemeenschappelijk douanetarief die
voor de produktie van kuikens bestemd zijn,
onderscheiden naar soort, categorie en type en die
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi

4. Capaciteit: het maximale aantal broedeieren dat
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten.
Artikel 2

1 . In de uitoefening van een beroep of een bedrijf
mogen binnen de Gemeenschap slechts broedeieren
en kuikens worden verhandeld en vervoerd en mogen
slechts broedeieren worden ingelegd wanneer zulks
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening
geschiedt.
2. Selectiebedrijven en vermeerderingsbedrijven
met minder dan 100 stuks pluimvee alsmede broede
rijen met een capaciteit van minder dan 1 000 broed

eieren zijn evenwel niet verplicht deze verprdening
na te leven.

Artikel 3

ceerd .

2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende
categorieën :

a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol
gende typen :
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor

Elk bedrijf wordt op zijn verzoek bij de door de
Lid-Staat aangewezen bevoegde instantie ingeschre
ven en krijgt een registratienummer.
Het registratienummer kan worden ontnomen aan de
bedrijven die niet beantwoorden aan de bepalingen
van deze verordening.

den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te

Artikel 4

worden geslacht;

ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt
te worden met het oog op de produktie
van consumptie-eieren ;

iü) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens
bestemd voor de leg of voor de slacht;
b) vermeerderingskuikens : kuikens bestemd voor
de produktie van gebruikskuikens;

c) fokkuikens : kuikens bestemd voor de produk

Uiterlijk drie maanden na het van toepassing worden
van deze verordening doet iedere Lid-Staat de andere
Lid-Staten en de Commissie de lijst toekomen van de
op zijn grondgebied gelegen bedrijven en vermeldt
hierop het registratienummer, de naam en het adres
van elk bedrijf. Iedere wijziging van deze lijst wordt
aan het begin van ieder kwartaal van het kalenderjaar
aan de andere Lid-Staten en aan de Commissie mede

gedeeld.

tie van vermeerderingskuikens.
Artikel 5

3 . Bedrijf: bedrijf of deel van een bedrijf van een van
de volgende bedrijfssectoren :

a) selectiebedrijf: bedrijf dat zich toelegt op de
produktie van broedeieren voor de produktie
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge
bruikskuikens ;

b) vermeerderingsbedrijf: bedrijf dat zich toelegt
op de produktie van broedeieren, bestemd
voor de produktie van gebruikskuikens;

1 . Broedeieren worden elk afzonderlijk gestem
peld. Deze identificatie geschiedt door het produce
rende bedrijf, dat zijn registratienummer op de broed
eieren aanbrengt.

2. De Lid-Staten mogen echter toestaan dat de
broedeieren worden geïdentificeerd door middel van
een banderol, die zodanig op de verpakking wordt
aangebracht dat de banderol door opening onbruik
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baar wordt; deze banderol draagt ten minste de ver
melding van het soort pluimvee waarvan de eieren
afkomstig zijn en het registratienummer van het pro
ducerende bedrijf.

a) de datum van inleg en het aantal ingelegde broed
eieren, het registratienummer van het bedrijf
waar de broedeieren zijn geproduceerd en het
aantal niet gemerkte broedeieren dat uit de broed
machine is gehaald;

De Lid-Staat die van deze bevoegheid gebruik maakt,
stelt de andere Lid-Staten en de Commissie hiervan in

kennis en deelt hun mede, welke maatregelen daartoe
zijn genomen.

De aldus geïdentificeerde broedeieren mogen slechts
worden vervoerd, in de handel gebracht of ingelegd
in de Lid-Staten die van genoemde bevoegdheid ge
bruik maken.

3 . Broedeieren worden vervoerd in onberispelijk
schone verpakkingen die uitsluitend broedeieren van
een zelfde soort, een zelfde categorie en een zelfde
type pluimvee bevatten, afkomstig uit één bedrijf, en
die ten minste de vermelding dragen : „Bruteier",
„oeufs a couver", „uova da cova", „broedeieren",
„eggs for hatching" of „rugeasg".
4. Ten einde zich te voegen naar de geldende bepa
lingen van bepaalde invoerende derde landen kunnen
de voor uitvoer bestemde broedeieren en de verpak
kingen daarvan voorzien worden van andere aandui
dingen dan die welke in deze verordening zijn voor
geschreven, mits er geen gevaar bestaat dat zij wor
den verward met deze laatste alsmede met de in Ver

ordening (EEG) nr. 2772/75 en met de in de uitvoe
ringsverordeningen voorgeschreven aanduidingen.
Artikel 6

<

Uit derde landen afkomstige broedeieren mogen
slechts worden ingevoerd indien daarop in ten minste
3 mm grote letters de naam van het land van oor

sprong en de gedrukte vermelding „Brutei4', „a cou
ver", „ cova", „ broedei", „hatching" of „ rugeseg"
voorkomen. De verpakkingen van deze eieren moeten
uitsluitend broedeieren van een zelfde soort, een
zelfde categorie en een zelfde type pluimvee, uit een
zelfde land van oorsprong en van een zelfde verzen
der bevatten en er moeten ten minste de volgende
aanduidingen op voorkomen :
a) de op de eieren voorkomende aanduidingen,

b) de pluimveesoort waarvan de eieren afkomstig
zijn,
c) de naam of firmanaam en het adres van de ver
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b) de datum waarop de kuikens uitkomen, het aantal
uitgekomen kuikens, alsmede het aantal kuikens
dat bestemd is daadwerkelijk te worden gebruikt.
Artikel 8

De niet vóór het inleggen in de broedmachine ge
merkte en uit de broedmachine gehaalde broedeieren
worden vernietigd of, indien zij in de handel worden
gebracht als industrie-eieren in de zin van artikel 1 ,
punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2772/75 , voorzien
van een nader te bepalen merkteken.
Artikel 9

1 . Iedere broederij deelt elke maand aan de be
voegde instantie van de Lid-Staat per soort, categorie
en type het aantal ingelegde broedeieren, het aantal
uitgekomen kuikens en het aantal kuikens dat voor
daadwerkelijk gebruik bestemd is mede.
2.

Zo nodig worden aan andere dan de in lid 1

bedoelde bedrijven, op een wijze en op voorwaarden
die worden vastgesteld overeenkomstig de procedure
van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 , om
statistische gegevens over het pluimveebeslag van
selectie- en vermeerderingskuikens verzocht.
Artikel 10

1 . Elke maand zenden de Lid-Staten onverwijld na
ontvangst en bewerking van de in artikel 9 bedoelde
gegevens aan de Commissie een overzicht toe, dat aan
de hand van deze gegevens voor de vorige maand is
opgesteld.
In het overzicht van de Lid-Staat wordt bovendien

het aantal van de in dezelfde maand ingevoerde en
uitgevoerde kuikens volgens soort, type en categorie
pluimvee vermeld.

2. De Commissie verzamelt de gegevens van de
overzichten en stelt vast welke conclusies eruit ge
trokken dienen te worden. Zij stelt de Lid-Staten
daarvan in kennis.

zender.
Artikel 11
Artikel 7

Elke broederij houdt een of meer registers bij , waarin
per soort, per categorie (selectie, fok of gebruik) en

per type (slacht, leg of gemengd gebruik) de volgende
gegevens worden ingeschreven:

1.
De kuikens worden volgens soort, type en cate
gorie pluimvee verpakt.
2.

De dozen bevatten uitsluitend kuikens van een

zelfde broederij en dragen ten minste het registratie
nummer van de broederij .
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Artikel 12
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voorgeschreven, mits er geen gevaar bestaat dat zij
met deze laatste worden verward.

Uit derde landen afkomstige kuikens mogen slechts
worden ingevoerd indien zij overeenkomstig artikel
11 , lid 1 , zijn onderverdeeld. De dozen moeten uit
sluitend kuikens uit een zelfde land van oorsprong en
van een zelfde verzender bevatten en er moeten ten

minste de volgende aanduidingen op voorkomen :
a) de naam van het land van oorsprong,

b) de pluimveesoort waartoe de kuikens behoren,
c) de naam of firmanaam en het adres van de ver
zender.

Artikel 16

Het toezicht op de naleving van deze verordening
geschiedt door instanties die in iedere Lid-Staat wor
den aangewezen. De lijst van deze instanties wordt
uiterlijk één maand voor de datum waarop deze ver
ordening van toepassing wordt ter kennis var} de an
dere Lid-Staten en van de Commissie gebracht. Elke
wijziging van deze lijst wordt ter kennis van de an
dere Lid-Staten en van de Commissie gebracht.
Artikel 17

Artikel 13

1.
Voor de verzending van elke partij broedeieren
of kuikens wordt een begeleidend document opge

steld waarop ten minste de volgende aanduidingen
voorkomen :

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening wor
den, naar gelang van het geval, vastgesteld volgens de
procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
2771 /75 of van artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
2777/75 .

a) de naam of firmanaam en het adres van het be
drijf, alsmede zijn registratienummer,
b) het aantal broedeieren of kuikens volgens soort,

categorie en type pluimvee,
c) de verzenddatum,
d) naam en adres van de geadresseerde.
2.
Indien het uit derde landen ingevoerde partijen
broedeieren en kuikens betreft, moet het registratie
nummer van het bedrijf worden vervangen door de

Artikel 18

1 . De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen
om te waarborgen dat de in toepassing van artikel 9
verstrekte gegevens anoniem en vertrouwelijk blijven.

2. De in de registers genoteerde gegevens mogen
slechts worden gebruikt door de instanties die met de
toepassing van deze verordening zijn belast.

naam van het land van oorsprong.
Artikel 14

De bij deze verordening voorgeschreven aanduidin
gen worden duidelijk leesbaar aangebracht.

Deze aanduidingen, alsmede de begeleidende docu
menten, worden in ten minste één taal van de Ge
meenschap gesteld.
Artikel 15

Ten einde te beantwoorden aan de in bepaalde invoe
rende derde landen geldende bepalingen mogen op de
voor uitvoer bestemde verpakkingen andere aandui
dingen staan dan die welke in deze verordening zijn

Artikel 19

1.
Verordening (EEG) nr. 1349/72 van de Raad
van 27 juni 1972 betreffende de produktie van en de
handel in broedeieren en kuikens van pluimvee ( x),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 225/73 (2),
wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 20

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. L 148 van 30. 6. 1972, blz. 7.
(2) PB nr. L 27 van 1 . 2. 1973, blz. 16.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2783/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine
en lactoalbumine

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti
kelen 14, lid 7, 28 , 92 tot en met 94, 111 en volgende,
en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ),

Overwegende dat ovoalbumine, daar dit produkt
niet in bijlage II van het Verdrag voorkomt, niet
onder de landbouwbepalingen van het Verdrag valt,
terwijl eigeel daar wel onder valt;
Overwegende dat hieruit een situatie voortvloeit die

welke in de Gemeenschap en op de wereldmarkt
uiteenlopen ; dat het, ten einde concurrentiedistorsies
als gevolg van deze verscheidenheid van prijzen te
voorkomen, noodzakelijk is bij- invoer een belasting
te heffen waarmede deze prijsverschillen kunnen wor
den gecompenseerd; dat de meest geschikte methode
voor het bepalen van het bedrag van deze belasting
hierin lijkt te bestaan dat dit bedrag wordt afgeleid
van de heffing op eieren in de schaal;

Overwegende dat het noodzakelijk is verschillende
coëfficiënten vast te stellen met inachtneming van de
vorm waarin het verwerkte produkt wordt aangebo
den ;

Overwegende dat de prijs voor eieren op de wereld
markt niet de enige factor is, behalve de verwerkings
kosten, die de prijs van albumine beïnvloedt; dat, ten

de doeltreffendheid van het in de sector eieren ge

einde de doeltreffendheid van het stelsel van belas

voerde gemeenschappelijke landbouwbeleid in gevaar
dreigt te brengen ;

tingen bij invoer te waarborgen een extra bedrag
dient te worden vastgesteld, waarmede de belasting
moet worden verhoogd, wanneer het aanbod op de
wereldmarkt tegen abnormaal lage prijzen geschiedt;

Overwegende dat, ten einde tot een evenwichtige
oplossing te komen, voor ovoalbumine een soortge
lijke gemeenschappelijke regeling van het handelsver
keer als voor eieren dient te worden ingevoerd; dat
ook lactoalbumine onder deze regeling dient te val
len, aangezien dit in de plaats van ovoalbumine kan
treden ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2771 /75
van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een

gemeenschappelijke ordening der markten in de sec
tor eieren (2), een regeling van de gemeenschappelijke
eiermarkt wordt ingevoerd, welke met name uni

forme heffingen en uniforme restituties ten opzichte
van derde landen inhoudt voor eieren en eigeel hetzij
in ongewijzigde staat hetzij in de vorm van bepaalde
verwerkingsprodukten die eiwit bevatten;
Overwegende dat de regeling van het handelsverkeer
voor albumine de voor eieren geldende regeling moet
volgen, zulks gezien de afhankelijkheid van albumi
nen van eieren;

Overwegende dat de prijzen van ovoalbumine in be
ginsel tot stand komen op basis van de eierprijzen,

(!) PB nr. C 128 van 9. 6. 1975, blz. 39.
(2) Zie blz. 49 van dit Publikatieblad.

Overwegende dat wegens de nauwe economische
band tussen de verschillende produkten in de sector
eieren, de mogelijkheid dient te worden geschapen
voor ovoalbumine en lactoalbumine handelsnormen

vast te stellen welke zoveel mogelijk overeenkomen
met die welke gelden voor de in artikel 1 , lid l,sub b ),
van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde eipro
dukten ;

Overwegende dat, voor zover nodig voor de goede
werking van het stelsel van de restituties bij uitvoer
dat in Verordening (EEG) nr. 2771 /75 voor eieren is
vastgesteld en van het stelsel van de onderhavige ver
ordening, de mogelijkheid dient te worden geschapen,
voorschriften vast te stellen voor de toepassing van
het stelsel van de zogenaamde actieve veredeling en
deze toepassing te verbieden voor zover de marktsi
tuatie zulks vereist;

Overwegende dat het stelsel van belastingen bij in
voer het mogelijk maakt af te zien van iedere andere
beschermende maatregel aan de buitengrenzen van de
Gemeenschap ; dat de totstandkoming van een ge
meenschappelijke markt de opheffing inhoudt van
alle hinderpalen aan de binnengrenzen van de Ge
meenschap voor het vrije verkeer van de desbetref
fende goederen,
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Artikel 5

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en
derde landen worden voor onderstaande produkten
belastingen bij invoer toegepast :
Nr. van het

Omschrijving

gemeenschappelijk
douanetarief

ex 35.02

ex A II

1.
Voor de in artikel 1 genoemde produkten in
vloeibare of bevroren toestand wordt een sluisprijs
vastgesteld alsmede een sluisprijs voor de in artikel 1
genoemde produkten in gedroogde toestand . De vast
stelling geschiedt op basis van de sluisprijs welke
voor eieren in de schaal is bepaald volgens artikel 7,
lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr. 2771 /75 en wel reke
ning houdend met : de lagere waarde van de grond
stof, de in artikel 3 bedoelde coëfficiënten en de ver
werkingskosten .

Albuminen :

andere (dan ongeschikt of onge
schikt gemaakt voor menselijke
consumptie):
a ) Ovoalbumineenlactoalbumine :
1 . gedroogd ( in de vorm van

bladen, schilfers, kristallen,
poeder, enz .)
2 . andere

Artikel 2

1.
Het bedrag van de belasting bij invoer in de
Gemeenschap van elk der in artikel 1 genoemde pro
dukten is gelijk aan het overeenkomstig artikel 4, lid
1 , van Verordening (EEG ) nr. 2771 /75 , vastgestelde be
drag van de heffing voor eieren in de schaal, verme
nigvuldigd met de in artikel 3 bedoelde coëfficiënt
voor het desbetreffende produkt.
2.
Het bedrag van de belasting wordt vooraf voor
de duur van drie maanden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 17 van Verordening (EEG ) nr.
2771 / 75 .

Artikel 3

2.
De sluisprijzen worden vooraf voor de duur van
drie maanden vastgesteld.

3.
Indien de aanbiedingsprijs franco-grens van een
produkt beneden de sluisprijs daalt, wordt de be
lasting bij invoer voor dit produkt verhoogd met een
extra bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de
sluisprijs en de aanbiedingsprijs franco-grens.
Dit extra bedrag is evenwel niet van toepassing ten
opzichte van die derde landen welke bereid en in
staat zijn te waarborgen dat de prijs die wordt toege
past bij de invoer van produkten van oorsprong uit
en herkomstig van hun grondgebied , niet lager zal
zijn dan de sluisprijs van het desbetreffende produkt
en dat verlegging van het handelsverkeer zal worden
voorkomen .

4.

De aanbiedingsprijs franco-grens wordt bepaald

voor alle invoer uit alle derde landen .
Indien echter de uitvoer vanuit een of meer derde

landen plaatsvindt tegen abnormaal lage prijzen, be
neden de prijzen die worden toegepast door de an
dere derde landen, wordt een tweede aanbiedingsprijs
franco-grens bepaald voor de uitvoer uit deze andere
landen .

De coëfficiënten voor de in artikel 1 genoemde pro
dukten worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 17 van Verordening ( EEG ) nr. 2771 /75 door de
aan de coëfficiënten voor eigeel , vastgesteld overeen
komstig de in artikel 5 , lid 1 , tweede streepje, van
Verordening (EEG ) nr. 2771 /75 omschreven verhou
ding, toe te voegen waarde te bepalen .

5.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 van
Verordening (EEG ) nr. 2771 /75 .

Volgens dezelfde procedure worden vastgesteld :
— de sluisprijzen ,

Artikel 4

Wanneer een aanmerkelijke prijsstijging op de markt
van de Gemeenschap wordt waargenomen , kunnen,
indien de mogelijkheid bestaat dat deze situatie
voortduurt en deze markt als gevolg daarvan versto
ringen ondergaat of dreigt te ondergaan, de vereiste
maatregelen worden genomen .
Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen de alge
mene voorschriften voor de toepassing van dit artikel
vast .

— eventueel de extra bedragen .

Artikel 6

Voor de in artikel 1 genoemde produkten kunnen
commercialisatienormen worden vastgesteld ; deze
normen moeten, afgezien van de noodzaak met de
bijzondere kenmerken van deze produkten rekening
te houden, met de in artikel 2, lid 2, van Verordening
(EEG ) nr. 2771 /75 bedoelde commercialisatienormen
voor de in artikel 1 , lid 1 , sub b), van diezelfde veror
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dening genoemde produkten overeenkomen. De nor
men kunnen met name betrekking hebben op de in
deling in kwaliteitsklassen, de verpakking, de opslag,
het vervoer, de presentatie en het merken.
De normen, hun werkingssfeer, alsmede de algemene
voorschriften voor Juin toepassing, worden op voor
stel van de Commissie met gekwalificeerde meerder
heid door de Raad vastgesteld.
Artikel 7

Voor zover nodig voor de goede werking van de
gemeenschappelijke ordening van de markten van eie
ren en van deze verordening, kan de Raad, op voor
stel van de Commissie, met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen de toepassing van het stelsel van
de actieve veredeling voor de in artikel 1 genoemde
produkten welke zijn bestemd voor de vervaardiging
van de in vorengenoemd artikel bedoelde produkten,
geheel of gedeeltelijk uitsluiten.

perking van de toekenning van in- en uitvoercertifica
ten tot een bepaalde groep rechthebbenden.
Artikel 9

De in artikel 1 genoemde goederen waarin produkten
welke noch in artikel 9, lid 2, noch in artikel 10, lid
1 , van het Verdrag zijn bedoeld, verwerkt zijn, of die
uit zodanige produkten zijn verkregen, worden niet
toegelaten tot het vrije verkeer binnen de Gemeen
schap .
Artikel 10

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de

voor de toepassing van deze verordening benodigde
gegevens. De wijze waarop deze gegevens worden

medegedeeld en verspreid, wordt vastgesteld volgens
de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 2771 /75 .

Artikel 8

1 . De algemene bepalingen voor de toepassing van
het gemeenschappelijk douanetarief en de bijzondere
regels voor de toepassing ervan zijn van toepassing
voor de classificatie van de produkten die onder de
onderhavige verordening vallen ; de tariefnomencla
tuur die voortvloeit uit de toepassing van de onderha
vige verordening wordt opgenomen in het gemeen
schappelijk douanetarief.
2.
Behoudens andersluidende bepalingen van deze
verordening of afwijkingen waartoe de Raad op
voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meer
derheid besluit, zijn verboden :
— de toepassing van enig douanerecht of enige hef
fing van gelijke werking,

Artikel 11

1.

Verordening nr. 170/67/EEG van de Raad van

27 juni 1967 betreffende een gemeenschappelijke
regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en
lactoalbumine en houdende intrekking van Verorde

ning nr. 48/67/EEG ( 1 ), gewijzigd bij Verordening
( EEG ) nr. 1081 /71 (2), wordt ingetrokken.
2.
Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking heb
ben op de artikelen van genoemde verordening moe
ten worden gelezen volgens de in de bijlage voorko
mende concordantietabel .

— de toepassing van enige kwantitatieve beperking
of maatregel van gelijke werking.
Als maatregel van gelijke werking als een kwantita
tieve beperking wordt onder meer beschouwd de be
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Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad

De Voorzitter
G. MARCORA

(!) PB nr. 130 van 28 . 6. 1967, blz. 2596/67.
(2) PB nr. L 116 van 28 . 5 . 1971 , blz. 9 .
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BIJLAGE
Concordantietabel

Verordening nr. 170/67/EEG

Onderhavige verordening

Artikel 5 bis

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8, lid 2

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10
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VERORDENING (EEG) Nr. 2784/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de voorschriften inzake de toepassing van het stelsel van compenserende
bedragen bij invoer van goederen, bedoeld in artikel 47, lid 1 , van de Akte betreffende
de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

satie dezelfde regels moeten worden toegepast als die
welke gelden bij de invoer van de basisprodukten als
zodanig, en dat deze daarom ook volgens dezelfde
procedure moeten worden vastgesteld,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Ge
meenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (1 ), ondertekend te Brussel op 22
januari 1972, inzonderheid op artikel 47, lid 5 , van de
daarbij gevoegde Akte,
Gezien het voorstel van de Commissie,

De voorschriften inzake de heffing en invordering
van de compenserende bedragen die van toepassing

Overwegende dat overeenkomstig artikel 47, lid 1 ,
van bovengenoemde Akte, voor zover in het handels
verkeer tussen de Gemeenschap in haar oorspronke
lijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten en tussen
de nieuwe Lid-Staten onderling compenserende be
dragen als bedoeld in artikel 55 , lid 1 , sub a), van de
Akte, worden geheven op de basisprodukten die ge
acht worden te zijn verwerkt in goederen die vallen

zijn bij invoer van de in artikel 47, lid 1 , van de Akte
genoemde goederen, inzonderheid die welke verleg
ging van het handelsverkeer moeten voorkomen,
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel
26 van Verordening (EEG ) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (5) en
volgens de procedure van de desbetreffende artikelen
in de andere verordeningen houdende een gemeen

onder Verordening (EEG ) nr. 2783 /75 van de Raad
van 29 oktober 1975 betreffende een gemeenschappe
lijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbu
mine en lactoalbumine (2 ) en Verordening ( EEG) nr.
1059/69 van de Raad van 28 mei 1969 tot vaststelling
van de handelsregeling die van toepassing is op be

paalde goederen, verkregen door de verwerking van
landbouwprodukten (3 ), gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 3185 /74 ( 4 ), bij de invoer van deze goederen
een compenserend bedrag wordt toegepast, dat wordt
bepaald op de grondslag van genoemde bedragen en
volgens de voorschriften die in deze verordeningen
zijn neergelegd voor de berekening van de belasting
dan wel van het variabele element van toepassing op
de betrokken goederen ;
Overwegende dat de voorschriften inzake de heffing
en invordering van deze compenserende bedragen uit
voeringsmaatregelen van technische aard vormen, die
met name zijn bedoeld om verlegging van het han
delsverkeer te voorkomen ; dat ter wille van harmoni

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

schappelijke ordening der markten in de sectoren der
andere basisprodukten, bedoeld in artikel 2 van Ver
ordening ( EEG ) nr. 1059/69.
Artikel 2

1.
Verordening (EEG) nr. 274/73 van de Raad van
31 januari 1973 betreffende de voorschriften inzake
de toepassing van her stelsel van compenserende be
dragen bij invoer van goederen, bedoeld in artikel 47,
lid 1 , van de Akte betreffende de toetredingsvoor
waarden en de aanpassing der Verdragen (6), wordt
ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

H
(2 )
(3)
(4)

PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
Zie blz. 104 van dit Publiekatieblad .
PB nr. L 141 van 12 . 6. 1969, blz . 1 .
PB nr. L 340 van 19 . 12 . 1974, blz . 1 .

(5) PB nr. 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(6) PB nr. L 29 van 1 . 2. 1973 , blz. 30.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2785/75 VAN DE RAAD
van 29 oktober 1975

betreffende de begrenzing van de compenserende bedragen in de sectoren varkensvlees,
eieren, ovoalbumine, lactoalbumine en slachtpluimvee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van
nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Ge
meenschap en de Europese gemeenschap voor
Atoomenergie ('), inzonderheid op artikel 55 , lid 6,
tweede alinea, van de Toetredingsakte ( 2 ),
Gezien het voorstel van de Commissie .

Overwegende dat krachtens artikel 55 , lid 1 , van de
Toetredingsakte de verschillen in het prijspeil van de
landbouwprodukten tussen de Gemeenschap in haar
oorspronkelijke samenstelling en de nieuwe Lid-Sta
ten worden gecompenseerd door de heffing of toe
kenning van compenserende bedragen die in het han
delsverkeer van de nieuwe Lid-Staten onderling en
met de Gemeenschap in haar oorspronkelijke sa
menstelling en in het handelsverkeer van de nieuwe
Lid-Staten met derde landen worden toegepast;

Overwegende dat overeenkomstig lid 6 van genoemd
artikel het door een Lid-Staat geheven of toegekende
compenserende bedrag niet hoger mag zijn clan het
totale bedrag dat door dezelfde Lid-Staat bij invoer
uit derde landen wordt geheven ;

Overwegende dat bij de berekening van de compense
rende bedragen in de sectoren varkensvlees, eieren,
ovoalbumine, lactoalbumine en slachtpluimvee wordt
uitgegaan van de voor voedergranen geldende com
penserende bedragen overeenkomstig het bepaalde in
Verordening (EEG ) nr. 2770/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende vaststelling van de algemene
regels voor het stelsel van compenserende bedragen
„toetreding" in de sector varkensvlees (3) en in de
Verordeningen (EEG ) nr. 2776/ 75 van de Raad van 29
oktober 1975 tot vaststelling van de algemene bepa

lingen van het stelsel van compenserende bedragen
„toetreding" in de sector eieren (4) en (EEG)

Overwegende dat het bij invoer uit derde landen ge
heven totaalbedrag bestaat uit de invoerheffing, in
voorkomend geval verhoogd met een extra-bedrag ;
Overwegende dat de berekening van de heffingen is
geregeld in de artikelen 8 , 9 en 10 van Verordening
(EEG ) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees ( (!), in de artikelen
3 , 4 en 5 van Verordening (EEG ) nr. 2771 /75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector eie
ren (7 ), in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG)
nr . 2783 / 75 van de Raad van 29 oktober 1975 hou

dende een gemeenschappelijke regeling van het han
delsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine (8),

en in de artikelen 3 , 4 en 5 van Verordening (EEG)
nr . 2777/ 75 van de Raad van 29 oktober 1975 hou

dende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector slachtpluimvee (9);

Overwegende dat de extra-bedragen verschillen naar
gelang van de produkten en hun oorsprong; dat de
begrenzing bedoeld in artikel 55 , lid 6, eerste alinea,
van de Toetredingsakte slechts geldt voor de vaststel
ling van een uniform niveau van de totale belasting
bij invoer; dat deze vaststelling onmogelijk is gewor
den doordat de niveaus van de extra-bedragen ver

schillen ; dat deze toestand tot verlegging van het
handelsverkeer kan leiden ; dat derhalve een afwijking
van artikel 55 , lid 6', van de Toetredingsakte moet
worden toegestaan door het extra-bedrag niet in aan

merking te nemen bij de berekening van de totale
belasting bij invoer en het compenserende bedrag bij
gevolg moet worden begrensd tot het niveau van de
heffing bij invoer voor de onder de betrokken secto
ren vallende produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

nr. 2781 /75 van de Raad van 29 oktober 1975 tot vast

stelling van de algemene bepalingen van het stelsel
van compenserende bedragen „toetreding" in de sec
tor slachtpluimvee ( 5);
H
(2)
(3 )
(4 )
(5)

PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz. 5 .
PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz . 14 .
Zie blz. 46 van dit Publikatieblad.
Zie blz. 74 van dit Publikatieblad.
Zie blz. 96 van dit Publikatieblad.

Artikel 1

In afwijking van artikel 55, lid 6, eerste alinea, van de
Toetredingsakte mag het compenserende bedrag dat
(6)
(7)
(8)
(9)

Zie
Zie
Zie
Zie

blz.
blz .
blz.
blz.

1 van dit Publikatieblad.
49 van dit Publikatieblad.
104 van dit Publikatieblad.
77 van dit Publikatieblad.
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wordt geheven of toegekend in de sectoren varkens
vlees, eieren, slachtpluimvee, alsmede ovoalbumine en
lactoalbumine niet hoger zijn dan het bedrag van de
heffing bij invoer berekend overeenkomstig de artike
len 9 en 10 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 , de
artikelen 4 en 5 van Verordening ( EEG ) nr. 2771 /75 ,
de artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.

2777/75 , of het bedrag van de belasting bij invoer
berekend overeenkomstig artikel 2 van Verordening
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compenserende bedragen in de sectoren varkensvlees,
eieren, ovoalbumine, lactoalbumine en slachtpluim
vee ( x ), wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrok
ken verordening moeten worden gelezen als verwij
zingen naar de onderhavige verordening.

( EEG ) nr. 2783 /75 .
Artikel 3
Artikel 2

1 . Verordening (EEG) nr. 1121 /75 van de Raad
van 29 april 1975 betreffende de begrenzing van de

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1975 .

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

Gedaan te Luxemburg, 29 oktober 1975 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MARCORA

(M PB nr. L 112 van 1 . 5. 1975, blz. 1 .

