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VERORDENING (EEG) Nr. 1513/80 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1980

tot vaststelling van de invoerheffingen voor 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 ( J ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1547/
79 (2), inzonderheid op artikel 1 3, lid 5,
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid
op artikel 3,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Veror
dening (EEG) nr. 1 658/79 (5) en de verordeningen die
deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de effectieve

—- een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenhe
den van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 17 juni
1980 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1658/79 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans gel
dende heffingen overeenkomstig de bijlage van deze
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 worden vastgesteld in de
bijlage.

pariteit voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi

Artikel 2

mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ,

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1980 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter

(i) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 188 van 26. 7. 1979, blz. 1 .

(3) PB nr. 106 van 30 . 10 . 1962, blz. 2553/62.

(4) PB nr. L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .
M PB nr. L 193 van 1 . 8 . 1979, blz. 5.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1980 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03

Gerst
Haver

10.04

10.05 B

10.07 A
10.07 B
10.07
10.07
11.01
11.01

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

C
D
A
B

1 1.02 A Ia)
1 1 .02 A I b)

Maïs,

97,26

1 10,67 (!) (5)
83,01 (<■)
88,29
76,54

andere

dan

maïshybriden

voor zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (mil
let)
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

96,74 (2) (3)
13,04

14,59 (4)
88,85 (4)
0
(*)
151,02
131,05

185,12
160,94

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke recht
streeks van dat land naar de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de
heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80, worden de heffingen
niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebie
den overzee, die in de Franse overzeese departementen worden inge
voerd .

(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing
bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 Ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACSO of de LGO
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 50 % vermin
derd .

(5) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije,
die rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap worden ver
voerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd .
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en
rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd, is vastge
steld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en
(EEG) nr. 2622/71 van de Commissie .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1514/80 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1980

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
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. 1547/
79 (2), en inzonderheid op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid
op artikel 3 ,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1659/
79 (5) en de verordeningen die deze nadien hebben
gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— 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
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenhe
den van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 17 juni
1980 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan
de momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en
mout, bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG) nr.
2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1980 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1980.
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

(!) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .

(2) PB nr. L 188 van 26. 7. 1979, blz. 1 .

(3) PB nr. 106 van 30. 10 . 1962, blz. 2553/62.
(<) PB nr. L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .
(5) PB nr. L 193 van 1 . 8 . 1979, blz. 7.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1980 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

1 « term .

2' term .

3« term .

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10.02

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

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 A
10.01 B

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoelein
0
0

1,06

1,06

10.07 A

den
Boekweit

0

0

0
0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

0

0

0

0

10.07 C

Sorgho
Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 D
11.01 A

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

1 « term .

2' term .

3' term .

4* term .

6

7

8

9

10

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

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

11.07 AI (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

11.07 A II (a)

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

1 1 .07 A II (b)
1 1 .07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
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VERORDENING (EEG) Nr. 1515/80 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1980

tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

prijzen en noteringen van heden waarover de Com

GEMEENSCHAPPEN,

missie beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans
geldende heffingen, overeenkomstig de bijlage van

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (J), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 11 3/80 (2), inzonderheid op ar
tikel 11 , lid 2,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van rijst en breukrijst zijn vastgesteld in
Verordening (EEG) nr. 134/80 (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1463/80 (4) ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 134/80 neergelegde regelen op de aanbod

deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub a) en b),
van Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde pro
dukten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1980 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter

(!)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 van 25. 6 . 1976, blz. 1 .
16 van 22. 1 . 1980, blz. 1 .
18 van 24. 1 . 1980 , blz. 5 .
146 van 12. 6 . 1980, blz . 9 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1980 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor rijst en breukrijst
(Ecu / ton)

Omschrijving

Tariefnummer

ex 10.06

Derde

ACS/LGO

landen (3)

(W)

78,31

35,53

114,72

53,73

Rijst :
B. andere :

I. Padie en gedopte rijst :
a) Padie :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige
b) gedopte rijst :
!. rondkorrelige
2. langkorrelige
II. halfwitte en volwitte rijst :
a) halfwitte rijst :
!. rondkorrelige
2. langkorrelige
b) volwitte rijst :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige

III . Breukrijst

I
97,89

45,32

1.43,40

68,07

193,67

84,87

248,86

112,51

I
206,26

90,74

266,78

121,00

25,65

9,81

(') Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 10 van Verordening (EEG) nr.
435/80.

(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80, worden de heffingen niet toegepast op produkten
van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen
en gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(3) De heffing bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 1 1
bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1516/80 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1980

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en
breukrijst worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

de momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage
van deze verordening,

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (J ), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 13/80 (2), inzonderheid op ar

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

tikel 13, lid 6,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor rijst en breukrijst dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 135/
80 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1464/80 (4) ;

De premies, die aan de vooraf vastgestelde invoerhef
fingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd,
worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1980 .

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(2) PB nr. L 16 van 22. 1 . 1980, blz. 1 .
(3) PB nr. L 18 van 24. 1 . 1980, blz. 8.

(4) PB nr. L 146 van 12. 6. 1980, blz. 11
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1980 tot vaststelling van de
premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd
(Ecu / ton)
Nr. van het

Omschrijving

gemeen

Lopend

le term .

2e term .

3e term .

6

7

8

9

schappelijk
douanetarief

ex 10.06

I

Rijst :

lI

B. andere :

I. Padie en gedopte rijst :
a) Padie :

1 . rondkorrelige
2. langkorrelige
b) gedopte rijst :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige

^I. halfwitte en volwitte
rijst :
a) halfwitte rijst :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige

b) volwitte rijst :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige
III . Breukrijst

\Il

\Il
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

I
l

—

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 1517/80 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 1980
houdende vaststelling van forfaitaire waarden voor de bepaling van de douane
waarde van citrusvruchten en appels en peren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1570/70 van de Com
missie van 3 augustus 1970 houdende invoering van
een stelsel inzake forfaitaire waarden voor citrusvruch

ten (1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
223/78 (2), in het bijzonder op artikel 2,

1570/70 en (EEG) nr. 1641 /75 op de gegevens die aan
de Commissie overeenkomstig het bepaalde in artikel
4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1570/70 en in arti
kel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1641 /75 zijn
medegedeeld, ertoe leidt de forfaitaire waarden vast te
stellen vermeld in de bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1641 /75 van de Com
missie van 27 juni 1975 houdende invoering van een
stelsel inzake forfaitaire waarden voor de bepaling van
de douanewaarde van appels en peren (3), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 224/78 (4), in het bijzonder op

De forfaitaire waarden bedoeld in artikel 2, lid 1 , van

Verordening (EEG) nr. 1570/70 en in artikel 2, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1641 /75 worden vastge
steld zoals in de lijsten in de bijlage is vermeld .

artikel 2,

Overwegende dat de toepassing van de regelen en
maatstaven bepaald in de Verordeningen (EEG) nr.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 juni 1980 .

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

Gedaan te Brussel, 17 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

(!) PB nr. L 171 van 4. 8 . 1970, blz. 10 .
(2) PB nr. L 32 van 3 . 2. 1978 , blz. 7 .
(>) PB nr. L 165 van 28 . 6. 1975, blz. 45.
(< PB nr. L 32 van 3 . 2. 1978 , blz . 10 .
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BIJLAGE
Lijst I : Citrusvruchten

Bedrag van de forfaitaire waarden/ 100 kg bruto
Code

Omschrijving der goederen
Bfr./ Lfr .

Dkr.

DM

Ffr .

Iers

Lire

Fl.

£

1.

Citroenen :

1.1

— Spanje
(opgeheven)
— Afrikaanse landen van het zuidelijk halfrond
— Andere Afrikaanse landen en landen gelegen

1.2
1.3
1.4

aan de Middellandse Zee
1.5

— USA

1.6

— Andere landen

2.

Zoete sinaasappelen :
— Landen gelegen aan de Middellandse Zee :
— Navels (met uitzondering van wijnnavels),

2.1
2.1.1

Navelines, Navelates, Salustianas Vernas,
Valencia lates, Blonde Maltaises, Shamou
tis, Ovalis, Trovita, Hamlins
2.1.2

sterling

1 564

302,43

97,39

227,17

26,18

46017

106,86

23,70

1 560

301,71

97,16 226,63

26,11

45 907

106,61

23,64

1 155

223,3 1

71,91

1 67,74

19,33

33 978

78,91

17,50

1 494

288,84

93,01

216,96

25,00

43 948

102,06

22,63

1 461

282,49

90,97

212,20

24,45

42 983

99,82

22,14

1 754

339,10

109,20

254,71

29,35

51 595

119,82

26,57

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaas
appelen met inbegrip van wijnnavels,
bloedmaltaises

2.1.3

£

— Andere

2.2

— Afrikaanse landen van het zuidelijk halfrond

1 181

228,37

73,54

171,54

19,77

34 747

80,69

17.89

2.3

— USA

1 419

274,39

88,36

206,1 1

23,75

41 750

96,95

21,50

2.4

— Brazilië

695

134,47

43,30

11,64

20 461

47,51

10,53

2.5

— Andere landen

917

177,34

57,11

101,01
133,21

15,35

26 984

62,66

13.90

3.

1 364

263,82

84,96

198,17

22.83

40 142

93,22

20,67

3.3

Pompelmoezen (Grapefruit) :
(opgeheven)
— Cyprus, Egypte, Gaza, Israël, Turkije ....
— Afrikaanse landen van het zuidelijk halfrond

1 575

304,49

98,05

228,72

26,36

46 330

107,59

23,86

3.4

— USA

1 942

375,45

120,90

282,02

32,50

57 126

132,66

29,42

3.5

— Andere Amerikaanse landen

2 141

414,05

133,33

311,02

35.84

63 000

146,31

32,45

3.6

— Andere landen

1 183

228 ,77

73,67

171,85

19,80

34 809

80,84

17,93

4.

Clementines

5.

Mandarijnen, Wilkings daaronder begrepen . . .

6.

Monreales en Satsumas

7

Tangerines, tangelo's, tangors en andere citrus

3.1
3.2

vruchten van onderverdeling 08.02 B van het
gemeenschappelijk douanetarief, elders genoemd
noch elders onder begrepen

\

I II

—

\ I\ \

Lijst II : Appels en peren

8.2

Appels :
— Landen van het zuidelijk halfrond
— Europese derde landen

8.3

— Andere dan Europese landen van het noorde

8.

8.1

lijk halfrond
9.

Peren :

9.1

— Landen van het zuidelijk halfrond
— Europese derde landen
— Andere dan Europese landen van het noorde

9.2
9.3

lijk halfrond

2 096

405,24

1 30,49

304,40

35,08

61 659

143,19

31,76

2 245

434,05

139,77

326,04

37,57

66 043

153,37

34,02

2 763

534,35

172,07 401,38

46,25

81 304

188,82

41,88

I

-

-
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VERORDENING ( EEG) Nr. 1518/80 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1980

houdende afwijking voor het verkoopseizoen 1980/ 1981 van de in Verordening
(EEG) nr. 2081 /79 vastgestelde uiterste datum voor de indiening van de
contracten voor ricinuszaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

1980 / 1981 , de bovenbedoelde uiterste datum moet

GEMEENSCHAPPEN ,

worden verschoven naar 15 juli 1980 opdat de produ
centen voor de steun in aanmerking kunnen komen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2874/77 van de Raad
van 19 december 1977 houdende bijzondere maatrege
len voor ricinuszaad (>), en met name op artikel 2, lid
5,

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 :

Overwegende dat de steun op grond van artikel 2, lid
2, van Verordening (EEG) nr. 2874/77 wordt toege
kend op voorwaarde dat de verkoopprijs die is aangege
ven in de met de producenten gesloten contracten ten
minste gelijk is aan de in hetzelfde artikel bedoelde
minimumprijs ; dat de genoemde contracten , op
grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
2081 /79 van de Commissie (2), uiterlijk op 31 mei van

elk jaar moeten worden ingediend ;
Overwegende dat, gezien de vertraging bij de vaststel
ling van de minimumprijs voor het verkoopseizoen

Artikel 1

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van Verorde
ning (EEG) nr. 2081 /79 kunnen de contracten voor ri
cinuszaad voor het verkoopseizoen 1980/ 1981 uiterlijk
op 15 juli 1980 worden ingediend .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag 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 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vtce - Voorzitter

(•) PB nr. L 332 van 24. 12. 1977, blz. 1 .

V) PB nr. L 244 van 27. 9. 1979, blz. 11 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1519/80 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1980

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 435/79 betreffende de mededelin
gen tussen de Lid-Staten en de Commissie in de sector erwten , tuin - en
veldbonen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

van het Comité van beheer voor gedroogde voederge

GEMEENSCHAPPEN,

wassen ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1119/78 van de Raad
van 22 mei 1978 houdende bijzondere maatregelen
voor erwten, tuin - en veldbonen die voor diervoeding
worden gebruikt ( ! ), en met name op artikel 4,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 435/79
van de Commissie (2) is bepaald dat de Lid-Staten de
Commissie in kennis stellen van bepaalde gegevens
met betrekking tot de maatregelen voor erwten, tuin
en veldbonen ; dat de Lid-Staten overeenkomstig arti
kel 2 van voornoemde verordening met name medede
ling moeten doen van het aantal contracten dat elke
maand is ingediend ; dat, voor een goed functioneren
van de regeling, deze mededelingen moeten worden
onderverdeeld naar het oogstseizoen waarop de con
tracten betrekking hebben ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr.
435/79 wordt onderstaande zin toegevoegd :
„ Deze mededeling wordt onderverdeeld naar het
oogstseizoen waarop het contract betrekking
heeft .".

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter

(') PB nr. L 142 van 30 . 5 . 1978, blz. 8 .
0 PB nr. L 53 van 3 . 3 . 1979, blz . 25 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1520/80 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1980

tot vaststelling van extra bedragen voor bepaalde produkten in de sector
varkensvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector
varkensvlees (•), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1423/78 (2), en met name op artikel 13, lid
5, tweede alinea,

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.
202/67/EEG van de Commissie van 28 juni 1967
houdende vaststelling van de extra bedragen bij invoer
van produkten in de varkensvleessector uit derde lan
den (3), gewijzigd bij Verordening nr. 614/67/EEG (4),
bepaalde aanbiedingsprijs ;
Overwegende dat de aanbiedingsprijs moet worden
vastgesteld voor alle invoer uit alle derde landen ; dat
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 ;

heeft aangegeven, met behulp waarvan de extra bedra
gen voor de produkten waarvoor geen sluisprijs be
staat, kunnen worden vastgesteld ; dat Verordening nr.
202/67/EEG bepaalde wijzen van toepassing voorziet,
met name voor wat betreft de vaststelling van aanbie
dingen franco grens voor deze produkten ; dat volgens
de inlichtingen die de Commissie hebben bereikt, de

aanbiedingen uit derde landen, bepaald door rekening
te houden met zowel de prijzen, die staan aangegeven
op de douanedocumenten als met alle andere elemen

ten die aanwijzingen verschaffen omtrent de prijzen
die in derde landen worden toegepast, zich op een
wijze ontwikkelen dat het noodzakelijk is het extra
bedrag voor deze produkten vast te stellen op een be
drag als aangegeven in bijlage dezes ;
Overwegende dat volgens artikel 1 van Verordening
nr. 121 /65/EEG (6) en van de Verordeningen (EEG) nr.
564/68 (7), nr. 99 8/68 (8), nr. 2260/69 (9) en nr. 1570/
71 (10) de heffingen voor bepaalde in deze verordening
genoemde produkten van oorsprong en met herkomst
uit de Bondsrepubliek Oostenrijk, de Volksrepubliek
Polen, de Hongaarse Volksrepubliek, de Socialistische
Republiek Roemenië en de Volksrepubliek Bulgarije
niet met een extra bedrag worden verhoogd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor varkensvlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat volgens de gegevens, die gediend
hebben voor de vaststelling van de gemiddelde aan
biedingsprijzen van de in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2759/75 genoemde produkten extra
bedragen moeten worden vastgesteld als aangegeven
in de bijlage voor de daarin al naar gelang van de pro
dukten en landen van herkomst genoemde invoer ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2767/75 van
de Raad van 29 oktober 1975 (5) de algemene regels

Artikel 1

Voor de in de bijlage genoemde produkten van artikel
1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2759/75 worden
de in artikel 13 van die verordening bedoelde extra
bedragen vastgesteld als aangegeven in de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 1980.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1980.
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice- Voorzitter

(») PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 171 van 28 . 6. 1978 , blz. 19 .
(3) PB nr. 134 van 30 . é. 1967, blz. 2837/67.
(«) PB nr. 231 van 27. 9 . 1967, blz. 6 .

(5) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 29 .

(6) PB nr. 155 van 18 . 9 . 1965, blz. 2560/ 65 .
(7) PB nr. L 107 van 8 . 5. 1968 , blz. 6.
(*) PB nr. L 170 van 19 . 7. 1968 , blz. 14.

(9) PB nr. L 286 van 14. 11 . 1969, blz. 22.
(! 0) PB nr. L 165 van 23 . 7 . 1971 , blz . 23 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1980 tot vaststelling van
extra bedragen voor bepaalde produkten in de sector varkensvlees

Nr. van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Extra bedrag
Ecu/ 100 kg

Oorsprong van de invoeren

douanetarief

02.03

Levende varkens :

I

A. Huisdieren :
II . andere :

b) overige
02.01

3,00

Oorsprong :
Democratische
Republiek Duitsland (')

6,00

Oorsprong :
Democratische
Republiek Duitsland (*)

20,00

Oorsprong : Canada en Roe

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

a) van huisdieren :

1 . hele of halve varkens, ook indien zonder kop,
zonder poten of zonder bladreuzel
2. Ham en delen van ham, niet uitgebeend

menië

5. Buik en buikspek

20,00

Oorsprong : Canada

20,00
20,00

Oorsprong : China en Canada
Oorsprong : China en Canada

6 . ander :

aa) uitgebeend en bevroren
bb) overige

(!) Met uitzondering van de binnenlandse handel van Duitsland overeenkomstig het protocol betreffende de binnenlandse handel
van Duitsland en de daarmede samenhangende vraagstukken.
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II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 1980

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van
de inschrijving bedoeld in Verordening ( EEG) nr. 108 /80
(80/584/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 een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1547/79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (3), en met name op artikel 5,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 108 /80
van de Commissie (4), een inschrijving voor de restitu
tie bij uitvoer van gerst is opengesteld ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 279/75 van de Commissie (5 ), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2944/78 (6), de Com
missie volgens de procedure van artikel 26 van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 kan besluiten een maxi
mumrestitutie bij uitvoer vast te stellen ; dat bij deze
vaststelling met name rekening moet worden gehou
den met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 genoemde criteria ; dat de inschrij
ving wordt toegewezen aan elke inschrijver wiens of
ferte ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie
bij uitvoer ;

')
2)
3)
«)
5)
<>)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
188 van 26. 7. 1979, blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .
14 van 19 . 1 . 1980, blz. 27.
31 van 5. 2. 1975, blz. 8 .
351 van 15 . 12 . 1978 , blz . 16 .

Overwegende dat toepassing van bovenbedoelde crite
ria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot vaststelling van de maximumresti
tutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag ;
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 1

In het kader van de in Verordening (EEG) nr. 108/80
bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
gerst wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst
op grond van de voor 5 juni 1980 ingediende offertes
vastgesteld op 73,25 Ecu per ton .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 5 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 1980

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het
kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1990/79
(80/585/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr.
van 29 oktober 1975 houdende
lijke ordening der markten in de
stelijk gewijzigd bij Verordening

2727/75 van de Raad
een gemeenschappe
sector granen ('), laat
(EEG) nr. 1 547/79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (3 ), en met name op artikel 5 ,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1990/79
van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 69/80 van 15 januari 1980 (5), een in
schrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte
tarwe is opengesteld ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 279/75 van de Commissie (6), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2944/78 (7), de Com
missie volgens de procedure van artikel 26 van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 kan besluiten een maxi
mumrestitutie bij uitvoer vast te stellen ; dat bij deze
vaststelling met name rekening moet worden gehou
den met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 genoemde criteria ; dat de inschrij
ving wordt toegewezen aan elke inschrijver wiens of
ferte ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie
bij uitvoer ;

')
2)
J)
*)
*)
6)
7)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
188 van 26. 7. 1979, blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .
229 van 11 . 9 . 1979, blz. 12.
11 van 16. 1 . 1980, blz. 8 .
31 van 5. 2. 1975, blz. 8 .
351 van 15 . 12. 1978 , blz . 16.

Overwegende dat toepassing van bovenbedoelde crite
ria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot vaststelling van de maximumresti
tutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

In het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1990/79
bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
zachte tarwe wordt de maximumrestitutie bij uitvoer
van zachte tarwe op grond van de voor 5 juni 1980
ingediende offertes vastgesteld op 74,50 Ecu per ton .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 5 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 1980
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van
de inschrijving bedoeld in Verordening ( EEG) nr. 2293/79
(80/ 586/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr.
van 29 oktober 1975 houdende
lijke ordening der markten in de
stelijk gewijzigd bij Verordening

2727/75 van de Raad
een gemeenschappe
sector granen ('), laat
(EEG) nr. 1 547/79 (2 ),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (3), en met name op artikel 5,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG) nr. 2293/79
van de Commissie (4 ), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 70/80 van 15 januari 1980 (s ), een inschrijving voor
de restitutie bij uitvoer van gerst is opengesteld ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 279/75 van de Commissie (6), gewij
zigd bij Verordening ( EEG) nr. 2944/78 (7), de Com
missie volgens de procedure van artikel 26 van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 kan besluiten een maxi
mumrestitutie bij uitvoer vast te stellen ; dat bij deze
vaststelling met name rekening moet worden gehou
den met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening

(EEG) nr. 2746/75 genoemde criteria ; dat de inschrij
ving wordt toegewezen aan elke inschrijver wiens of
ferte ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

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 1

In het kader van de in Verordening ( EEG) nr. 2293/79
bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
gerst wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst
op grond van de voor 5 juni 1980 ingediende offertes
vastgesteld op 73,25 Ecu per ton .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 5 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter

bij uitvoer ;

')
2)
J)
♦)
5)
')

Overwegende dat toepassing van bovenbedoelde crite
ria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot vaststelling van de maximumresti
tutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag ;

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
188 van 26. 7. 1979, blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .
263 van 19 . 10. 1979, blz. 14.
11 van 16. 1 . 1980, blz. 10 .
31 van 5 . 2. 1975, blz. 8 .

7) PB nr. L 351 van 15 . 12 . 1978 , blz . 16 .
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 1980

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het
kader van de inschrijving bedoeld in Verordening ( EEG) nr. 2292/79
(80/ 587/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening ( EEG ) nr.
van 29 oktober 1975 houdende
lijke ordening der markten in de
stelijk gewijzigd bij Verordening

2727/75 van de Raad
een gemeenschappe
sector granen ('), laat
(EEG) nr. 1 547/79 (2 ),

Gelet op Verordening ( EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen ( 3 ), en met name op artikel 5,
Overwegende dat bij Verordening (EEG ) nr. 2292/79
van de Commissie (4), een inschrijving voor de restitu
tie bij uitvoer van zachte tarwe is opengesteld ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 279/75 van de Commissie (5), gewij
zigd bij Verordening ( EEG) nr. 2944/78 (6), de Com
missie volgens de procedure van artikel 26 van Veror
dening (EEG) nr. 2727 /75 kan besluiten een maxi
mumrestitutie bij uitvoer vast te stellen . dat bij deze
vaststelling met name rekening moet worden gehou
den met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening

( EEG) nr. 2746/75 genoemde criteria ; dat de inschrij
ving wordt toegewezen aan elke inschrijver wiens of
ferte ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

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 :

A rtikel 1

In het kader van de in Verordening ( EEG) nr. 2292/79
bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
zachte tarwe wordt de maximumrestitutie bij uitvoer
van zachte tarwe op grond van de voor 5 juni 1980
ingediende offertes vastgesteld op 84,00 Ecu per ton .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 5 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter

bij uitvoer ;

')
2)
>)
•')

Overwegende dat toepassing van bovenbedoelde crite
ria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot vaststelling van de maximumresti
tutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag ;

281
188
281
263

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
26. 7 . 1979 , blz . 1 .
1 . 11 . 1975, blz. 78 .
19 . 10 . 1979, blz . 12.

5) PB nr. L 31 van 5. 2. 1975, blz. 8 .

* PB nr. L 351 van 15 . 12 . 1978 , blz . 16 .
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 1980

waarbij wordt besloten geen gevolg te geven aan de offertes voor de uitvoer van
zachte tarwe die voor 5 juni 1980 zijn ingediend in het kader van de openbare
inschrijving bedoeld in Verordening ( EEG) nr. 2361 /79
(80/588 / EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

nr. 2746/75 genoemde criteria, niet wenselijk is een

GEMEENSCHAPPEN ,

maximumrestitutie vast te stellen ;

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
van het Comité van beheer voor granen ,

Gelet op Verordening (EEG) nr.
van 29 oktober 1975 houdende
lijke ordening der markten in de
stelijk gewijzigd bij Verordening

2727/75 van de Raad
een gemeenschappe
sector granen ('), laat
(EEG) nr. 1 547 /79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sec
tor granen (3 ), en met name op artikel 5,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2 561 /79
van de Commissie (4 ), een inschrijving voor de restitu
tie bij uitvoer van zachte tarwe is opengesteld ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 279/75 van de Commissie (5), gewij
zigd bij Verordening ( EEG) nr. 2944/78 (6), de Com
missie volgens de procedure van artikel 26 van Veror
dening ( EEG ) nr. 2727/75 op grond van de ingediende

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die voor
5 juni 1980 zijn ingediend in het kader van de in Ver
ordening (EEG) nr. 2361 /79 bedoelde inschrijving
voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 5 juni 1980 .
Voor de Commissie

offertes kan besluiten niet tot toewijzing over te gaan ;
Finn GUNDELACH

Overwegende dat het, met name rekening houdend
met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG)

(>)
(2 )
(3 )
O
(5)
(')

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281 van 1 . 1 1 . 1975 , blz. 1 .
188 van 26 . 7. 1979 , blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz . 78 .
270 van 27. 10 . 1979 , blz . 24.
31 van 5. 2. 1975, blz . 8 .
351 van 15 . 12. 1978 , blz . 16.

Vice - Voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 juni 1980

waarbij het Belgische interventiebureau gemachtigd wordt een voorraad zachte
tarwe van bakkwaliteit die in zijn bezit is, te gebruiken in het kader van een
bijzondere interventiemaatregel
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(80/589/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Artikel 1

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 ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 547/79 (2),
en met name op artikel 8 , lid 4,

5 000 ton zachte tarwe van bakkwaliteit dat in zijn be
zit is ten gevolge van een krachtens Verordening
(EEG) nr. 1489 /79 uitgevoerde bijzondere interventie

Overwegende dat het Belgische interventiebureau
5 000 ton zachte tarwe van bakkwaliteit in zijn bezit
heeft als gevolg van aankopen die zijn gedaan krach
tens Verordening ( EEG) nr. 1489 /79 van de Commis
sie van 17 juli 1979 houdende een bijzondere interven
tiemaatregel voor zachte tarwe van bakkwaliteit bij het
begin van het verkoopseizoen 1 979 / 1980 (3 ) ;

Het Belgische interventiebureau wordt gemachtigd

maatregel , te gebruiken voor een nationale voedsel

hulpactie ten gunste van Bangladesh voor vluchtelin
gen .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België .

Overwegende dat de hulp is gekoppeld aan het natio
nale Belgische programma 1979/ 1980 ; *

Overwegende dat, krachtens artikel 3, lid 2, van Veror
dening ( EEG) nr. 2750/75 (4), de voorraden van het in
terventiebureau kunnen worden gebruikt voor dit
doel ;

Voor de Commissie

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

(')
(•! )
(;t )
(4 )

PB
PB
PB
PB

Gedaan te Brussel , 6 juni 1980 .

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
188
181
281

van
van
van
van

1 . 11 .
26 . 7 .
18 . 7 .
1 . 11 .

1975,
1979 ,
1979 ,
1975 ,

blz .
blz .
blz .
blz .

1.
1.
22.
89 .

Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter
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RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE
van 9 juni 1980

betreffende de vaststelling van het symbool waarvan materialen en voorwerpen
bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen , kunnen worden
voorzien

(80/ 590/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Artikel 1

Gelet op Richtlijn 76/893/ EEG van de Raad van 23
november 1976 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake materialen
en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in
aanraking te komen ('), met name op artikel 7, lid 1 ,
sub a), laatste gedachtenstreepje ,

Het symbool, dat in artikel 7, lid 1 sub a), laatste ge
dachtenstreepje, van Richtlijn 76/893/ EEG wordt voor
geschreven, is weergegeven in de bijlage .

Overwegende dat artikel 7, lid 1 , sub a) laatste gedach
tenstreepje, van Richtlijn 76/ 893/ EEG de vaststelling
voorschrijft van een symbool waarvan de materialen
en voorwerpen ter vervanging van de woorden „voor

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om het
gebruik van het in artikel 1 bedoelde symbool met in
gang van 1 januari 1981 toe te staan .

Artikel 2

levensmiddelen " of „voor eet- en drinkwaren " of van

een specifieke aanduiding voor het gebruik van deze
materialen en voorwerpen kunnen worden voorzien ;

Overwegende dat een dergelijk symbool gemakkelijk
te begrijpen dient te zijn en dat de weergave ervan op
de materialen en voorwerpen of op andere dragers bo
vendien technisch zo eenvoudig mogelijk moet kun
nen geschieden ;

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 9 juni 1980 .

Overwegende dat het in de bijlage voorkomende sym
bool aan deze criteria beantwoordt ;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Permanent Comité voor levensmiddelen ,

( 1 ) PB nr. L 340 van 9 . 12. 1976, blz . 19 .

Voor de Commissie
Étienne DAVIGNON
Lid van de Commissie

Nr. L 151 / 22

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

BILAG — ANHANG — ANNEX — A NNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Symbol — Symbole — Simbolo — Symbool

19 . 6 . 80

19 . 6 . 80

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 151 /23

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 1980

betreffende de vaststelling van het minimumbedrag van de heffing bij uitvoer

voor de veertiende deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening
(EEG) nr. 561 /80

(80/591 / 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 gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector suiker ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1396/78 (2),
met name op artikel 17, lid 5,

Overwegende dat het na onderzoek van de offertes aan
beveling verdient voor de veertiende 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,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 608 /72 van de Raad
van 23 maart 1972 tot vaststelling van de in de sector
suiker bij een aanmerkelijke stijging van de wereld
marktprijzen toe te passen regels (3), en met name op
artikel 1 , lid 1 ,

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
561 / 80 van de Commissie van 5 maart 1980 betref

fende een permanente inschrijving voor de vaststelling
van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte sui
ker (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 863/ 80 (5),
deelinschrijvingen worden gehouden voor de uitvoer
van deze suiker :

• Artikel 1

Voor de veertiende deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens Verordening (EEG) nr. 561 /80
wordt het minimumbedrag van de heffing bij uitvoer
vastgesteld op 1,751 Ecu per 100 kilogram .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9, lid 1 , van Verordening ( EEG) nr. 561 /80,

naar gelang van het geval een minimumbedrag van de
heffing bij uitvoer wordt vastgesteld voor de betrokken
deelinschrijving waarbij met name rekening wordt ge
houden met de situatie en de te verwachten ontwikke

Gedaan te Brussel, 11 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

ling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daar
Vice - Voorzitter

buiten ;

(')
(2)
(3)
(«)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

359 van 31 . 12. 1974, blz. 1 .
170 van 27. 6. 1978 , blz. 1 .
75 van 28 . 3 . 1972, blz. 5.
61 van 6. 3 . 1980, blz. 18 .
93 van 10. 4. 1980, blz. 13.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 1980

betreffende de vaststelling van het minimumbedrag van de heffing bij uitvoer
voor de derde deelinschrijving voor ruwe bietsuiker krachtens Verordening
( EEG) nr. 1216/80

(80/ 592/ 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 gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector suiker ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG) nr. 1396/78 (2),
met name op artikel 1 7, lid 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 608 /72 van de Raad
van 23 maart 1972 tot vaststelling van de in de sector
suiker bij een aanmerkelijke stijging van de wereld
marktprijzen toe te passen regels (3 ), en met name op
artikel 1 , lid 1 ,

Overwegende dat krachtens Verordening ( EEG) nr.

Overwegende dat het na onderzoek van de offertes aan
beveling verdient voor de derde deelinschrijving 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 derde deelinschrijving voor suiker, gehouden
krachtens Verordening (EEG) nr. 1216/80, wordt het
minimumbedrag van de heffing bij uitvoer vastgesteld
op 3,010 Ecu per 100 kilogram .

1216/ 80 van de Commissie van 14 mei 1980 betref

fende een permanente inschrijving voor de vaststelling
van heffingen en/of restituties bij uitvoer van ruwe
bietsuiker (4 ), deelinschrijvingen worden gehouden
voor de uitvoer van deze suiker ;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9 , lid 1 , van Verordening (EEG ) nr. 1216/ 80,
naar gelang van het geval, een minimumbedrag van
de heffing bij uitvoer wordt vastgesteld voor de betrok
ken deelinschrijving waarbij met name rekening
wordt gehouden met de situatie en de te verwachten
ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap
en daarbuiten :

(') PB nr. L 359 van 31 . 12. 1974, blz . 1 .

(2) PB nr. L 170 van 27. 6. 1978, blz. 1 .
(3 ) PB nr. L 75 van 28 . 3 . 1972, blz . 5.
b ) PB nr. L 122 van 15. 5. 1980, blz. 29 .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 11 juni 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice - Voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 1980

betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de premie voor witte
suiker voor de veertiende deelinschrijving krachtens Verordening ( EEG) nr.
452/ 79

(80/ 593/ 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 gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector suiker ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1396 /78 (2 ),
inzonderheid op artikel 9 , lid 6,

mumbedrag van de premie voor de veertiende deelin
schrijving op het in artikel 1 aangeduide niveau dient
te worden vastgesteld ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor suiker
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn ,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

A rtikel 1

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
452/ 79 van de Commissie van 7 maart 1979 betref

fende de opening van een permanente inschrijving
voor de vaststelling van de premies voor witte suiker
bestemd voor bijenvoeding (3 ), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1 265/80 (4), voor de vaststelling van
genoemde premies deelinschrijvingen worden gehou

Voor de veertiende deelinschrijving, gehouden krach
tens Verordening ( EEG) nr. 452/79 waarvoor de ter
mijn voor de indiening der offertes op 11 juni 1980
verstreek, wordt het maximumbedrag van de premie
vastgesteld op 20,552 Ecu per 100 kilogram witte sui
ker.

den ;
Artikel 2

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van
artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2049/69
van de Raad van 17 oktober 1969 houdende de alge

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

mene voorschriften betreffende denaturering van sui
ker voor voederdoeleinden (5), laatstelijk gewijzigd bij

Gedaan te Brussel , 11 juni 1980 .

Verordening (EEG) nr. 1 640/73 (6), de criteria bedoeld
in artikel 3 van deze verordening in acht zijn te ne
men voor de vaststelling van een maximumbedrag van
de premie wanneer de premies bij openbare inschrij

Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

ving worden vastgesteld ; dat met inachtneming van
deze criteria en na onderzoek van de offertes het maxi

')
2)
J)
4)
5)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

359 van 31 .
170 van 27,
57 van 8 . 3 .
129 van 24.
263 van 21 .
165 van 22 .

12 . 1974, blz . 1
6 . 1978 , blz . 1 .
1979, blz. 14.
5. 1980, blz. 7.
10 . 1969, blz . 1
6 . 1973 , blz . 6 .

Vice - Voorzitter

EURONORMEN

De Commissie van de Europese Gemeenschappen (EGKS) heeft de volgende nieuwe EURONORMEN in de Duitse, Engelse,
Franse, Italiaanse en Nederlandse taal uitgegeven . De in het Engels beschikbare EURONORMEN zijn met een (:: ) aangeduid .
Deze prijzen zijn geldig met ingang van 1 juli 1976 .
Prijs in

F/.

Bfr.

*) EURONORM

3-79

Hardheidsmeting volgens Brinell voor staal — 2e uitgave

5,50

80

*) EURONORM

4-79

Hardheidsmeting volgens Rockwell voor staal — (A-, C -, B - en F-schaal) — 2e
uitgave

5,50

80

Hardheidsmeting volgens Vickers voor staal — 2e uitgave

5,50

80

Monsterneming en behandeling van monsters en proefstaven voor staal en staalpro
dukten — 2e uitgave

8,30

120

Betonstaal met betere aanhechting — Afmetingen , massa, toelaatbare afwijkingen —
Algemene eisen — (Deel 1 — Deel 2)

6,80

100

Hittevast staal — Kwaliteitseisen

11 ,—

160

*) EURONORM 96-79

Gereedschapsstaal — Kwaliteitseisen

16,40

240

*) EURONORM 132-79

Koudgewalst verenstaalband — Kwaliteitseisen

6,80

100

*) EURONORM 133-79

Rond walsdraad van ongelegeerd en gelegeerd staal bestemd voor de produktie van
beklede electroden , voor booglassen in een beschermend gas en onder poederdek —
Kwaliteitsnorm

4 ,—

60

Voorspanstaai

16,50

240

11 ,—

160

Continu-dompelverzinkte plaat en breedband van ongelegeerd zacht staal voor koud
dieptrekken en zetwerk — Kwaliteitsnorm

8,30

120

Continu-dompelverzinkte plaat en breedband van ongelegeerd zacht staal voor koud
dieptrekken en zetwerk — Maat- en vormtoleranties

5,50

80

Rond walsdraad van roestfvrij en hittebestendig staal bestemd voor de vervaardiging
van voor lassen te gebruiken produkten — Kwaliteitsnorm

3,40

50

Continu-dompelverzinkte plaat en breedband van ongelegeerd staal met gespecifi
ceerde minimum vloeigrens bestemd voor constructiedoeleinden — Kwaliteitsnorm .
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5,50
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*) EURONORM 141-79

Plaat en band uit austenitisch corrosievast staal voor gebruik bij lage temperaturen
— Kwaliteitseisen
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*) EURONORM 143-79

*) EURONORM 144-79
*) EURONORM 147-79

(*) EURONORM 148-79

Continu-dompelverzinkte plaat en breedband van ongelegeerd staal met gespecifi
ceerde minimum vloeigrens bestemd voor constructiedoeleinden — Maat- en vorm
toleranties
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Standaardmonsters voor de chemische analyse van ijzer en staal , 2e uitgave ( 1974)
Ruwijzer en ferrolegeringen
Trekproef voor staal
Hardheidsmeting van staal volgens Brinell
Hardheidsmeting van staal volgens Rockwell schaal B en C
Hardheidsmeting van staal volgens Vickers
Vervormingsbuigproef voor staal
Kerfslagproef voor staal volgens Charpy
Cijfers voor staal ter vergelijking van hardheidswaarden en trekvastheid
....
Vergelijkende cijfers voor staal met betrekking tot rekwaarden bij breuk ....
Trekproef voor staalplaat en bandstaai met een dikte van 0,50 tot 3 mm
uitgezonderd
Vervormingsbuigproef voor staalplaat en bandstaai met een dikte tot 3 mm
uitgezonderd
Heen - en weerbuigproef voor staalplaat en bandstaai met een dikte tot 3 mm uitge
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7,60
4,80
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50
50

4,15
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3,50

50

zonderd

3,50

50

Indeukproef met ingeklemd proefstuk
Walsdraad van ongelegeerd staal voor algemeen gebruik, bestemd voor draadtrek
ken — Onderzoek van het oppervlak
Walsdraad van ongelegeerd staal voor algemeen gebruik, bestemd voor draadtrek
ken — Soorten en kwaliteiten
Walsdraad van ongelegeerd staal voor algemeen gebruik, bestemd voor draadtrek
ken — Afmetingen en toleranties
Monsterneming en behandeling van monsters en van proefstaven
Balkstaal IPE-Balkprofielen met parallel pluizen
Definities en indeling van staalsoorten , 2e uitgave
Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staal en staalprodukten — 2e uit

3,50

50

3,50

50

4,15

60

9,00
3,50
3,50
4,80

130
50
50
70

.

6,80

100

4,15

60

7,60
3,50
10,40
6,90
6,90

110
50
150
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4,80
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12-55
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13-55

EURONORM
EURONORM

14-67
15-70

EURONORM

16-70

EURONORM

17-70

EURONORM
EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM

18-57
19-57
20-74
21-78

EURONORM
EURONORM

22-70
23-71

EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
EURONORM
EURONORM

24-62
25-72
27-74
28-69
29-69

Bepaling en controle van de rekgrens van staal bij hoge temperatuur
Doorhardingsproef door afschrikken van een eindvlak van een stalen proefstaaf —
Jominy Proef
I-balkprofielen , U-profielstaal . Toelaatbare afwijkingen
Constructiestaai voor algemeen gebruik — Kwaliteitseisen
Regels voor het aanduiden van staalsoorten , 3e uitgave
Ongelegeerd plaat en band voor ketels en drukvaten — Kwaliteitseisen
Warmgewalste stalen platen vanaf 3 mm dikte — Maat-, gewicht- en vorm

EURONORM

30-69

Tussenprodukten voor smeden van constructiestaai voor algemeen gebruik — Soor
ten en kwaliteiten

5,55

80

EURONORM
EURONORM

31-69
33-70

3,50

50

EURONORM
EURONORM

34-62
36-62

Tussenprodukten voor smeden — Toleranties op maten , vorm en gewicht ....
Plaat en breedband beneden 3 mm dikte van ongelegeerd zacht staal voor koud
vervormen — Maat-, gewicht - en vormtolerantie
Warmgewalste breedflensbalken met parallelle flenzen — Toelaatbare afwijkingen
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het totale gehalte aan koolstof
in staal en gietijzer — Gravimetrische bepaling na verbranding in een zuurstof

4,15
3,50

60
50

stroom

3,50

50

EURONORM

37-62

4,15

60

zuurstofstroom

3,50

50

Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan silicium in staal
en gietijzer — Gravimetrische methode
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van fosfor in staal en gietijzer —

3,50

50

3,50

50

4,15
6,20

60
90

3,50
3,50

50
50

6,20

90

3,50
3,50

50
50

4,80

70

gave

toleranties

Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het totale gehalte aan koolstof

in staal en gietijzer — Gasvolumetrische bepaling na verbranding in een zuurstof

stroom

EURONORM 38-62
EURONORM

40-62

EURONORM

41-65

EURONORM

42-66

EURONORM
EURONORM

43-72
44-63

EURONORM 45-63
EURONORM 46-68
EURONORM

48-65

EURONORM 49-72
EURONORM 50-72
EURONORM

51-70

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

52-67
53-62
54-63
55-63

Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan silicium in staal
en gietijzer — Gravimetrische en gasvolumetrische bepaling na verbranding in een

Alkalische methode

Chemische analyse van ijzer en staal — Bepalingen van zwavel in staal en ijzer —
Titrimetrische bepaling na verbranding in een zuurstofstroom
Gelegeerd stalen plaat en band voor drukvaten — Kwaliteitseisen
Warmgewalste I-balken met smalle parallelle flenzen — Serie IPE — Toelaatbare
afwijkingen
Slagproef met op twee punten ondersteunde proefstaaf met V-kerf
Warmgewalst band van ongelegeerd zacht staal — Kwaliteitseisen en algemene bepa
lingen
Warmband uit ongelegeerd staal — Toelaatbare maat-, vorm- en gewichts
afwijkingen
Meting van de ruwheid van koudgewalste niet-beklede dunne stalen plaat en band
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan stikstof in staal
— Fotometrische methode
Warmgewalst band met breedten vanaf 600 mm van ongelegeerd staal — Maat-,
vorm - en gewichtstoleranties
Nomenclatuur en definities van de warmtebehandeling
Breedflensbalken met parallelle flenzen
Warmgewalste U-staven
Warmgewalst gelijktijdig T-staal met afgeronde kanten

3,50
50
46,30 670
3,50 50
3,50
50
3,50 50
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(*)
(*)
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EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
EURONORM

56-77
57-78
58-78
59-78
60-77
61-71
65-67
66-67
67-78
70-71

EURONORM 71-71

Warmgewalste
Warmgewalste
Warmgewalste
Warmgewalste
Warmgewalste

gelijkzijdige hoekstaven met ronde binnenranden — 2e uitgave . .
ongelijkzijdige hoekstaven met ronde binnenranden — 2e uitgave
platte staven voor algemeen gebruik — 2e uitgave
vierkante staven voor algemeen gebruik — 2e uitgave
ronde staven voor algemeen gebruik — 2e uitgave

3,50
3,40
3,40
3,40
3,50

50
50
50
50
50

Warmgewalste zeskante staven

3,50

50

Warmgewalste ronde staven voor schroeven en klinknagels
Warmgewalst halfrondstaal en halfrondplatstaal
Warmgewalst bulbplatstaal — 2e uitgave
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan mangaan in
staal en gietijzer — Fotometrische methode

3,50
3,50
3,40

50
50
50

3,50

50

3,50

50

3,50

50

3,50

50

3,50

50

3,50
4,80
6,20
3,50

50
70
90
50

15,20
12,45
5,55
9,70
12,45
10,40
6,20

220 ,
180
80
140
180
150
90

4,80
3,50
3,50

70
50
50

3,50
6,90

50
100

3,50

50

3,50

50

Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan mangaan in

EURONORM 79-69
EURONORM 80-69
EURONORM 81-69

gietijzer en staal — Elektrometrische methode
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan aluminium in
staal — Gravimetrische methode
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan koper in ijzer
en staal — Fotometrische methode
"
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van molybdeen in staal en gietijzer
fotometrische methode —
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan silicium in staal
en ijzer — Spectraalfotometrische methode
Definities en indeling van staalprodukten volgens vormen en afmetingen ....
Staal voor gewapend beton ( niet voorgespannen) — Kwaliteitseisen
Warmgewalst glad rond betonstaal — Afmetingen , gewichten , toleranties ....

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

Veredeld staal — Kwaliteitseisen
Carboneerstaal — Kwaliteitseisen
Nitreerstaal — Kwaliteitseisen
Staal voor vlam - en inductiehaarden — Kwaliteitseisen
Automatenstaal — Kwaliteitseisen
Corrosievast staal — Kwaliteitseisen
Gelegeerd staal warm te vormen en te veredelen veren — Kwaliteitseisen

EURONORM

72-71

EURONORM

74-72

(*) EURONORM 75-78
EURONORM

76-66

83-70
84-70
85-70
86-70
87-70
88-71
89-71

EURONORM 90-71
EURONORM 91-70
(*) EURONORM 92-75
EURONORM 93-71
EURONORM 94-73
EURONORM 98-71

EURONORM 100-72

EURONORM 103-71
EURONORM 104-70
EURONORM 105-71
EURONORM 106-71
(*) EURONORM 107-75
EURONORM 108-72

Staal voor uitlaatkleppen van verbrandingsmotoren — Kwaliteitseisen
Warmgewalste stalen strip — Maat-, gewicht- en vormtoleranties
Warmgewalst plat staal voor bladveren
Warmgewalste ronde, vierkante, platte en zeskante staven — Toelaatbare
afwijkingen
Kogellagerstaal — Kwaliteitseisen
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan mangaan in
ferromangaan — Elektrometrische methode
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van het gehalte aan chroom in
ijzer en staal — Fotometrische methode
Microscopische bepaling van de ferritische of austenitische korrelgrootte van staal
Bepaling van de diepte van de ontkoling van ongelegeerd en zwak gelegeerd con
structiestaai

3,50

50

Bepaling en controle van de diepte van de gecarboneerde laag
Warm - en koudgewalste elektroplaat en band met niet georiënteerde korrels , be
stemd voor magnetische circuits
Elektroplaat met georiënteerde korrels , bestemd voor magnetische circuits ....
Rond walsdraad voor koudgevormde stalen bouten en schroeven — Afmetingen en

3,50

50

9,70
13,80

140
200

3,50

50

6,20

90

3,40
12,45

50
180

3,50
3,50

50
50

10,40

150

toleranties

EURONORM 109-72

Overeengekomen hardheidsmeting volgens Rockwell — Schaal HRN en schaal

(*) EURONORM 111-77

Continu — warmgewalste, niet-beklede plaat en band van zacht ongelegeerd staal
voor koud dieptrekken of zetwerk — Kwaliteitsnorm
Lasbaar constructiestaai van speciale kwaliteit — Deel 1 tot 3
Bepaling van de weerstand tegen interkristallijne aantasting van corrosievast austeni
tisch staal — Corrosieproef in een milieu van zwavelzuur-kopersulfaat (zgn . Mony
penny-Strauss-proef)
Bepaling van de hardingsdiepte van staal na oppervlakverhitting
Het ijken van ijkblokken bestemd voor meettoestellen voor hardheidsmeting volgens
Rockwell ( B-, C -, N - en T-schaal )
Methoden ter bepaling van de magnetische eigenschappen van magnetische plaat
met behulp van een 25 cm-epsteinraam

EURONORM 113-72
EURONORM 1 14-72

EURONORM 116-72
(*) EURONORM 1 17-75

(*) EURONORM 118-75

18,00 260

HRT — Schaal HRB' en schaal HR 30 T' voor dunne materialen

EURONORM 119-74

Koudstuik- en koudextrusiestaal . Blad 1 tot blad 5 — Kwaliteitseisen

EURONORM 120-72
EURONORM 121-72

(*) EURONORM 122-75

Plaat en band voor stalen gelaste gasflessen
Bepaling van de weerstand tegen interkristallijne aantasting van corrosievast austeni
tisch staal — Corrosieproef in salpeterzuur milieu door meting van het massaverlies
( zgn . Huey-proef)
Het controleren van meettoestellen voor hardheidsmeting volgens Rockwell (B-, C-,

(*) EURONORM 123-75

Proeven bij verhoogde temperatuur — Kruipproef op staal

N - en T-schaal )

9,70
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24,90

360

3,50

50

3,50

50

10,40

150

6,90

100

EURONORM 124-77
*) EURONORM 125-77
*) EURONORM 126-77
*) EURONORM 127-77

Het
Het
Ten
Het

controleren van meettoestellen voor hardheidsmeting volgens Vickers ....
controleren van meettoestellen voor hardheidsmeting volgens Brinell ....
dele thermisch behandeld elektroband bestemd voor magnetische circuits
ijken van ijkblokken bestemd voor meettoestellen voor hardheidsmeting volgens

3,40
3,50
6,80

50
50
100

*) EURONORM 128-77

Het ijken van ijkblokken bestemd voor meettoestellen voor hardheidsmeting volgens

3,40

50

3,50

50

10,40

150

3,50

50

koud dieptrekken of zetwerk — Maat- en vormtoleranties
Chemische analyse van ijzer en staal — Bepaling van aluminium in ongelegeerd staal

3,50

50

— Met behulp van atomaire-absorptie-spectrometrie

3.40

50

1 1 ,—

160

Vickers

Brinell

: ) EURONORM 129-76

Met nikkel gelegeerde stalen band en plaat voor gebruik bij lage temperaturen —

,: ) EURONORM 130-77

Kwaliteitseisen
Koudgewalste , niet beklede , platte produkten van zacht ongelegeerd staal voor koud
dieptrekken of zetwerk — Kwaliteitsnorm
Koudgewalste , piet-beklede , platte produkten van ongelegeerd zacht staal voor

EURONORM 131-77

: ) EURONORM 134-78
(*) EURONORM 145-78

Vertind blik en onvertind blik in bladen — Kwaliteiten , afmetingen en toleranties —
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