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I

(Besluiten waarvan de bublikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1686/78 VAN DE COMMISSIE

van 18 juli 1978
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. 1254/
78 (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. 1 729/77 (3) en alle latere verorde
ningen die deze hebben gewijzigd ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1729/77 uiteengezette bepalingen op de

aanbodsprijzen en de dagprijzen waarvan de Commis
sie 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 19 juli 1978 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 156 van 14. 6. 1978 , blz. 1 .
(3) PB nr. L 191 van 30 . 7. 1977, blz. 5.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van de
heffingen bij invoer die van toepassing zijn op granen en meel, gries en griesmeel van
tarwe of van rogge
(RE / ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B
10.07
10.07
11.01
11.01

C
D
A
B

11.02 A Ia)
1 1 .02 A I b)

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe («durum")
Rogge

137,91 (1)(5)
89,82 (6)
85,36
78,87

Gerst
Haver

Maïs,

92,82

andere

dan

maïshybriden

voor zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho
Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe
(„durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

86,40 (2)(3)
0

80,76 («)
86,02 (")
0
(>)
142,17
137,96

225,71
151,79

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar
de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton vermin
derd .

(2) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO ingevoerd in de overzeese departementen
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 ACSO of de LGO 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 ACSO of de LGO wordt de heffing bij in
voer in de Gemeenschap met 50 % verminderd.
(5) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat
land naar de Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per
ton verminderd .

(') 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. 1180/77 van
de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie.

Nr. L 194/3
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VERORDENING (EEG) Nr. 1687/78 VAN DE COMMISSIE

van 18 juli 1978
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 (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1254/
78 (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. 1730/
77 (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 19 juli 1978 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

( ] ) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 156 van 14. 6 . 1978 , blz . 1 .

h) PB nr. L 191 van 30. 7. 1977, blz. 7.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van de premies
die aan de heffingen bij invoer toegevoegd worden voor granen, meel en mout
A. Granen en meel
(RE / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

1 * term .

2' term .

3« term .

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0,16

0,16

0

10.0?

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
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 zaaidoelein
den

0

0

0

0

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 A

10.01 B

10.07 C
10.07 D

11.01 A

B. Mout
(RE / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

1 « term .

2' term .

3e term .

4« term .

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

andere vorm dan meel

0

0

0

0

0

Mout, gebrand

0

0

0

0

0

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

1 1 .07 A I (a)

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

1 1 .07 A I (b)

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

1 1 .07 A II (a)

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

1 1 .07 A II (b)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
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VERORDENING (EEG) Nr. 1688/78 VAN DE COMMISSIE
van 18 juli 1978
betreffende de indeling van goederen onder post 21.07 G I a) 2 cc) van het
gemeenschappelijk douanetarief
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 97/69 van de Raad
van 16 januari 1969 betreffende de maatregelen die
moeten worden getroffen voor de uniforme toepassing
van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk dou
anetarief (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 280/77 (2), in het bijzonder op artikel 3,
Overwegende dat met het oog op de uniforme toepas
sing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk
douanetarief bepalingen dienen te worden vastgesteld
voor de indeling van een produkt, genaamd „Emping
melindjo", verkregen uit de pitten van de vrucht van
de plant Gnetum gnemon L., welke ter verwijdering
van een soort schaal worden gekookt of geroosterd,
vervolgens worden platgeslagen en in de zon ge
droogd, en wélke ongeveer 50 gewichtspercenten zet
meel bevatten ;

Overwegende dat post 21.07 van het gemeenschappe
lijk douanetarief, dat als bijlage is gehecht aan Veror
dening (EEG) nr. 950/68 van de Raad van 28 juni
1968 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1000/78 (4), betrekking heeft op „produkten voor
menselijke consumptie, elders genoemd noch elders
onder begrepen" ;
Overwegende dat de pit van de vrucht van de Gnetum
gnemon L, niet gekookt, dient te worden aangemerkt
als een produkt bedoeld bij post 12.08 van het ge
meenschappelijk douanetarief ;
Overwegende dat het in het produkt aanwezige zet
meel door het koken een structuurwijziging heeft on
dergaan en oplosbaar is geworden ; dat het produkt
derhalve onder post 21.07 dient te worden ingedeeld
als produkt voor menselijke consumptie, elders ge
noemd noch elders onder begrepen ;
Overwegende dat binnen post 21.07 voor het betrok
ken produkt onderverdeling G I a) 2 cc) in aanmer
king dient te worden genomen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité Nomenclatuur van het gemeenschap
pelijk douanetarief,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Het produkt genaamd „Emping melindjo", verkregen
uit de pitten van de vrucht van de plant Gnetum
gnemon L., welke ter verwijdering van een soort
schaal worden gekookt of geroosterd, vervolgens wor
den platgeslagen en in de zon gedroogd, en welke on
geveer 50 gewichtspercenten zetmeel bevatten, wordt
in het gemeenschappelijk douanetarief ingedeeld on
der post :
21.07 Produkten voor menselijke consumptie, elders
genoemd noch elders onder begrepen :
G. andere :

I. geen of minder dan 1,5 gewichtspercent
van melk afkomstige vetstoffen bevat
tend :

a) geen saccharose bevattend of met een
saccharosegehalte (het gehalte aan in
vertsuiker, berekend als saccharose,

daaronder begrepen) van minder dan
5 gewichtspercenten :
2. met een zetmeelgehalte :
cc) van 45 of meer gewichtspercen
ten .

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
Étienne DAVIGNON
Lid van de Commissie

(')
(2)
Q)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

14 van 21 . 1 . 1969, blz. 1 .
40 van 11 . 2. 1977, blz . 1 .
172 van 22. 7. 1968 , blz. 1 .
130 van 18 . 5. 1978 , blz. 7.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1689/78 VAN DE COMMISSIE
van 18 juli 1978
betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" voor de

toepassing van de door de Europese Economische Gemeenschap voor
textielprodukten uit ontwikkelingslanden verleende tariefpreferenties
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1197/78 van de Raad
van 30 mei 1978 betreffende de opening, de verdeling
en de wijze van beheer van communautaire tariefpre
ferenties voor textielprodukten van oorsprong uit ont
wikkelingslanden en -gebieden ( J), en in het bijzonder
op artikel 1 ,

Overwegende dat die verordening de regeling van
Verordening (EEG) nr. 2706/77 van de Raad van 28
november 1977 (2) opnieuw, en onder dezelfde voor
waarden, heeft verlengd voor een nieuw tijdvak van
zes maanden ingaande op 1 juli 1978 ;
Overwegende dat voor de produkten bedoeld in Ver
ordening (EEG) nr. 1197/78 , regels dienen te worden
vastgesteld zowel betreffende de voorwaarden waaron
der deze produkten het karakter van produkten van
oorsprong verkrijgen als betreffende het aantonen van
dit karakter en de wijze waarop dit wordt gecontro
leerd ;

Overwegende dat het hiertoe gewenst is onder dezelf
de voorwaarden de bepalingen over te nemen die zijn
vastgesteld voor textielprodukten in de Verordeningen

(EEG) nr. 2966/77, (EEG) nr. 2967/77, (EEG) nr. 2968/
77 en (EEG) nr. 2969/77 van de Commissie van 23
december 1977 (3) betreffende de definitie van het be
grip „produkten van oorsprong" voor de toepassing
van de door de Europese Economische Gemeenschap
voor bepaalde produkten uit ontwikkelingslanden ver
leende tariefpreferenties, die gedurende de eerste helft
van 1978 voor deze produkten van toepassing waren ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité oorsprong van goederen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 2966/
77, (EEG) nr. 2967/77, (EEG) nr. 2968/77 en (EEG) nr.
2969/77 zijn van kracht voor de toepassing van Veror
dening (EEG) nr. 1197/78 .
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 en is
met ingang van 1 juli 1978 van kracht.

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
Étienne DAVIGNON
Lid van de Commissie

(•) PB nr. L 149 van 5. 6. 1978, blz. 1 .
(2) PB nr. L 324 van 19 . 12. 1977, blz. 67.

P) PB nr. L 350 van 30 . 12. 1977, blz. 1 , 56, 59 en 62.
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Nr. L 194/7

VERORDENING (EEG) Nr. 1690/78 VAN DE COMMISSIE
van 18 juli 1978

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1790/76 ten aanzien van de uiter
ste datum voor het indienen van de aangiften van de ingezaaide oppervlakten
voor sojabonen voor het verkoopseizoen 1978/ 1979
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1900/74 van de Raad
van 15 juli 1974 tot vaststelling van bijzondere maat
regelen voor sojabonen ( J), inzonderheid op artikel 2,
lid 4,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1790/76 van de Commissie van 22 juli 1976
houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot
de bijzondere maatregelen voor sojabonen (2), is be
paald dat elke teler van sojabonen uiterlijk op 30 juni
van elk jaar een aangifte van de ingezaaide oppervlak
ten kan indienen ; dat in enkele Lid-Staten bepaalde
moeilijkheden van administratieve aard het aanhou
den van deze datum voor het verkoopseizoen 1978/
1979 hebben verhinderd ; dat het daarom nodig is
voor dat verkoopseizoen de hierboven bedoelde slui
tingsdatum nader te bepalen op 31 juli 1978 ;

In afwijking van het in artikel 4, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1790/76 bepaalde, mogen de aangiften
van de ingezaaide oppervlakten voor sojabonen voor
het verkoopseizoen 1978/ 1979 worden ingediend tot
uiterlijk op 31 juli 1978 .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
De Vice- Voorzitter
Finn GUNDELACH

(») PB nr. L 201 van 23. 7. 1974, blz. 5.
(2) PB nr. L 199 van 24. 7. 1976, blz. 37.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1691/78 VAN DE COMMISSIE
van 18 juli 1978

met betrekking tot de levering van magere-melkpoeder aan India in het kader
van de voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten (J), laastelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1421 /78 (2), met name op artikel 7, lid 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1442/78 van de Raad
van 26 juni 1978 tot vaststelling van de algemene
voorschriften betreffende de levering van magere
melkpoeder aan India in het kader van het voedsel
hulpprogramma voor 1978 (3), met name op de artike

ten die daaruit voor de inschrijver aan wie gegund is
voortvloeien in aanmerking te nemen ;

Overwegende dat volgens de termen van artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 1442/78 van de Raad de leve
ring van de voor India bestemde produkten plaatsvin
den in de ontschepingshaven, terwijl die met be
stemming Honduras in de inschepingshaven van de
Gemeenschap geschieden ; dat het aanbeveling ver
dient de overname van dit verschil, door de Gemeen

schap te voorzien ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,

len 4 en 5,

Overwegende dat bij Verordeningen (EEG) nr. 726/78
van de Commissie van 7 april 1978 met betrekking
tot de levering van verschillende partijen magere
melkpoeder in het kader van de voedselhulp (4) onder
andere wordt voorzien in de levering aan de Repu
bliek Honduras van 1 000 ton op de markt van de
Gemeenschap gekocht gevitamineerd magere
melkpoeder ; dat op grond van in dat land van kracht
zijnde gezondheidsvoorschriften, dit land de genoem
de hoeveelheid uit de Bondsrepubliek Duitsland af
komstige magere-melkpoeder niet heeft kunnen over
nemen ; dat deze reeds vervaardigde hoeveelheden
kunnen worden bestemd voor de Republiek India die
er dringend behoefte aan heeft en heeft doen weten
dat zij de door de Commissie voorgestelde maatrege
len aannam om haar in het genot te stellen van de

aanvankelijk voor Honduras bestemde levering ; dat
het derhalve aanbeveling verdient de bepalingen vast
te stellen die de wijziging in de bestemming van de
betrokken hoeveelheden mogelijk maken ;
Overwegende dat het aanbeveling verdient aan het
Duitse interventiebureau toe te staan onderhands met

de inschrijver aan wie gegund is voor partij B met be
trekking tot Honduras, bedoeld bij Verordening (EEG)
nr. 726/78, de leveringsvoorwaarden van deze partij
aan India vast te stellen ; dat het met name noodzake

lijk is de datum van 20 juni 1978, die aanvankelijk
was voorzien voor de inscheping naar Honduras te
wijzigen, waarbij rekening wordt gehouden met de in
schepingsmogelijkheden van de goederen naar India ;
dat het eveneens noodzakelijk is de aanvullende kos
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
171 van 28 . 6. 1978 , blz. 12.
173 van 29 . 6. 1978 , blz. 9.
98 van 11 . 4. 1978 , blz. 13 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De onder partij B van de bijlage van Verordening
(EEG) nr. 726/78 bedoelde 1 000 ton magere
melkpoeder, die was bestemd voor de Republiek
Honduras, wordt geleverd aan India in het kader van
het voedselhulpprogramma 1978 .
Artikel 2

Het Duitse interventiebureau wordt gemachtigd on
derhands met de inschrijver aan wie de in artikel 1
bedoelde partij gegund is de voorwaarden van de leve
ring, uiterlijk op 6 juli 1978 in de haven van Rotter
dam , van de betrokken hoeveelheden met bestem

ming India, te bepalen.
Artikel 3

De aanvoer van de goederen van de inschepingshaven
Rotterdam naar de ontschepingshaven, inclusief de
kosten van laden, lossen en verzekeringen die door de
Indische autoriteiten worden betaald, worden aan deze

autoriteiten door de Commissie, na overlegging van
bewijsstukken terugbetaald.
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
De Vice- Voorzitter
Finn GUNDELACH
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VERORDENING (EEG) Nr. 1692/78 VAN DE COMMISSIE
van 18 juli 1978

houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende
zaden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten (J), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 41 9/78 (2), inzonderheid op
artikel 27, lid 4,

Overwegende dat het bedrag van de steun bedoeld in
artikel 27 van Verordening nr. 136/66/EEG werd vast
gesteld door Verordening (EEG) nr. 1 500/78 (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1631 /
78 H ;

Overwegende dat toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1500/78 genoemde voorschriften en uitvoe

ringsbepalingen op de gegevens waarover de Commis
sie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding geeft
tot wijziging van het op dit tijdstip geldende bedrag
van de steun in de zin als vermeld in de bijlage bij
deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het bedrag van de in artikel 27 van Verordening nr.
136/66/EEG bedoelde steun wordt vastgesteld in de
tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 juli 1978 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

(»)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30 . 9 . 1966, blz. 3025/66.
L 171 van 28 . 6. 1978 , blz. 8 .
L 178 van 1 . 7. 1978 , blz. 32.
L 190 van 13 . 7. 1978, blz. 27.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van het
bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

Bedragen van de steun voor kool- en raapzaad (nr. ex 12.01 van het gemeenschappelijk douanetarief)
en voor zonnebloempitten (nr. ex 12.01 van het gemeenschappelijk douanetarief) van toepassing
vanaf 19 juli 1978 (RE / 100 kg)

Bedragen van de steun

Kool- en raapzaad

Zonnebloempitten

11,194

12,802

11,194
11,194
11,504
13,244
14,129
14,439

12,802
12,870
12,572
12,984

Bedragen van de steun bij vooruitfixering :
— voor de maand juli 1978
— voor de maand augustus 1978
— voor de maand september 1978
— voor de maand oktober 1978
— voor de maand november 1978
— voor de maand december 1978

Nr. L 194/ 12

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

19 . 7. 78

VERORDENING (EEG) Nr. 1693/78 VAN DE COMMISSIE
van 18 juli 1978
houdende vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten (l), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1419/78 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1569/72 van de Raad
van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatre
gelen voor kool- en raapzaad (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 852/78 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2300/73 van de
Commissie van 23 augustus 1973 houdende uitvoe
ringsbepalingen inzake de differentiële bedragen voor
kool- en raapzaad alsmede intrekking van Verorde
ning (EEG) nr. 1464/73 (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 234/77 (6), en met name op
artikel 9, lid 4,

Overwegende dat, met het oog op een normale wer
king van het stelsel, voor de berekening van de we
reldmarktprijs
— voor de munteenheden waartussen e^n contante

maximummarge op een bepaald moment van
2,25 % wordt gehandhaafd een omrekeningskoers
die is gebaseerd op de effectieve pariteit, en
— voor de andere munteenheden een omrekenings
koers die is gebaseerd op het rekenkundig gemid
delde van de contante wisselkoersen die voor elk

van deze munteenheden gedurende een bepaalde
periode ten opzichte van de in de voorgaande
alinea bedoelde munteenheden van de Gemeen

schap zijn geconstateerd,
dient te worden aangehouden ;
Overwegende dat toepassing van deze bepalingen er
toe leidt de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad
vast te stellen zoals vermeld in de tabel in de bijlage
bij deze verordening,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de Commissie, op grond van artikel
9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2300/73 de we
reldmarktprijs voor kool- en raapzaad moet vaststel
len ;

Overwegende dat de wereldmarktprijs wordt vastge
steld overeenkomstig de bepalingen en criteria die
nog eens zijn opgesomd in Verordening (EEG) nr.
1500/78 van de Commissie van 30 juni 1978 houden
de vaststelling van het bedrag van de steun in de sec
tor oliehoudende zaden (7), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1692/78 (8) ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
2300/73 bedoelde wereldmarktprijs, is vastgesteld in
de tabel in de bijlage van deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 juli 1978 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

')
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
Zie

nr. 172 van 30 . 9. 1966, blz. 3025/66.
nr. L 171 van 28 . 6. 1978 , blz. 8 .
nr. L 167 van 25 . 7 . 1972, blz. 9 .
nr. L 116 van 28 . 4. 1978, blz. 6.
nr. L 236 van 24. 8 . 1973, blz. 28 .
nr. L 143 van 10 . 6. 1977, blz. 9 .
nr. L 178 van 1 . 7. 1978 , blz. 32.
blz. 10 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE

Met ingang van 19 juli 1978 voor kool- en raapzaad (ex 12.01 van het gemeenschappelijk
douanetarief) toe te passen wereldmarktprijs
RE / 100 kgf)

wereldmarktprijs
Wereldmarktprijs bij voorfixatie van de steun :
— voor de maand juli 1978
— voor de maand augustus 1978
— voor de maand september 1978

18,476

— voor de maand oktober 1978

17,046

— voor de maand november 1978

16,471

— voor de maand december 1978

16,471

18,476
18,476
18,476

(') De omrekeningskoersen van de rekeneenheid in nationale valuta, bedoeld in artikel 9, lid 5, sub a) van Verordening (EEG) nr. 2300/
73 zijn de volgende :
1
1
1
1
1

RE
RE
RE
RE
RE

-

3,15665
3,35507
48,6572
6,80249
8,56656

DM
Fl .
Bfr./ Lfr.
Ffr.
Dkr.

1 RE -

0,812394 £ (Britse)

1 RE -

0,812394 £ (Ierse)

1 RE -

1 288,60

lire
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VERORDENING (EEG) Nr. 1694/78 VAN DE COMMISSIE

van 18 juli 1978
houdende wijziging van de heffingen die bij invoer van op basis van granen en
rijst verwerkte produkten van toepassing zijn
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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 (J ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1254/
78 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 11 26/78 (4), inzonderheid op
artikel 12, lid 4,

Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten van toepassing
zijnde heffingen zijn vastgesteld in Verordening (EEG)
nr. 1447/78 (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1675/78(6);

rekeneenheden per ton afwijkt van het gemiddelde
van de heffingen ; dat de thans geldende heffingen
derhalve, krachtens artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 1 579/74 (7) overeenkomstig de bij deze verorde
ning gevoegde tabel moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De heffingen die moeten worden geheven bij de in
voer van de in Verordening (EEG) nr. 2744/75 (8), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1603/78 (9),
bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte pro
dukten en die zijn vastgesteld in de bijlage van de ge
wijzigde Verordening (EEG) nr. 1447/78 worden ge
wijzigd overeenkomstig de bij deze verordening ge
voegde tabel .
Artikel 2

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil tus
sen de heffing van het basisprodukt met meer dan 2,5

Deze verordening treedt in werking op 19 juli 1978 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juli 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 156 van 14. 6. 1978, blz. 1 .

(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .

(4 PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 23.

(5) PB nr. L 173 van 29. 6. 1978, blz. 19.
(6) PB nr. L 192 van 15. 7. 1978, blz. 69 .

(7) PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.
9) PB nr. L 188 van 11 . 7. 1978 , blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juli 1978 houdende wijziging van de hef

fingen die bij invoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten van toepassing zijn
Heffingen in RE/ton
Nr. van het gemeenschappelijk
douanetarief

Derde landen

(met uitzondering van ACS

ACS-Staten of LGO

Staten of LGO )

11.01 G (2)
11.02 A VII (2)
11.02 B II a) («)

11.02 B II d) (2)
11.02 C I (2)
11.02 C VI (2)
11.02 Dï (2)
11.02 D VI (2)
11.02 E II a) (2)
11.02 E II d) 2 (2)
11.02 F I (2)
11.02 F VII (2)
11.02 G I

11.07 A I a)
11.07 Alb )
11.08 A III
11.09

23.02 A I a)
23.02 A I b)
23.02 A II a)
23.02 A II b)

89,59
89,59
124,49
139,11
149,25
139,11
96,05
89,59
170,10
158,68
170,10
89,59
73,79
172,26
130,99
165,35
419,72
26,28
84,09
21,02
84,09

87,09
87,09.
121,99
136,61
146,75
136,61
93,55
87,09
165,10
153,68
165,10
87,09
68,79
163,26
121,99
148,35
269,72
26,28
84,09
21,02
84,09

'

(f) Voor het onderscheid tussen de produkten bedoeld in de posten 11.01 en 11.02 enerzijds en die bedoeld in

onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de posten 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die
tegelijkertijd :

— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer
dan 45 gewichtspercenten , berekend op de droge stof, en

— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde mineralen), berekend op de droge
stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichts
percenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewicht»percenten voor andere granen .

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

Nr. L 194/ 16

19 . 7. 78

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

II

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

RAAD

NEGENDE RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 26 juni 1978
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
omzetbelasting
(78 /583/ EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti
kelen 99 en 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (!),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

inzake de belasting over de toegevoegde waarde met
binnen de voorgeschreven termijn hebben kunnen
voltooien ;

Overwegende dat de betrokken Lid-Staten hebben
verzocht om een aanvullende termijn voor de toepas
sing van Richtlijn 77/388 /EEG ; dat een termijn van
maximaal twaalf maanden voor dit doel voldoende

zou moeten zijn,

Comité (2),

Overwegende dat bij artikel 1 van de zesde Richtlijn
77/388 / EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffen

de de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten
inzake omzetbelasting — gemeenschappelijk stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme
grondslag (3) het tijdstip vanaf hetwelk die richtlijn
daadwerkelijk in de Lid-Staten ten uitvoer wordt ge
legd, op 1 januari 1978 is bepaald ;

Overwegende dat Richtlijn 77/388 /EEG gemeen
schappelijke bepalingen bevat voor alle gebieden
waarop de belasting over de toegevoegde waarde van
toepassing is ; dat de Lid-Staten in talrijke gevallen de
toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen dienen
vast te stellen ; dat, gezien de draagwijdte van Richtlijn
77/388 /EEG en het zeer grote aantal nationale rege
lingen dat er bij betrokken is, verscheidene Lid-Staten
niet in staat waren tijdig de nodige aanpassingsmaat
regelen te treffen ten einde gevolg te geven aan Richt
lijn 77/388/ EEG ; dat deze Lid-Staten aldus de wetge
vende arbeid voor de aanpassing van hun wetgeving

(') PB nr.
(2) Advies
nen in
(3) PB nr.

C 163 van 10 . 7. 1978 , blz . 68 .
uitgebracht op 20/21 . 6. 1978 (nog niet versche
het PB).
L 145 van 13 . 6 . 1977, blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

In afwijking van artikel 1 van Richtlijn 77/388/EEG
worden Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland,
Italië, Luxemburg en Nederland gemachtigd voormel
de richtlijn uiterlijk op 1 januari 1979 ten uitvoer te
leggen .
Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Nederland.
Gedaan te Luxemburg, 26 juni 1978 .
Voor de Raad
De Voorzitter
K. B. ANDERSEN
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AANBEVELING VAN DE RAAD

van 26 juni 1978

betreffende de bekrachtiging van Verdragen inzake de veiligheid van het vervoer
ter zee

(78/584/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gezien het advies van het Europese Parlement (!),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),
Overwegende dat de Europese Raad op 7 en 8 april
1978 heeft verklaard dat de Gemeenschap de voorko
ming en bestrijding van de verontreiniging van de zee,
vooral door koolwaterstoffen, als een belangrijke doel
stelling van haar actie dient te beschouwen en dat hij
de Raad, op voorstel van de Commissie, en de Lid
Staten heeft verzocht om onverwijld in de Gemeen
schap passende maatregelen te treffen en in het kader
van de bevoegde internationale organisaties gemeen
schappelijke standpunten in te nemen ten aanzien
van de snelle toepassing van de op dit gebied bestaan
de internationale voorschriften, in het bijzonder inza
ke de minimumnormen betreffende de exploitatie
voorwaarden van schepen ;
Overwegende dat het van fundamenteel belang is dat
een doeltreffende actie wordt ondernomen tegen de
gevaren die verband houden met het vervoer van
aardolie, met name tegen de bedreigingen van een
verontreiniging der kusten als gevolg van ongevallen
in volle zee, op welk fundamenteel belang in de actie

programma's van de Europese Gemeenschappen op
milieugebied de nadruk wordt gelegd ;
Overwegende dat de veiligheid van het zeevervoer, de
bescherming van de levensomstandigheden en ar
beidsvoorwaarden van de bemanningen en het niveau
van hun vakbekwaamheid beter moeten worden gega
randeerd ;

Overwegende dat de actie van de Gemeenschap in het
kader van initiatieven van de gespecialiseerde interna
tionale organisaties — en met name in het kader van
de IMCO en de IAO en de in dit verband gesloten
verdragen — in het gedrang kan worden gebracht in
dien te veel tijd verstrijkt tussen het sluiten van deze
verdragen en hun inwerkingtreding ;
Overwegende dat het Internationaal Verdrag van 1974
voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS)
en het protocol van 1978 dat hierop betrekking heeft
alsmede Verdrag nr. 147 van de IAO van 1976 betref

fende de minimumnormen welke op koopvaardijsche
pen in acht moeten worden genomen, die nog niet in
werking zijn getreden, in belangrijke mate kunnen
bijdragen tot de verbetering van zowel de technische
als de sociale normen die respectievelijk betrekking
hebben op de veiligheid van schip en uitrusting als
mede op de levensomstandigheden en arbeidsvoor
waarden van de bemanning ;

Overwegende dat het Verdrag van 1973 ter voorko
ming van verontreiniging door schepen (MARPOL),
als gewijzigd bij het protocol van 1978, in belangrijke
mate kan bijdragen tot de bescherming van de zee
tegen verontreiniging door schepen en met name
door olietankers ;

Overwegende dat de ondertekening en de ratificatie of
de toetreding van alle Lid-Staten de inwerkingtreding
van deze verdragen kan bespoedigen en deze ook
meer doeltreffend kan maken ,

BEVEELT HET VOLGENDE AAN :

— voor zover zij zulks nog niet hebben gedaan, gaan
de Lid-Staten, in voorkomend geval, over tot on
dertekening en bekrachtiging van of tot toetreding
tot de volgende internationale verdragen :
— het Internationaal Verdrag van 1974 voor de
beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS) ;
— het Protocol van 1978 betreffende het Interna

tionaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging
van mensenlevens op zee ;

— het Internationaal Verdrag van 1973 ter voor
koming van verontreiniging door schepen
(MARPOL), als gewijzigd bij het Protocol van
1978 ;

— Verdrag nr. 147 betreffende de minimumnor
men welke op koopvaardijschepen in acht
moeten worden genomen, dat door de Interna
tionale Arbeidsconferentie in 1976 werd goed
gekeurd.
— als termijnen voor de ondertekening, de bekrach
tiging of de toetreding van de Lid-Staten gelden,
naar gelang van de gevallen :
— SOLA-Verdrag ( 1974):

(!) PB nr. C 163 van 10. 7. 1978 , blz. 17.

(2) Advies uitgebracht op 21 . 6. 1978 (nog niet verschenen in
het PB).

bekrachtiging of toetreding zodra mogelijk en
in elk geval vóór 1 januari 1979 ;
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— bekrachtiging zodra mogelijk en in elk ge
val vóór 30 juni 1979.
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Organisatie of van de Internationale Arbeidsorga
nisatie, naar gelang van het geval, er schriftelijk
van in kennis dat met het oog op deze aanbeve
ling een ondertekening, bekrachtiging of toetre
ding heeft plaatsgevonden.

— Protocol ( 1978) tot wijziging en aanvulling van
het MARPOL-Verdrag ( 1973), alsmede bijlage I
ervan :

— ondertekening vóór 1 juni 1 979 ;
— bekrachtiging vóór 1 juni 1980.
— Verdrag nr. 147 van de IAO :
bekrachtiging of toetreding vóór 1 april 1979.
— de Lid-Staten stellen de Secretaris-generaal van de
Intergouvernementele Maritieme Consultatieve

Gedaan te Luxemburg, 26 juni 1978 .

Voor de Raad
De Voorzitter
K. B. ANDERSEN

Nr. L 194/ 19

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

19 . 7. 78

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1978

betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer
voor de vijfenveertigste deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening
(EEG) nr. 1634/77

(78/585/EEG)
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. 705/
78 (2), met name op artikel 19, lid 4,
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1634/77 van de Commissie van 19 juli 1977 betref
fende een permanente inschrijving voor de bepaling
van de restituties bij uitvoer van witte suiker (3), gewij
zigd bij Verordening nr. 1182/78 (4), deelinschrijvin
gen worden gehouden voor de uitvoer van deze sui
ker ;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van
artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68 van
de Raad van 18 juni 1968 houdende vaststelling van
de algemene voorschriften inzake de restitutie bij de
uitvoer van suiker (5), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1489/76 (6), binnen een termijn van
drie werkdagen volgende op het verstrijken van de
termijn voor het indienen van de offertes een maxi
mumbedrag voor de restitutie wordt vastgesteld voor
de betrokken deelinschrijving ;

Overwegende dat door de berekening van het maxi
mumbedrag rekening wordt gehouden met de toe
stand in de Gemeenschap met betrekking tot de voor
ziening en de prijzen, met de prijzen en de afzetmoge

(») PB
(2) PB
(3) PB
(4) PB
(5) PB
(6) PB

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

L
L
L
L
L
L

359 van 31 . 12. 1974, blz. 1 .
94 van 8. 4. 1978, blz. 1 .
181 van 21 . 7. 1977, blz. 35.
145 van 1 . 6. 1978, blz. 46.
143 van 25. 6. 1968, blz. 6.
167 van 26. 6. 1976, blz. 13.

lijkheden op de wereldmarkt, alsmede met de betrok
ken kosten bij uitvoer van de suiker ;

Overwegende dat het na onderzoek van de offertes
aanbeveling verdient voor de vijfenveertigste deelin
schrijving de in artikel 1 bedoelde bepalingen nader
vast te stellen ;

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

Artikel 1

Voor de vijfenveertigste openbare deelinschrijving
voor witte suiker, gehouden krachtens Verordening
(EEG) nr. 1634/77 wordt het maximumbedrag van de
restitutie bij uitvoer vastgesteld op 25,171 rekeneen
heden per 100 kilogram .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 14 juni 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1978
betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer
voor de vierendertigste deelinschrijving voor ruwe bietsuiker krachtens Verorde
ning (EEG) nr. 1790/77
(78/586/EEG)
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. 705/
78 (2), met name op artikel 19, lid 4,

lijkheden op de wereldmarkt, alsmede met de betrok
ken kosten bij uitvoer van de suiker ;

Overwegende dat het verzoek van de offertes aanbeve
ling verdient voor de vierendertigste deelinschrijving
de in artikel 1 bedoelde bepalingen nader vast te stel
len ;

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

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1790/77 van de Commissie van 2 augustus 1977 be
treffende een permanente inschrijving voor de bepa
ling van de restituties bij uitvoer van ruwe
bietsuiker (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
11 82/78 (4), deelinschrijvingen worden gehouden voor

Voor de vierendertigste openbare deelinschrijving voor

de uitvoer van deze suiker ;

suiker, gehouden krachtens Verordening (EEG) nr.

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van
artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68 van
de Raad van 18 juni 1968 houdende vaststelling van
de algemene voorschriften inzake de restitutie bij de
uitvoer van suiker (5), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1489/76 (6), binnen een termijn van
drie werkdagen volgende op het verstrijken van de
termijn voor het indienen van de offertes een maxi
mumbedrag voor de restitutie wordt vastgesteld voor
de betrokken deelinschrijving ;
Overwegende dat door de berekening van het maxi
mumbedrag rekening wordt gehouden met de toe
stand in de Gemeenschap met betrekking tot de voor
ziening en de prijzen, met de prijzen en de afzetmoge

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

359 vom 31 . 12. 1974, blz. 1 .
94 van 8 . 4. 1978 , blz. 1 .
197 van 4. 8 . 1977, blz . 11 .
145 van 1 . 6. 1978, blz. 46.
143 van 25. 6. 1968 , blz. 6.
167 van 26. 6. 1976, blz. 13 .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1790/77 wordt het maximumbedrag van de restitutie
bij uitvoer vastgesteld op 22,552 rekeneenheden per
100 kilogram .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 14 juni 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH
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Nr. L 194/21

BESCHÏKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1978

betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de premie voor witte
suiker voor de openbare inschrijving krachtens Verordening (EEG) nr. 1320/77
(78/587/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

dient te worden vastgesteld op het niveau vastgesteld

GEMEENSCHAPPEN,

in artikel 1 ;

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

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

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. 705/
78 (2), inzonderheid op artikel 9, lid 6,
Overwegende dat de Lid-Staten krachtens Verorde

ning (EEG) nr. 1320/77 van de Commissie van 20 juni
1977 betreffende de opening van een openbare in
schrijving voor de vaststelling van de premies voor
witte suiker bestemd voor de bijenvoeding (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 489/78 (4), voor de
vaststelling van genoemde premies tot een openbare
inschrijving moeten overgaan ;
Overwegende dat ingevolge artikel 4, lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 2049/69 van de Raad van 1 7 oktober
1969 houdende de algemene voorschriften betreffende
denaturering van suiker voor voederdoeleinden (5),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1640/
73 (6), de criteria bedoeld in artikel 3 van deze veror

dening in acht zijn te nemen voor de vaststelling van
een maximumbedrag van de premie wanneer de pre
mies bij openbare inschrijving worden vastgesteld ;
met inachtneming van deze criteria en na onderzoek

van de offertes het maximumbedrag van de premie

»)
2)
3)
4)
5)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

359 van 31 .
94 van 8 . 4.
152 van 21 .
67 van 9. 3.
263 van 21 .
165 van 22.

12. 1974, blz. 1 .
1978, blz. 1 .
6. 1977, blz. 18.
1978, blz. 22.
10. 1969, blz. 1 .
6. 1973, blz. 6.

van het Comité van beheer voor suiker,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Voor de openbare inschrijving gehouden krachtens
Verordening (EEG) nr. 1320/77 waarvoor de termijn
voor de indiening der aanbiedingen op 14 juni 1978
verstreek, wordt het maximumbedrag van de premie
vastgesteld op 10,00 rekeneenheden per 100 kilogram
witte suiker die een som van 1 498 rekeneenheden
voor de totale hoeveelheid betrokken suiker van 15
ton uitmaken .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 14 juni 1978 .
Voor de Commissie
De Vice - Voorzitter
Finn GUNDELACH
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1978
betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de
eerste openbare deelinschrijving voor de verkoop van witte suiker krachtens
Verordening (EEG) nr. 1234/78
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(78/588/EEG)
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. 705/
78 (2), en met name op artikel 11 , lid 3,
Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 1234/78 van de Commissie van 8 juni 1978 betref
fende een permanente inschrijving voor de verkoop
met het oog op uitvoer van witte suiker uit de voorra
den van het Belgische interventiebureau (3), het ge
noemde organisme overgaat tot het houden van open
bare deelinschrijvingen voor de verkoop van witte sui
ker welke in zijn bezit is en voor het bepalen van het
bedrag van de restitutie bij uitvoer van deze suiker ;
Overwegende dat volgens de bepalingen van artikel 9
van Verordening (EEG) nr. 258/72 van de Commissie
van 3 februari 1972 houdende vaststelling van de uit
voeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving
van suiker door de interventiebureaus (4), wanneer de
inschrijvingsvoorwaarden geen maximumbedrag voor
de restitutie bepalen, dit bedrag voor de betreffende
inschrijving wordt vastgesteld na onderzoek van de of
fertes, met name rekening houdende met de markt
omstandigheden en de afzetmogelijkheden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 36 van Verordening

(')
0
(3)
")

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359 van 31 . 12. 1974, blz . 1 .
94 van 8 . 4. 1978 , blz . 1 .
153 van 9 . 6 . 1978 , blz. 16.
31 van 4. 2. 1972, blz. 22.

(EEG) nr. 3330/74 ; dat volgens deze criteria het
maximumbedrag voor de eerste openbare deelinschrij
ving zoals aangegeven in artikel 1 dient te worden
vastgesteld ;

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

Artikel 1

Voor de eerste openbare deelinschrijving gehouden
krachtens Verordening (EEG) nr. 1234/78, waarvoor
de termijn voor de indiening d«r offertes op 14 juni
1978 verstreek, wordt het maximumbedrag van de res
titutie bij uitvoer voor de toewijzing van de inschrij
ving per 100 kilogram witte suiker vastgesteld op
24,138 rekeneenheden .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.
Gedaan te Brussel, 14 juni 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1978

met betrekking tot de spoedlevering van zachte tarwe als voedselhulp aan de
Volksrepubliek Bangla Desh
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(78/ 589/EEG)
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 gemeenschappelijke
ordening van de graanmarkt ('), laatstelijk gewijzigd

se contract, over tot de aankoop op de gemeenschap
pelijke markt van 25 000 ton zachte tarwe bestemd
voor de Volksrepubliek Bangla Desh .
2. Voor de uitvoering van het onderhandse contract
dient de BDBL de gunstigste voorwaarden te zoeken .

3.

Het contract omvat de aankoop en de levering

bij Verordening (EÊG) nr. 11 25/78 (2),

van het produkt in de haven van Antwerpen, in de
nabijheid van het schip.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2750/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende vastststelling van crite
ria inzake de beschikbaarstelling van voor voedselhulp
bestemd graan (3), en met name op artikel 6,

4. Het produkt moet gestort worden geleverd in 5
partijen van 5 000 ton elk.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 696/76 van de Raad
van 25 maart 1976 houdende afwijking van Verorde
ning (EEG) nr. 2750/75 voor wat betreft de procedures
voor de beschikbaarstelling van voor voedselhulp be
stemd graan (4),

Overwegende dat de Raad van de Europese Gemeen
schappen op 30 januari 1978 zijn voornemen te ken
nen heeft gegeven in het kader van een communau
taire actie 25 000 ton zachte tarwe toe te kennen aan

de Volksrepubliek Bangla Desh op grond van het
programma inzake voedselhulp voor 1977/ 1978 ;

Overwegende dat het met het oog op de noodzake
lijkheid snel hulp te verlenen nodig blijkt voor deze
levering een onderhandse procedure te volgen ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde produkt moet van gezonde
handelskwaliteit zijn en ten minste overeenstemmen
met de standaardkwaliteit waarvoor de interventieprijs
is vastgesteld;
Het vochtgehalte mag echter niet hoger zijn dan
1 5,5 % terwijl een maximumtolerantie van 3 % voor
gekiemde korrels en van 1 ,5 % voor uitschot is toege
staan .

Het produkt wordt geweigerd indien het niet aan de
omschreven kenmerken voldoet.

Artikel 3

1.
Bij ondertekening van het contract stelt de be
langhebbende een waarborg van 5 rekeneenheden per
ton produkt. Deze waarborg wordt verbeurd indien de
transacties niet binnen de gestelde termijn zijn uitge
voerd, behoudens voor de hoeveelheden die als gevolg
van overmacht niet tot uitvoering zijn gekomen .

Artikel 1

1 . Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 696/76 van de Raad van 25
maart 1976 gaat de Belgische Dienst voor Bedrijfsle
ven en Landbouw (BDBL), Trierstraat 82, 1040 Brussel
(interventiebureau), ter uitvoering van het onderhand

2. De in lid 1 bedoelde waarborg kan worden ge
steld in geld of in de vorm van een garantie van een
kredietinstelling die voldoet aan de door elke Lid
Staat vastgestelde criteria.
Artikel 4

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
142 van 30. 5. 1978, blz. 21 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 89.
83 van 30. 3. 1976, blz. 8 .

De verscheping dient plaats te vinden tussen 1 en 15
juli 1978 .
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Artikel 5

Artikel 6

Het interventiebureau verzoekt de belanghebbende de
volgende inlichtingen te verschaffen :
a) na elke verzending, een verklaring betreffende de
verscheepte hoeveelheden, de kwaliteit van de pro
dukten en de verpakking hiervan ;
b) de vertrekdatum van de schepen .

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Direct na ontvangst hiervan geeft het interventiebu
reau deze inlichtingen aan de Commissie door evenals
een kopie van het onderhandse contract.

Gedaan te Brussel, 14 juni 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1978

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees zonder been dat
krachtens Verordening (EEG) nr. 79/75 bij openbare inschrijving wordt verkocht
(78/590/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77 (2),
en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat krachtens artikel 11 van Verorde
ning (EEG) nr. 216/69 van de Commissie van 4 febru
ari 1969 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende
de afzet van het door de interventiebureaus aange
kochte bevroren rundvlees (3), de minimumverkoop
prijzen van de produkten die bij openbare inschrijving
worden verkocht, moeten worden vastgesteld met in
achtneming van de ontvangen aanbiedingen ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1 van Veror
dening (EEG) nr. 79/75 van de Commissie van 14 ja
nuari 1975 betreffende de verkoop, door middel van
periodieke openbare inschrijvingen, van rundvlees
zonder

been,

uit

voorraden

van

Artikel 1

1.
De minimumverkoopprijzen voor de krachtens
Verordening (EEG) nr. 79/75 gehouden inschrijving
voor de verkoop van rundvlees zonder been uit voor
raden van de interventiebureaus, waarvoor tot uiterlijk
5 juni 1978 , aanbiedingen konden worden ingediend,
zijn vastgesteld in de bijlage van deze beschikking.
2. Voor de niet in de bijlage vermelde produkten
wordt geen gevolg gegeven aan de aanbiedingen inge
diend in het kader van de in lid 1 bedoelde verkoop
bij inschrijving.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

de

interventiebureaus (4) laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2770/77 (5), een openbare inschrijving
heeft plaats gevonden voor de verkoop van bepaalde
hoeveelheden rundvlees zonder been ; dat bijgevolg
minimumverkoopprijzen moeten worden vastgesteld ;

Gedaan te Brussel, 15 juni 1978 .

Voor de Commissie

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

De Vice- Voorzitter

van het Comité van beheer voor rundvlees,

Finn GUNDELACH

(»)
(2)
(3)
(4)
5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 24.
61 van 5. 3 . 1977, blz. 1 .
28 van 5. 2. 1969, blz. 10.
10 van 15. 1 . 1975, blz. 9 .
320 van 15. 12. 1977, blz. 16.
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ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ( 1 )

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita i

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices

Produits — Erzeugnisse — Prodotti
Produkten — Products — Produkter

Mindstesalgspriser
UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton —
u.a./tonne — RE/ tons

Ochsen A
Filets
Roastbeef
Oberschalen
Unterschalen

6 961
3 882
2 542
2 433

Kugeln

2 403
2 342

Hüftstücke

Bullen A
6 877

Filets
Roastbeef
Oberschalen
Unterschalen

(')
(')
(')
(')
(')
(*)

Kugeln

3
2
2
2

882
595
439
424

Hüftstücke
Kniekehlfleisch

2 307
1 851

Avis d adjudication n» DP — 24, JO n" C 123 du 27. 5. 1978 , p. 11 .
Ausschreibung Nr. DP — 24, ABl . Nr. C 123 vom 27. 5. 1978, S. 11 .
Bando di gara n . DP — 24, GU n . C 123 del 27. 5 . 1978 , pag. 11 .
Bericht van inschrijving nr. DP — 24, PB nr. C 123 van 27 . 5 . 1978 , blz. 11 .
Notice of invitation to tender No DP — 24, OJ No C 123, 27. 5. 1978, p. 11 .
Licitationsbekendtgørelse nr. DP — 24, EFT nr. C 123 af 27. 5. 1978 , s. 11 ;

DANMARK (2)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices

Produits — Erzeugnisse — Prodotti
Produkten — Products — Produkter

Mindstesalgspriser
UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton —
u.a./tonne — RE/ tons

Ungtyre af første kvalitet
Udbenede forfjerdinger uden bryst og slag
Udbenede bagfjerdinger uden fileter og

1 719

mørbrad

1 971

Kvier af første kvalitet
Udbenede

bagfjerdinger

uden

fileter

og

mørbrad

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Avis d adjudication n° DK. P — 36, JO n» C 123 du 27. 5. 1978 , p: 5.
Ausschreibung Nr. DK P — 36, ABl . Nr. C 123 vom 27. 5. 1978 , S. 5.
Bando di gara n . DK P — 36, GU n . C 123 del 27 . 5 . 1978 , pag. 5 .
Bericht van inschrijving nr. DK P — 36, PB nr. C 123 van 27. 5. 1978 , blz. 5.
Notice of invitation to tender No DK P — 36, OJ No C 123, 27. 5. 1978 , p. 5.
Lictationsbekendtgørelse nr. DK P — 36, EFT nr. C 123 af 27. 5. 1978 , s. 5.

1 973
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Nr. L 194/27

IRELAND (')

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Produits — Erzeugnisse — Prodotti

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspriser

Produkten — Products — Produkter

UC/ tonne — RE/t — UC/ t — RE / ton —
u.a./ tonne — RE/ton
A

B

Steers 1 and 2 and Heifers 2

Striploin

—

Outsides

2 535

Rumps

—

Brisket
Cube rolls

1 439
—

Forequarters

—

A — Stored in Ireland

B — Stored in the United Kingdom
(') Avis d'adjudication n» Irl P — 36, JO n» C 123 du 27. 5. 1978, p. 2.

('j Ausschreibung Nr. Irl P — 36, ABl. Nr. C 123 vom 27. 5. 1978, S. 2.
(') Bando di gara n. Irl P — 36, GU n. C 123 del 27. 5. 1978 , pag. 2.
(') Bericht van inschrijving nr. Irl P — 36 , PB nr. C 123 van 27 . S. 1978 , blz. 2.

(') Notice of invitation to tender No Irl P — 36, OJ No C 123, 27. 5. 1978 , p. 2.
(') Licitationsbekendtgørelse nr. Irl P — 36, EFT nr. C 123 af 27. 5 . 1978 , s. 2.

UNITED KINGDOM (*)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Produits — Erzeugnisse — Prodotti

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspriser

Produkten — Products — Produkter

UC / t — RE/ t — UC/ t — RE/ ton —
u.a. / tonne — RE/ tons

Steers UM, L / H and Heifers T
Fillets

7 199

Striploins
Topside

3 896

Silverside
Thick flanks

2712
2 555
2 532

Rumps

2 934

Shins and Shanks
Foreribs

1 453
2 128
1 519

Clod and sticking
(2) Avis d adjudication n° UK P — 14, JO n » C 123 du 27 . 5 . 1978 , p. 9 .
(2) Ausschreibung Nr. UK P — 14, ABl . Nr. C 123 vom 27. 5. 1978 , S. 9 .
(2)
(2)
(2)
(2)

Bando di gara n . UK P — 14, GU n . C 123 del 27. 5. 1978 , pag.
Bericht van inschrijving nr. UK P — 14, PB nr. C 123 van 27. 5 .
Notice of invitation to tender No UK P — 14, OJ No C 123 , 27.
Licitationsbekendtgørelse nr. UK P — 14, EFT nr. C 123 af 27 . 5.

9.
1978 , blz . 9 .
.5 . 1978 , p. 9 .
1978 , s . 9 .

3 307
—

2510
—r

3 166
1 239

Nr. L 194/28
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AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

van 30 juni 1978

betreffende de gerichte haringvisserij in de zeegebieden ten westen van Ierland
(78/591 /EEG)

1 . In zijn resolutie van 3 november 1976 inzake
bepaalde aspecten van het interne visserijbeleid heeft
de Raad met het oog op de economische implicaties
van de visserij in Ierland het voornemen kenbaar ge
maakt de bepalingen van het gemeenschappelijk vis
serijbeleid zodanig toe te passen dat de gestadige en
geleidelijke ontwikkeling van de Ierse visserij op basis
van het programma van de Ierse Regering voor de
ontwikkeling van de kustvisserij wordt gewaarborgd.
De erkenning van de bijzondere positie van Ierland
onder de Lid-Staten met visserijbelangen impliceert
dat bijzondere bepalingen worden toegepast in het
kader van de regeling voor de instandhouding en het
beheer van de visbestanden ; deze bepalingen moeten
zo snel mogelijk worden opgesteld.

2. Daar de bedoelde regeling nog niet is vastge
steld, moeten onverwijld ad hoe bepalingen worden
aangenomen om te voorkomen dat de bedreigde ha
ringvoorraad in ICES-afdeling VII b), c), waarvan de
exploitatie van bijzonder groot belang is voor de be
volking van de kuststreken, bij gebrek aan bescher
ming in gevaar komt.
3. Daartoe heeft de Commissie voorgesteld com
/ munautaire visserijprogramma's vast te stellen voor de
periode 1 juli tot 31 december 1978 die enerzijds zul- ,
len bijdragen tot het eerbiedigen van de door de
Commissie goedgekeurde voorschriften en bepalingen
waaraan de visserij in deze afdeling is onderworpen en
anderzijds zullen waarborgen dat, met in achtneming
van de sociale en economische behoeften van de Ierse

kustvissers, profijt wordt getrokken van het natuurlijk
geografisch voordeel voor wat betreft de vangstmoge
lijkheden in de gebieden dicht onder de kust.
4. Aangezien dit voorstel nog niet is aangenomen,
is het in de huidige stand van zaken wenselijk dat de

visserijprogramma s uiterlijk 1 juli worden toegepast,
bij wijze van uitzondering op nationale basis, ten ein
de te voorkomen dat een verder uitstel van de invoe

ring in het lopende jaar de doelstellingen van de vis

serijprogramma's in gevaar brengt.
5.

Om deze redenen, en krachtens artikel 155 van

het Verdrag tot oprichting van de EEG, beveelt de
Commissie Ierland en het Koninkrijk der Nederlan
den aan : vanaf 1 juli tot 31 december 1978 ten aan
zien van vissersvaartuigen waarbij de afstand tussen de
loodlijnen meer dan 12 m bedraagt en die de gerichte
haringvisserij uitoefenen in de afdeling VII b), c), van
de indeling van de Internationale Raad voor Onder
zoek van de Zee (de baai van Donegal uitgezonderd),
de maatregelen toe te passen die vervat zijn in de vis
serijprogramma's voor Ierland en Nederland, opge
nomen in respectievelijk bijlage I en II van het voor
stel voor een verordening van de Raad (EEG) houden
de vaststelling van communautaire visserijprogram
ma's voor de gerichte haringvisserij in bepaalde gebie
den ( !).
6.

De Commissie houdt zich het recht voor de in

houd van deze aanbeveling opnieuw te onderzoeken
aan de hand van de opgedane ervaring met de toepas

sing van de visserijprogramma's en met het oog op
wijzigingen die kunnen optreden in de stand van het
haringbestand.
Gedaan te Brussel, 30 juni 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

(>) PB nr. C 141 van 16 . 6. 1978, blz . 10.
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Nr. L 194/29

RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 978/78 van de Raad van 10 mei 1978 betreffende de
statistische enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 128 van 17 mei 1978)
Bladzijde 6, bijlage, punt 29 :

in plaats van : „29. Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes"
te lezen :
„29. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes".

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1197/78 van de Raad van 30 mei 1978 betreffende de
opening, de verdeling en de wijze van beheer van communautaire tariefpreferenties voor
textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden en -gebieden
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 149 van 5 juni 1978)
Bladzijde 22, bijlage D, deel I, derde kolom :
de vermelding „066 Roemenië* wordt geschrapt.
Bladzijde 24, bijlage E, titel :

in plaats van
te lezen :

artikel 2, lid 2, ..."
»... artikel 3, lid 2, . . .".

Rectificatie van Richtlijn 78/317/EEG van de Raad van 21 december 1977 betreffende de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake ontdooiings- en ontwa
semingsinrichtingen voor het glasoppervlak van motorvoertuigen
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 81 van 28 maart 1978)
Bladzijde 43, bijlage IV, figuur 1 :

in plaats van :„ 18° "
te lezen :

» 13° *.
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Nr. L 194/30

Rectificatie van Richtlijn 78/318/EEG van de Raad van 21 december 1977 inzake de onder
linge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende ruitewissers en ruite
sproeiers van motorvoertuigen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 81 van 28 maart 1978)
Bladzijde 66, bijlage IV, figuur 1 :

in plaats van : „ 18° "
te lezen :

» 13 OM.

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1533/78 van de Commissie van 30 juni 1978 hou
dende vaststelling van de aanpassingen die moeten worden aangebracht in de vooraf vast
gestelde monetaire compenserende bedragen in de sector melk en zuivelprodukten

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 179 van 1 juli 1978)
Bladzijde 29, zevende overweging, derde streepje wordt gelezen als volgt :

„— het aldus verkregen bedrag wordt verminderd of, naar gelang van het geval, wordt verhoogd
met het vooraf vastgestelde monetaire compenserende bedrag waarop de in de bijlage bij
deze verordening vastgestelde aanpassingscoëfficiënt is toegepast

19 . 7. 78

