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Raad
76/580/EEG :

Richtlijn van de Raad van 29 juni 1976 tot wijziging van Richtlijn 73/239/EEG tot
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I

(Besluiten waarvan de bublikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1680/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 juli 1976

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

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1143/
76 (2), inzonderheid op artikel 13 , lid 5,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen , meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld door Ver
ordening ( EEG) nr. 38 /76 (3 ) en alle latere verordenin

gen die deze hebben gewijzigd ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 38 /76 uiteengezette bepalingen op de aan

bodsprijzen en de dagprijzen waarvan de Commissie
kennis heeft gehad, leidt tot het wijzigen van de thans
van kracht zijnde heffingen, zoals aangegeven in de
bijlage van de onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde pro
dukten te innen heffingen zijn vastgesteld in de bijge
voegde tabel .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 juli 1976.

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

Gedaan te Brussel , 12 juli 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr. L 281 van 1 . 1 1 . 1975, blz . 1 .
(2) PB nr. L 130 van 19 . 5 . 1976, blz. 1 .
(3) PB nr. L 6 van 13 . 1 . 1976, blz . 1 .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 189 /2

13 . 7. 76

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 juli 1976 houdende vaststelling van de heffin
gen bij invoer die van toepassing zijn op granen en meel , gries en griesmeel van tarwe of
van rogge
(R.E./ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 A

Zachte tarwe en mengkoren

37,94

10.01 B

Harde tarwe

10.02

Rogge

76,1 2 (') (5)
44,10 (6)

10.03

10.04

Gerst
Haver

25,45
16,86

10.05 B

Maïs,

10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07
11.01
11.01
11 .02

D
A
B
A 1 a

1 1 .02 A I b

andere

dan

maïshybriden
26,69 (2) (3)

voor zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst,
(millet)

tros-

of

5,49

vogelgierst

Sorgho
Overige granen
Meel van tarwe en van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van tarwe (harde
tarwe)
Gries en griesmeel van tarwe (zach
te tarwe)

33,88 (4 )
36,70 («)
0
(5 )
65,26
73,90
128,50
68,80

(') Voor durum tarwe van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Ge
meenschap wordt vervoerd , wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton verminderd .
2 ) Voor maïs van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. ingevoerd in de overzeese departemen
ten van de Franse Republiek , wordt de heffing overeenkomstig Verordening (EEG ) nr. 706/
76 met 6 rekeneenheden per ton verminderd .
3 ) Voor maïs van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. wordt de heffing bij invoer in de Ge
meenschap met 1,50 rekeneenheid per ton verminderd .
4 ) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 50 % verminderd .
5 ) Voor durum tarwe en kanariezaad geproduceerd in Turkije , die rechtstreeks van dat land naar
de Gemeenschap worden vervoerd , wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton vermin
derd .

6) De te innen heffing bij invoer van rogge , verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land
naar de Gemeenschap vervoerd , is vastgesteld door de Verordeningen ( EEG ) nr. 2754 / 75 van
de Raad en ( EEG ) nr. 2622/71 van de Commissie .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1681 /76 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 1976

houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd
worden voor granen , meel en mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1143/
76 (2), en inzonderheid op artikel 15, lid 6,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 2832/
75 (3) en alle latere verordeningen die deze hebben
gewijzigd ;
Overwegende dat, in functie van de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van deze dag, de premies die

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

Artikel 1

Het barema der premies die aan de vooraf vastgestelde
heffingen worden toegevoegd voor het invoeren van
granen en mout, bedoeld onder artikel 15 van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75, wordt vastgesteld zoals
aangeduid in de bijgevoegde tabellen van deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 juli 1976.

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

Gedaan te Brussel, 12 juli 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 130 van 19 . 5 . 1976, blz. 1 .
3) PB rr. L 283 van 1 . 11 . 1975, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 12 juli 1976 houdende vaststelling van de pre
mies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd worden voor granen , meel en mout
A. Granen en meel
(R.E. / ten)
Nr. van het
gemeen

Lopend

l r term .

2' term .

3 c term .

7

8

9

10

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 A

Zachte tarwe en mengkoren

0

0

0

0

10.01 B

Harde tarwe

0

0

0

0

10.02

Rogge

0

0

0

0

10.03

Gerst

0

0

0

0

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor
0

0

0

2,54

zaaidoeleinden
10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho
Overige
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 C
10.07 D
11.01 A

B. Mout

(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen
douanetarief

1 1 .07 A I (a)

4« term .

7

8

9

10

1 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<>

0

0

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
andere vorm dan meel

1 1 .07 B

3« term .

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

1 1.07 A II (b)

2' term .

Mout van tarwe , niet gebrand, in een andere
vorm dan meel

1 1 .07 A II (a)

l r term .

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

11 .07 A I (b)

Lopend
Omschrijving

schappelijk

Mout, gebrand
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VERORDENING ( EEG) Nr. 1682/76 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 1976

houdende vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector eieren voor het
tijdvak dat begint op 15 juli 1976
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

van de contante wisselkoersen voor elk van deze

GEMEENSCHAPPEN ,

munteenheden, geconstateerd gedurende een be
paalde periode ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige streep

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 ), ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 368 /76 (2), inzon
derheid op artikel 9, lid 2, vijfde alinea, eerste zin ,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat het verschil tussen de in artikel 1 ,
lid 1 , van genoemde verordening bedoelde prijzen van
de produkten op de wereldmarkt en in de Gemeen
schap ingevolge artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2771 /75 kan worden overbrugd door een restitutie bij
de uitvoer ;

je,
aan te houden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels en cri
teria bij de huidige marktsituatie in de sector eieren
leidt tot de vaststelling van een restitutiebedrag waar
door de Gemeenschap aan de internationale handel
kan deelnemen en waarbij ook rekening gehouden
wordt met de aard van de uitvoer van deze produkten
alsmede met hun huidige belang ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en
eieren ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2774/75
van de Raad van 29 oktober 1975 (3), algemene voor
schriften zijn vastgesteld betreffende de toekenning
van restituties bij uitvoer en criteria voor het bepalen
van het restitutiebedrag ;
Overwegende daat, ten einde de normale werking van
het stelsel van restituties te verzekeren , het nodig is
voor de berekening van deze laatsten :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de effectieve
pariteit voor de munteenheden welke onderling
. worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ;
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De lijst van produkten waarvoor bij uitvoer in onge
wijzigde staat de restitutie bedoeld in artikel 9 van
Verordening (EEG) nr. 2771 /75 wordt verleend, als
mede de bedragen van deze restitutie zijn in de bijlage
vastgesteld .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 juli 1976.

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

Gedaan te Brussel, 12 juli 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

( i ) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 49 .

\2) PB nr. L 45 van 21 . 2. 1976, blz. 2.
h) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 68.
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BIJLAGE

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

04.05

Restitutie

R.E . 100 kg

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 :
b ) andere ( dan broedeieren )

13,00

B. Vogeleieren uit de schaal en eigeel :
I. geschikt voor menselijke consumptie :
a ) eieren uit de schaal :
1 . gedroogd
2 . andere

40,00
10,00

b ) Eigeel :
1 . vloeibaar

18,00

2 . bevroren

20,00

3 . gedroogd

42,00
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VERORDENING ( EEG) Nr. 1683/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 juli 1976

houdende vaststelling van extra bedragen voor levend en geslacht pluimvee
DE COMMISSIE 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 ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 369/76 (2),
met name op artikel 8 , lid 4,
Overwegende dat, indien voor een produkt de aanbie
dingsprijs franco-grens, hierna „aanbiedingsprijs" ge
noemd, beneden de sluisprijs daalt, de heffingen op
dit produkt moeten worden verhoogd met een extra
bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs
en de overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr.
163/67/EEG van de Commissie van 26 juni 1967
houdende vaststelling van de extra bedragen bij invoer
van produkten van de pluimveehouderij uit derde lan
den (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1527/
73 (4), bepaalde aanbiedingsprijs ;
Overwegende dat de aanbiedingsprijs moet worden
vastgesteld voor alle invoer uit alle derde landen ; dat

eenden en ganzen van oorsprong en van herkomst uit
Roemenië, niet worden verhoogd met een extra be
drag ;
Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 2474/70 (7), de heffingen bij invoer van geslachte
kalkoenen , van oorsprong en van herkomst uit Polen ,
niet worden verhoogd met een extra bedrag ;
Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 21 64/72 (8), de heffingen bij invoer van geslachte
kippen en ganzen van oorsprong en van herkomst uit
Bulgarije, niet worden verhoogd met een extra be
drag ;

Overwegende dat volgens de gegevens, die gediend
hebben voor de vaststelling van de gemiddelde aan
biedingsprijzen van geslacht pluimvee alsmede van
helften of vierendelen daarvan, extra bedragen moeten
worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage voor
de daarin genoemde invoer ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en
eieren ,

echter, indien de uitvoer vanuit één of meer derde

landen plaatsvindt tegen abnormaal lage prijzen , be
neden de prijzen die worden toegepast door de andere
derde landen , een tweede aanbiedingsprijs moet wor
den vastgesteld voor de uitvoer uit deze andere lan
den ;

Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 565/68 (5), de heffingen bij invoer van geslachte
hanen en kippen alsmede kuikens daarvan en geslach
te eenden en ganzen van oorsprong en van herkomst
uit Polen, niet worden verhoogd met een extra be
drag ;

Overwegende dat echter, krachtens Verordening (EEG)
nr. 2261 /69 (6), de heffingen bij invoer van geslachte

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75
bedoelde bedragen worden voor de in bijlage ge
noemde produkten van artikel 1 , lid 1 , van dezelfde
verordening vastgesteld als aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel , 12 juli 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(■)
(2)
(3)
(4)
(5)
0

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
L 45 van 21 . 2. 1976, blz. 3 .
129 van 28 . 6 . 1967, blz. 2577/67.
L 154 van 9. 6. 1973, blz. 1 .
L 107 van 8 . 5 . 1968 , blz. 7.
L 286 van 14. 11 . 1969, blz . 24.

(7) PB nr. L 265 van 8 . 12. 1970, blz . 13 .
8) PB nr. L 232 van 12. 10 . 1972, blz. 3 .
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BIJLAGE
Extra bedragen voor levend en voor geslacht pluimvee alsmede voor helften of vierendelen daarvan

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Extra bedrag
R.E./ 100 kg

Omschrijving van de invoeren

douanetarief

02.02

Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare
slachtafvallen (met uitzondering van levers), vers, gekoeld
of bevroren :

A. niet in stukken gesneden :

1 . Hanen en kippen , alsmede kuikens daarvan :
a) geplukt, ontdarmd, met kop en met poten, zo
genaamde „ kippen 83 % "

b) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zon
der poten , doch met hart, met lever en met
spiermaag, zogenaamde „ kippen 70 % "
c) geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder
poten , zonder hart, zonder lever en zonder
spiermaag, zogenaamde „ kippen 65 % "
IV . Kalkoenen

8,00

alle invoeren (')

8,00

alle invoeren (')

8,00

alle invoeren (')

10,00

Oorsprong :
Verenigde Staten van Amerika

B. Delen van pluimvee (andere dan slachtafvallen) :
II . niet uitgebeend :
a) Helften of vierendelen :

1 . van hanen en kippen , en van kuikens daar
van

(*) Met uitzondering van produkten van oorsprong en van herkomst uit Polen en Bulgarije .

8,00

alle invoeren
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VERORDENING ( EEG) Nr. 1684/76 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 1976

houdende vaststelling van extra bedragen voor produkten in de sector slacht
pluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Overwegende dat volgens de gegevens, die gediend
hebben voor de vaststelling van de gemiddelde aan
biedingsprijzen van produkten in de sector slacht
pluimvee, met uitzondering van geslacht pluimvee
alsmede helften of vierendelen daarvan , extra bedra

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 ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 369/76 (2),
en met name op artikel 8 , lid 4,

gen moeten worden vastgesteld als aangegeven in de

Overwegende dat, indien voor eeu produkt de aanbie
dingsprijs franco-grens, hierna „aanbiedingsprijs" ge
noemd, beneden de sluisprijs daalt, de heffingen op
dit produkt moeten worden verhoogd met een extra
bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs

eieren ,

en de overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr.
163/67/ EEG van de Commissie van 26 juni 1967
houdende vaststelling van de extra bedragen bij invoer
van produkten van de pluimveehouderij uit derde lan
den (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1527/73 (4), bepaalde aanbiedingsprijs ;

VASTGESTELD :

Overwegende dat de aanbiedingsprijs moet worden
vastgesteld voor alle invoer uit alle derde landen ; dat

bijlage voor de daarin genoemde invoer ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 1

De in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75
bedoelde extra bedragen worden voor de in bijlage
genoemde produkten van artikel 1 , lid 1 , van dezelfde
verordening vastgesteld als aangegeven in de bijlage .

echter, indien de uitvoer vanuit ' één of meer derde
landen plaatsvindt tegen abnormaal lage prijzen , be

neden de prijzen die. worden toegepast door de andere
derde landen, een tweede aanbiedingsprijs moet wor
den vastgesteld voor de uitvoer uit deze andere lan
den ;

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel , 12 juli 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(«)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
L 45 van 21 . 2. 1976, blz. 3 .
129 van 28 . 6. 1967, blz. 2577/67.
L 154 van 9. 6. 1973, blz. 1 .
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BIJLAGE

Extra bedragen voor produkten in de sector slachtpluimvee, met uitzondering van levend
en van geslacht pluimvee alsmede van helften of vierendelen daarvan

Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Extra bedrag
R.E./ 100 kg

Omschrijving van de invoeren

douanetarief

02.02

Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare
slachtafvallen (met uitzondering van levers), vers, gekoeld
of bevroren :

B. Delen van pluimvee (andere dan slachtafvallen) :
1 . uitgebeend

30,00

Oorsprong : Verenigde
Staten van Amerika

II . niet uitgebeend :
c) Ruggen , halzen , ruggen met halzen , staarten ,
vleugelspitsen

10,00

Oorsprong : Zweden

10,00

Oorsprong : Verenigde

d) Borsten en delen daarvan :
2 . van kalkoenen

Staten van Amerika

e) Dijen en delen daarvan :
2 . van kalkoenen :

aa) onderdijen en delen daarvan
bb) andere

30,00

Alle invoeren

45,00

Oorsprong : Verenigde
Staten van Amerika
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VERORDENING (EEG) Nr. 1685/76 VAN DE COMMISSIE
van 12 juli 1976

houdende wijziging van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en
sommige andere produkten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad
van 19 december 1974 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1487/
76 (2), en met name op artikel 15, lid 7,

Overwegende dat het basisbedrag van de heffing bij
invoer voor stroop en sommige andere produkten van
de suikersector vastgesteld is bij Verordening (EEG)
nr. 1 568 /76 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1 665/76 (4) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1568 /76 uiteengezette regelen en bepalin

gen op de gegevens waarover de Commissie thans be
schikt, leidt tot het wijzigen van het thans van kracht
zijnde basisbedrag van de heffing zoals aangegeven in
onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het basisbedrag van de heffing welke van toepassing
is bij invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub d), van Ver
ordening (EEG) nr. 3330/74 genoemde produkten
wordt per 100 kg produkt vastgesteld op 0,0831 reken
eenheid per 1 % van het gehalte aan saccharose.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 juli 1976 .

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

Gedaan te Brussel , 12 juli 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359
167
172
185

van
van
van
van

31 . 12 . 1974, blz . 1
26 . 6 . 1976, blz . 9 .
1 . 7. 1976, blz . 40 .
9 . 7 . 1976, blz . 24 .
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VERORDENING ( EEG) Nr. 1686/76 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 1976

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe
suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad
van 19 december 1974 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker ( J ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1487/
76 (2), inzonderheid op artikel 15, lid 7,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker,
vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1 564/76 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1666/

gen op de gegevens waarover de Commissie thans be
schikt, leidt tot het wijzigen van de thans van kracht
zijnde heffingen, zoals aangegeven in de bijlage van
de onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 15, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
3330/74 bedoelde heffingen worden voor ruwe suiker
van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vastge
steld, zoals aangegeven in de bijlage van deze verorde
ning.

76

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1564/76 uiteengezette regelen en bepalin

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 juli 1976.

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

Gedaan te Brussel, 12 juli 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(')
O
(3 )
(4 )

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359
167
1?2
1J5

van
van
van
van

31 . 12 . 1974, blz . 1 .
26 . 6 . 1976, blz . 9 .
1 . 7 . 1976, blz . 31 .
9 . 7 . 1976, blz.25 .
BIJLACE

bij de verordening van de Commissie van 12 juli 1976 houdende vaststelling van de heffin
gen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker
(R E. / 100 kul
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag
der heffing

douanetarief

17.01

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

8,31

B. ruwe suiker

6,13 (■)

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de geïmporteerde ruwe suiker van
92 % afwijkt , wordt het bedrag van de toe te passen heffing berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening
( EEG ) nr . S.Ï7 / 6H .
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 29 juni 1976

tot wijziging van Richtlijn 73/239/EEG tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en
de uitoefening daarvan
(76/ 580/ EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
57, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

niet minder mag bedragen dan bepaalde in de richt
lijn in rekeneenheden uitgedrukte bedragen ;
Overwegende dat eveneens gebruik wordt gemaakt
van de rekeneenheid ter bepaling van het bedrag van
de ontvangsten waarbeneden bepaalde onderlinge
waarborgmaatschappijen niet onder de richtlijn val
len ;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),

Overwegende dat bij Richtlijn 73/239/EEG van de
Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toe
gang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzonde
ring van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefe
ning daarvan (3 ), ter vergemakkelijking van de toegang
tot en de uitoefening van genoemde activiteit, bepaal
de verschillen tussen de nationale wetgevingen zijn
afgeschaft en dat daarin, onder waarborging van een
gepaste bescherming van verzekerden en derden in
alle Lid-Staten, met name de bepalingen zijn gecoör
dineerd die betrekking hebben op de financiële garan
ties die van de verzekeringsmaatschappijen worden
geëist ;
Overwegende dat, krachtens die richtlijn, het mini
mum garantiefonds dat door elke Lid-Staat van iedere
verzekeringsmaatschappij waarvan de maatschappelij
ke zetel op zijn grondgebied is gevestigd, wordt geëist,
(') PB nr. C 28 van 9 . 2. 1976, blz . 16.
(2 ) PB nr. C 35 van 16. 2. 1976, blz . 17.
P) PB nr. L 228 van 16 . 8 . 1973 , blz . 3 .

Overwegende dat in de zin van genoemde richtlijn
or>der rekeneenheid moet worden verstaan de reken

eenheid zoals gedefinieerd in artikel 4 van het Proto
col betreffende de statuten van de Europese Investe
ringsbank ; dat, op basis van deze definitie, de omre
kening van de in de richtlijn aangegeven bedragen in
nationale valuta's zou leiden tot concurrentieverval

singen tussen ondernemingen waarvan de maatschap
pelijke zetel op het grondgebied van de verschillende
Lid-Staten is gevestigd ;
Overwegende dat de Raad op 21 april 1975 bij Besluit
75/250/ EEG (4), een Europese rekeneenheid heeft ge
definieerd die de gemiddelde ontwikkeling van de
waarde van de valuta's van de Lid-Staten weergeeft ;
dat de omrekeningskoers van elke valuta ten opzichte
van deze rekeneenheid automatisch wordt vastgesteld
op basis van de dagelijks op de wisselmarkten geno
teerde koersen ; dat het gebruik van deze Europese re
keneenheid voor de verzekeringsmaatschappijen gelij
ke concurrentievoorwaarden schept ;
(4) PB nr. L 104 van 24. 4. 1975, blz. 35 .
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Overwegende dat artikel 4 van bovengenoemd Proto
col wordt herzien en dat met toepassing van het be
sluit van de Raad van gouverneurs, van 18 maart 1975,
de Europese Investeringsbank gebruik maakt van de
bij Besluit 75/250/ EEG gedefinieerde Europese reken
eenheid ;
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„a) rekeneenheid : de Europese rekeneenheid
(E.R.E.) zoals gedefinieerd bij Beschikking nr.
3289/75/ EGKS van de Commissie ('). Telkens
wanneer in deze richtlijn wordt verwezen naar
de rekeneenheid, moet vanaf 31 december van

elk jaar, als tegenwaarde ervan in nationale va
luta in aanmerking worden genomen die wel
ke gold op de laatste dag van de voorgaande
maand oktober waarvoor de tegenwaarden van

Overwegende dat de Commissie op recentere datum ,
namelijk op 18 december 1975, bij Beschikking nr.
3289/75/ EGKS ( 1 ), op grond van een met eenparig
heid van stemmen betuigde instemming van de Raad
heeft besloten deze Europese rekeneenheid te aan
vaarden voor de toepassing van het Verdrag tot op
richting van de Europese Gemeenschap voor Kolen

2.
De volgende voetnoot wordt toegevoegd onder
aan de bladzijde waarop artikel 5 van Richtlijn 73/

en Staal ;

239/ EEG voorkomt :

Overwegende dat de waarde van de Europese reken

de E.R.E. in alle valuta's van de Gemeenschap
beschikbaar zijn

„(') PB nr. L 327 van 19 . 12. 1975, blz. 4.".

eenheid in elk der valuta's van de Lid-Staten dagelijks
wordt vastgesteld en dat het gebruik ervan voor de
toepassing van deze richtlijn de vaststelling van een
referentiedag noodzakelijk maakt ;
Overwegende evenwel dat de invoering van de Euro
pese rekeneenheid voor sommige Lid-Staten een da
ling in nationale valuta tot gevolg zou hebben van de
in de richtlijn in rekeneenheden uitgedrukte bedra
gen ; dat zulk een daling de huidige bescherming van
de verzekerden via het minimum garantiefonds in de
zelfde mate zou verminderen ; dat een herziening van
genoemde bedragen om de twee jaar moet worden
uitgevoerd ; dat deze herziening kan leiden tot een
wijziging van de betreffende bedragen ; dat de verla
ging in sommige Lid-Staten van de in de nationale va
luta uitgedrukte bedragen in die omstandigheden op
korte termijn zou kunnen worden gevolgd door een
nieuwe aanpassing in diezelfde Lid-Staten ; dat de
toepassing van deze opeenvolgende maatregelen moei
lijkheden zou opleveren voor ondernemingen en con
trole-autoriteiten ; dat deze bedragen dienovereen
komstig moeten worden gehandhaafd op het peil dat
zij zouden hebben bereikt aan de hand van de vóór de
invoering van de Europese rekeneenheid geldende
omrekeningskoers, indien dit peil hoger is dan dat
van de Europese rekeneenheid, en zulks tot aan de
herziening van de in Richtlijn 73 /239/ EEG vastge
stelde bedragen ;

Overwegende dat de ontwikkeling van de economi
sche en monetaire toestand die in de Gemeenschap is
waargenomen, een periodieke bestudering van laatst
genoemde bedragen rechtvaardigt,

Artikel 2

Tot aan de eerste herziening van de in Richtlijn 73/
239/ EEG in rekeneenheden uitgedrukte bedragen ,
mogen de in nationale valuta uitgedrukte bedragen
voor de omrekening van de rekeneenheid, in de zin
van artikel 5, sub a), voorlopig niet lager zijn dan die
welke werden verkregen volgens de omrekeningskoers
die vóór de aanneming van onderhavige richtlijn op
de rekeneenheid van toepassing was .
Artikel 3

De Raad gaat om de twee jaar, op voorstel van de
Commissie , over tot onderzoek naar en , in voorko

mend geval, tot herziening van de in rekeneenheden
uitgedrukte bedragen van Richtlijn 73/239/ EEG, re
kening houdend met de ontwikkeling van de eco
nomische en monetaire toestand die in de Gemeen

schap is waargenomen .
Artikel 4

De overeenkomstig deze richtlijn gewijzigde nationale
bepalingen zijn van toepassing met ingang van 31 de
cember 1976 .

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Luxemburg, 29 juni 1976.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Voor de Raad
Artikel 1

1.
In artikel 5 van Richtlijn 73/239/ EEG wordt
punt a) vervangen door de volgende tekst :

(') PB nr. L 327 van 19 . 12. 1975, blz . 4.

De Voorzitter
G. THORN
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BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 29 juni 1976

betreffende de voortzetting van de enquêtes over de rundveestapel welke door de
Lid-Staten dienen te worden verricht

(76/581 /EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees (*), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 568 /76 (2),
inzonderheid op artikel 2,
Gelet op Richtlijn 73/ 132/EEG van de Raad van 15
mei 1973 betreffende de statistische enquêtes over de
rundveestapel, ramingen van het aanbod van slacht
runderen en slachtstatistieken van runderen , welke

door de Lid-Staten dienen te worden verricht (3), in
zonderheid op artikel 11 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (4),

Overwegende dat de Commissie voor het vervullen
van de taken, haar opgedragen bij het Verdrag, alsme
de bij Verordening (EEG) nr. 805/68 , elk jaar in de
cember, ook na de enquête van december 1975, moet
kunnen beschikken over nauwkeurige inlichtingen
betreffende de ontwikkeling van de rundveestapel ;
Overwegende dat de financiële bijdrage van de Ge
meenschap dient te worden omschreven ten aanzien
van de uitgaven van de Lid-Staten voor de uitvoering

(!) PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24.
(2) PB nr. L 67 van 15. 3 . 1976, blz . 28 .
(3 ) PB nr . L 153 van 9 . 6. 1973 , blz . 25 .
4 PB nr. C 159 van 12 . 7. 1976, blz . 40 .

van de in deze beschikking bedoelde enquete voor het
jaar 1976,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De Lid-Staten houden ieder jaar een statistische
enquête over de rundveestapel overeenkomstig artikel
1 van Richtlijn 73/ 132/ EEG .
Artikel 2

De uitgaven voor de uitvoering van de in deze be
schikking bedoelde enquête gedurende het jaar 1976
worden voor een in de begroting van de Europese
Gemeenschappen vast te stellen forfaitair bedrag ten
laste genomen .
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Luxemburg, 29 juni 1976.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. THORN

