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* Verordening ( EEG) nr. 2728 / 81 van de Commissie van 10 september 1981 tot wijziging
van de Verordeningen ( EEG) nr. 1727 / 70, ( EEG) nr. 1728 / 70, ( EEG) nr. 2603 / 71 ,
( EEG) nr. 638 / 74 en ( EEG) nr. 410 / 76 ten aanzien van de toepassing ervan naar de
onderscheiden tabakssoorten van de communautaire produktie
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* Verordening (EEG ) nr. 2729 / 81 van de Commissie van 14 september 1981 houdende
bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake de
vaststelling vooraf van de restituties in de sector melk en zuivelprodukten

19

* Verordening ( EEG) nr. 2730 / 81 van de Commissie van 14 september 1981 tot
vaststelling van een lijst van instellingen in invoerende landen die inschrijvingen in de
sector melk en zuivelprodukten mogen houden

25

* Verordening (EEG ) nr. 2731 / 81 van de Commissie van 14 september 1981 houdende
wijziging van Verordening ( EEG) nr. 210 / 69 betreffende de wederzijdse mededeling van
gegevens door de Lid-Staten en de Commissie in de sector melk en zuivelprodukten . .

34
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Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt , zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in
het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben .
Besluiten , waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje , zijn alle andere besluiten .
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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG ) Nr. 2728 / 81 VAN DE COMMISSIE
van 10 september 1981

tot wijziging van de Verordeningen ( EEG) nr. 1727 / 70, ( EEG) nr. 1728 / 70, ( EEG) nr.
2603 / 71 , (EEG) nr. 638 / 74 en ( EEG) nr. 410 / 76 ten aanzien van de toepassing ervan naar de
onderscheiden tabakssoorten van de communautaire produktie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

— (EEG ) nr. 2603 / 71 van de Commissie van 6 decem

GEMEENSCHAPPEN ,

ber 1971 houdende bepalingen voor het sluiten van
contracten voor eerste bewerking en verpakking

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland , en met
name op artikel 73 ,
Gelet op Verordening (EEG ) nr . 727 / 70 van de Raad van
21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
ruwé tabak (*), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van
Toetreding van Griekenland , en met name op artikel 3 ,
lid 3 , eerste alinea , artikel 5 , lid 6 , artikel 6 , lid 10 , en
artikel 7, lid 4 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr. 1697 / 71 van de Raad
van 26 juli 1971 betreffende de financiering van de
interventie-uitgaven in de sector ruwe tabak ( 2 ), gewij
zigd bij Verordening (EEG ) nr . 330 / 74 ( 3 ), en met name
op artikel 6 , lid 2 ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1534 / 81
van de Raad van 19 mei 1981 tot vaststelling van de voor
de oogst 1981 geldende streefprijs , interventieprijs , pre

miebedragen voor kopers van tabaksbladeren , afgeleide
interventieprijzen voor verpakte tabak en referentiekwa
litèiten ( 4 ), de in Griekenland geteelde tabakssoorten met
de omschrijving van de respectieve referentiekwaliteiten
in de lijst van communautaire tabakssoorten zijn opge
nomen ; dat derhalve dienovereenkomstig wijzigingen
moeten worden aangebracht in de verordeningen waar
van de bepalingen betrekking hebben op de verschillende
tabakssoorten en referentiekwaliteiten , welke verorde
ningen zijn :
— ( EEG ) nr. 1727 / 70 van de Commissie van 25 augus

reaus ( 7 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG ), nr . 290 / 81 ,

— ( EEG ) nr. 638 / 74 van de Commissie van 20 maart
1974 houdende vaststelling van de maximale toleran

tie voor de gewichtsverliezen voortvloeiende uit de
bewaring van ruwe tabak bij interventie ( 8 ), gewijzigd
bij Verordening (EEG ) nr . 1979 / 79 ( 9 ),
— (EEG ) nr . 410 / 76 van de Commissie van 23 februari
1976 tot vaststelling van de maximumpercentages
voor de bij de controle op de eerste bewerking en de
verpakking van tabak toegestane gewichtsverlie
zen ( 10 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG )
nr . 290 / 81 ;

Overwegende dat bij de Akte van Toetreding van Grie
kenland, bijlage I , een schaal van toeslagen en kortingen
voor de in Griekenland geteelde soorten is opgenomen in
Verordening ( EEG ) nr . 1728 / 70 van de Commissie ( n ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr . 290 / 81 ;
dat op grond van het resultaat van een grondiger evaluatie
van het gamma Griekse tabakskwaliteiten gezien de
vaststelling van een indeling van de betrokken tabaks
soorten bij Verordening ( EEG ) nr . 1534 / 81 tot vaststel
ling van de prijzen , deze schaal echter dient te worden
gewijzigd ;
Overwegende dat in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr .
327 / 71 van de Raad ( 12 ) is bepaald dat contracten voor
eerste bewerking en verpakking van door de interventie
bureaus aangekochte tabaksbladeren worden gesloten

gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 290 / 81 ( 6 ),

door middel van inschrijvingen en dat de toewijzing
geschiedt aan de inschrijver met de gunstigste aanbieding
op voorwaarde dat deze niet hoger is dan een voor elke
soort vast te stellen bedrag;
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tus 1970 betreffende uitvoeringsbepalingen voor de
interventie in de sector ruwe tabak ( 5 ), laatstelijk
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van tabak die in het bezit is van de interventiebu
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94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 1 .
175 van 4 . 8 . 1971 , blz . 8 .
37 van 9 . 2 . 1974 , blz . 5 .
156 van 15 . 6 . 1981 , blz . 1
191 van 27 . 8 . 1970 , blz . 5
32 van 4 . 2 . 1981 , blz . 9 .

PB nr . L 269 van 8 . 12 . 1971 , blz . 11 .
PB nr . L 77 van 22 . 3 . 1974 , blz . 30 .
PB nr . L 228 van 8 . 9 . 1979 , blz . 23 .
PB nr . L 50 van 26 . 2 . 1976 , blz . 11 .
PB nr . L 191 van 27 . 8 . 1970 , blz . 18 .
PB nr . L 39 van 17 . 2 . 1971 , blz . 3 .
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Overwegende dat deze bedragen zijn vastgesteld bij
Verordening ( EEG) nr. 2603 / 71 ; dat sedert de laatste
aanpassing van deze bedragen de berekeningselementen
voor bepaalde soorten ingrijpende wijzigingen hebben
ondergaan ; dat deze bedragen derhalve opnieuw dienen
te worden vastgesteld;

1 . Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV
van deze verordening;
2 . Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V
van deze verordening .

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maat
regelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor tabak ,

26 . 9 . 81

Artikel 3

De bijlage bij Verordening (EEG ) nr. 2603 / 71 wordt
vervangen door bijlage VI van deze verordening.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 4
Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr. 1727 / 70 wordt als volgt
gewijzigd :

1 . Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I
van deze verordening ;
2 . Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II
van deze verordening;

De bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 638 / 74 wordt
vervangen door bijlage VII van deze verordening.

Artikel 5

Verordening (EEG ) nr . 410 / 76 wordt gewijzigd overeen
komstig bijlage VIII van deze verordening.

3 . Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III
van deze verordening.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
Artikel 2

Verordening ( EEG ) nr. 1728 / 70 wordt als volgt
gewijzigd :

tieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is voor het eerst van toepassing op tabak van de oogst
1981 .

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

Gedaan te Brussel , 10 september 1981 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE 1

Bijlage I bij Verordening ( EEG ) nr. 1727 / 70 wordt als volgt gewijzigd :

I. De vermelding bij volgnummer 1 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 1 . BADISCHER GEUDERTHEIMER .

II . De vermelding bij volgnummer 10 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 10 . a) KENTUCKY en de hybriden daarvan ; b) MORO DI'CORI ; c) SALENTO

Categorie A:

grote bladeren , goed gerijpt , met een stevig en elastisch weefsel , goed
gedroogd en bewaard , kastanjebruine kleur , zonder gebreken wat betreft
gaafheid , goed brandbaar.

Categorie B :

goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel , zonder drogings- en
bewaringsgebreken , kastanjebruin van kleur , met enkele gebreken wat
betreft gaafheid , goed brandbaar ( 1 ).

Categorie C :

voldoende gerijpte bladeren , ook met licht of grof weefsel , met gebreken wat
betreft bewaring, riiet egaal kastanjebruin , ook geprononceerde gebreken
inzake gaafheid .".

III . De vermelding bij volgnummer 11 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 11 . a ) FORCHHEIMER HAVANNA II c;b ) NOSTRANO DEL BRENTA ; c) RESISTENTE 142 ;
d) GOJANO".

IV. De volgende rubrieken worden toegevoegd:
„ 17 . BASMA

Kwaliteit 1 / II:

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken ; afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang,
goudgele , oranjegele tot roodgele kleur , goede soepelheid en glans , gemid
delde substantie , open textuur en fijne weefselstructuur; typisch en sterk
aroma , goede brand .

Kwaliteit III:

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebreken; weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde ; tot 20 cm lang;
lichtgele , geelgroene , roodachtige of lichtbruine kleur , open textuur en
goede weefselstructuur ; middelmatige soepelheid en glans , gemiddelde
substantie; typisch en sterk aroma ; zeer goede brand .

Kwaliteit IV:

heel dunvliezige (niet-vlezige) of grove bladeren met grove drogingsgebre
ken , afkomstig van iedere pluk , van alle grootten , niet uniform van kleur ,
met ernstige beschadigingen , aangetast door ziekten of insecten , met een
licht aroma ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor
interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken ; afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang,
goudgele , oranjegele tot roodgele kleur , goede soepelheid en glans , gemid
delde substantie , open textuur en fijne weefselstructuur; typisch en sterk
aroma , goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven blade
ren .

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebreken; weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde ; tot 20 cm lang;
lichtgele , geelgroene , roodachtige of lichtbruine kleur , open textuur en
goede weefselstructuur ; middelmatige soepelheid en glans , gemiddelde
substantie; typisch en sterk aroma , zeer goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven blade

ren (*).

0 ) Referentiekwaliteit .
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18 . KATERINI en vergelijkbare soorten

Kwaliteit 1 / II:

rijpe, gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang,
lichtgele , of oranjegele tot roodachtige kleur , open textuur, goede soepel
heid en glans , gemiddelde substantie , goede weefselstructuur en zeer goede
brand .

Kwaliteit III :

rijpe bladeren met enkele gaafheids- en / of drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 25 cm lang ,
gele, oranjegele , geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur , open textuur,
gemiddelde substantie, middelmatige soepelheid en glans , goede weefsel
structuur en zeer goede brand.

Kwaliteit IV:

heel dunvliezige ( niet-vlezige) bladeren met grof bladweefsel , met grove
drogingsgebreken , afkomstig van iedere pluk, van alle grootten , niet
uniform van kleur, met ernstige beschadigingen en zichtbaar aangetast door
ziekten ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor inter
ventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang ,
lichtgele , of oranjegele tot roodachtige kleur , open textuur , goede soepel
heid en glans , gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede
brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven blade
ren .

rijpe bladeren met enkele gaafheids- en / of drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang,
gele , oranjegele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur , open textuur ,
gemiddelde substantie , middelmatige soepelheid en glans , goede weefsel
structuur en zeer goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven blade

ren (').

19 . KABAKOULAK ( klassieke )

Kwaliteit I / II :

rijpe , gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken ; van iedere pluk
ronde, uitgezonderd de laatste (topblad ), tot 25 cm lang voor Kabakoulak
Makedonia en tot 20 cm lang voor Karatzova en Kontoula , middelmatig
gele tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede

Kwaliteit III :

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 30 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Karatzova en Kontoula ,
gele , geelgroene , roodachtige kleur , vrij open textuur en vrij goede
weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans , optimale brand.

Kwaliteit IV :

rijpe en voldoende gave bladeren met grove drogingsgebreken en ernstige
beschadigingen , afkomstig van iedere pluk, van alle grootten , niet uniform
van kleur ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor

weefselstructuur en uitstekende brand .

interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken ; van iedere pluk
ronde, uitgezonderd de laatste ( topblad ), tot 25 cm lang voor Kabakoulak
Makedonia en tot 20 cm voor Karatzova en Kontoula , middelmatig gele tot
donkergele kleur , goede soepelheid en glans , open textuur , goede weefsel
structuur en uitstekende brand .

De kwaliteit I / III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven blade
ren .

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 30 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Karatzova en Kontoula ,
gele, geelgroene , roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede
weefselstructuur , middelmatige soepelheid en glans , uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven blade

ren (').

( 1 ) Referentiekwaliteit .
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20 . a ) KABAKOULAK ( andere dan klassieke )
b ) ELASSONA , MYRODATA SMYRNE , TRAPEZOUS en PHI 1

Kwaliteit I / II :

rijpe , gave , gezonde bladeren , zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere pluk uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en Trapezous , tot 20 cm lang voor Elassona en
Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige
kleur, goede soepelheid en glans , voldoende open textuur, goede weefsel

Kwaliteit 111:

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 3 5 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en Trapezous , tot 25 cm lang voor Elassona en Phi
1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele , geelgroene tot lichtbruine
kleur , voldoende open textuur , vrij goede weefselstructuur , middelmatige
soepelheid en glans , zeer goede brand .
rijpe en voldoende gave bladeren met grove drogingsgebreken en ernstige
beschadigingen , afkomstig van iedere pluk , van alle grootten , niet uniform

structuur en uitstekende brand .

Kwaliteit IV :

van kleur ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor
interventie .

Kwaliteit I / III:

rijpe , gave , gezonde bladeren , zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere pluk uitgezonderd de laatste (topblad ), tot 30 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en Trapezous , tot 20 cm lang voor Elassona en Phi
1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne , lichtgele tot roodachtige kleur,
goede soepelheid en glans , voldoende open textuur, goede weefselstructuur
en uitstekende brand .

De kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven blade
ren .

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebrekeri , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 35 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Elassona en Phi
1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne , gele , geelgroene tot lichtbruine
kleur, voldoende open textuur, vrij goede weefselstructuur , middelmatige
soepelheid en glans , zeer goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven blade

ren (*).
21 . MYRODATA AGRINION

Kwaliteit 1 / II:

rijpe, gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang , geel
tot donkeroranjegele kleur , goede soepelheid en glans , open textuur, goede
weefselstructuur en uitstekende brand .

Kwaliteit III :

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 30 cm lang ,
gele , geelgroene of lichtroodachtige kleur , voldoende open textuur en vrij
goede weefselstructuur , middelmatige soepelheid en glans , uitstekende
brand .

Kwaliteit IV:

voldoende rijpe en gave bladeren met grove drogingsgebreken, grove
gebreken ten gevolge van ziekten , afkomstig van iedere pluk , van alle
grootten , niet uniform van kleur , de bladeren voldoen evenwel aan de
minimumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van

iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang,
gele tot donkeroranjegele kleur , goede soepelheid en glans , open textuur ,
goede weefselstructuur en uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven blade

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 30 cm lang,
gele , geelgroene of lichtroodachtige kleur , voldoende open textuur en vrij
goede weefselstructuur , middelmatige soepelheid en glans , uitstekende
brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven blade

ren ( M.

( 1 ) Referentiekwaliteit .

Nr . L 272 / 5
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22 . ZICHNOMYRODATA
Kwaliteit I / II :

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van

iedere plukronde uitgezonderd de laatste ( topblad ), tot 20 cm lang, lichtgele
tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans , open textuur, goede
weefselstructuur en uitstekende brand .
Kwaliteit III :

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 25 cm lang,
gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur , voldoende open textuur en vrij
goede weefselstructuur , voldoende soepelheid en glans , uitstekende
brand .

Kwaliteit IV :

rijpe en voldoende gave bladeren met grove drogingsgebreken en grove
gebreken ten gevolge van ziekten , afkomstig van iedere pluk , van alle
grootten , niet uniform van kleur ; de bladeren voldoen evenwel aan de
minimumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe, gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de laatste ( topblad), tot 20 cm lang, lichtgele
tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans , open textuur, goede
weefselstructuur en uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven blade
ren .

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 25 cm lang,
gele , geelgroene of lichtroodachtige kleur , voldoende open textuur en vrij
goede weefselstructuur , voldoende soepelheid en glans , uitstekende
brand .

De kwaliteit I / III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven blade

ren ( M.

23 . TSEBELIA

Kwaliteit 1 / II :

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste , tot 35 cm lang, geelrode , oranje
gele tot roodachtige kleur , open textuur, goede soepelheid en glans ,
gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand .

Kwaliteit III :

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken ,
afkomstig van iedere pluk , tot 40 cm lang, lichtgele , groengele, roodachtige
of lichtbruine kleur , vrij open textuur , voldoende soepelheid en glans ,
gemiddelde substantie , vrij goede brand .
Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren die lichte gebreken vertonen ten
gevolge van ziekten en / of mechanische beschadigingen .

Kwaliteit IV :

heel dunvliezige (niet-vlezige ) bladeren met grof bladweefsel en grove
drogingsgebreken , van iedere pluk, van alle grootten , niet uniform van
kleur , met grove gebreken ten gevolge van mechanische beschadigingen en
ziekten ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor inter
ventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe, gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de laatste ( topblad ), tot 20 cm lang , lichtgele
gele tot roodachtige kleur , open textuur , goede soepelheid en glans ,
gemiddelde substantie , goede weefselstructuur en zeer goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven blade
ren .

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken ,
afkomstig van iedere plukronde , tot 40 cm lang , lichtgele , groengele ,
roodachtige of lichtbruine kleur , vrij open textuur, voldoende soepelheid en
glans , gemiddelde substantie , vrij goede weefselstructuur en zeer goede
brand . Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren die lichte gebreken vertonen
ten gevolge van ziekten en / of mechanische beschadigingen .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven blade

ren ( J ).

( ! ) Referentiekwaliteit .
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24 . MAVRA

Kwaliteit I / II :

Kwaliteit III :

Kwaliteit IV :

rijpe , gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( „protomana"), tot 30 cm lang, van
geelroodachtig tot oranjegeel en roodachtig variërende kleur , open textuur,
goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans , gemiddelde substantie en
goede brand .
rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde , tot 40 cm lang, geelachtige , geelgroene (citroengele),
roodachtige of lichtbruine kleur , vrij open textuur en vrij goede weefsel
structuur, voldoende soepelheid en goede brand . Tot deze kwaliteit behoren
ook bladeren die lichte gebreken vertonen ten gevolge van ziekten en / of
mechanische beschadigingen .
heel dunvliezige (niet-vlezige) bladeren met grof bladweefsel en grove
verzorgingsgebreken , afkomstig van iedere pluk, van alle grootten, niet
uniform van kleur , met grove gebreken ten gevolge van mechanische
beschadigingen en ziekten-, de bladeren voldoen evenwel aan de mini
mumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe, gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( „protomana"), tot 30 cm lang , van
geelroodachtig tot oranjegeel en roodachtig variërende kleur , open textuur,
goede weefselstructuur , goede soepelheid en glans , gemiddelde substantie en
goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven blade
ren .

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde , tot 40 cm lang, geelachtige , geelgroene (citroengele),
roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede weefsel
structuur, voldoende soepelheid en glans , gemiddelde substantie en goede
brand . Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten
gevolge van ziekten en / of mechanische beschadigingen .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven blade
ren l 1 ).

25 . BURLEYGR

Kwaliteit A :

volledig rijpe bladeren , volledig ontwikkeld , gaaf, gezond , zonder drogings
gebreken , afkomstig van het middenblad, uniforme kleur variërend van
middelmatig hazelnootbruin tot hazelnootbruin-rood, open textuur , goede
weefselstructuur en uitstekende brand ( 1 ).

Kwaliteit B :

Kwaliteit C :

rijpe en voldoende ontwikkelde bladeren met enkele lichte drogingsgebre
ken , voldoende gaaf, licht beschadigd , meestal van de onderste bladsoorten,
kastanjebruine kleur met schakeringen , voldoende open textuur , voldoende
fijn bladweefsel en zeer goede brandbaarheid .
rijpe , maar nog niet volledig ontwikkelde ( grove ) bladeren , niet volledig
gaaf, ernstig aangetast door ziekten , van alle grootten , van iedere pluk en
van alle kleuren , met grove drogingsgebreken (ruw, verbrand); de bladeren
voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie .

26 . VIRGINIA GR

Kwaliteit A :

Kwaliteit B :

Kwaliteit C :

volledig rijpe bladeren , volledig ontwikkeld, gezond , gaaf, zonder drogings
gebreken , uniforme kleur variërend van citroengeel tot middelmatig oran
jegeel , goede substantie , goede weefselstructuur en goede brand , hoofdza
kelijk afkomstig van het middenblad (*).
rijpe en ontwikkelde bladeren , voldoende gaaf, lichtjes aangetast door
ziekten , met enkele lichte drogingsgebreken , lichtbonte gele , citroengele ,
oranjegele of lichtrode kleur met lichtgroenachtige tint en goede brandbaar
heid , meestal afkomstig van de onderste bladsoorten .
rijpe , maar nog niet volledig ontwikkelde bladeren , voldoende gaaf, met
ernstige beschadigingen , van alle grootten en van iedere pluk , met grove
drogingsgebreken , bonte kleur (van geel tot hazelnootbruin of lichtgroen),
de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie .".

(!) Referentiekwaliteit .
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BIJLAGE II

Bijlage II bij Verordening (EEG ) nr. 1727 / 70 wordt als volgt gewijzigd :
I. De vermelding bij volgnummer 1 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 1 . BADISCHER GEUDERTHEIMER".

II . De vermelding bij volgnummer 10 I. wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 10 . a ) KENTUCKY en de hybriden daarvan; b ) MORO Dl CORI ; c) SALENTO
I. Tabak van de oogst 1980 en volgende :
Categorie A:

grote bladeren , goed gerijpt, met een stevig en elastisch weefsel , goed
gedroogd en bewaard , kastanjebruine kleur , zonder gebreken wat betreft
gaafheid , goed brandbaar.

Categorie B :

goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel , zonder drogings- en
bewaringsgebreken , kastanjebruin van kleur met enkele gebreken wat
betreft gaafheid , goed brandbaar ( ! ).

■

Categorie C :

voldoende gerijpte bladeren , ook met licht of grof weefsel , met gebreken wat
betreft bewaring, niet egaal kastanjebruin , ook geprononceerde gebreken
inzake gaafheid.".

III. De vermelding bij volgnummer 1 1 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 11 . a ) FORCHHEIMER HAVANNA II c ; b ) NOSTRANO DEL BRENTA ; c) RESISTENTE
142 ; d ) GOJANO".

IV. De volgende rubrieken worden toegevoegd :
„ 17 . BASMA

Kwaliteit I / II :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang , goudgele,
oranjegele tot roodgele kleur; goede soepelheid en glans , gemiddelde
substantie , open textuur en goede weefselstructuur, typisch en sterk aroma ,
goede brand .

Kwaliteit III :

rijpe en voldoende gave bladeren ; met enkele lichte drogingsgebreken ,
weinig aangetast door ziekten , tot 20 cm lang, lichtgele , roodachtige of
lichtbruine kleur , voldoende open textuur en goede weefselstructuur ,
middelmatige soepelheid en glans ; gemiddelde substantie , typisch en sterk
aroma ; zeer goede brand .

Kwaliteit IV :

heel dunvliezige ( niet-vlezige ) of grove bladeren met grove verzorgings
gebreken , afkomstig van iedere pluk , van alle grootten , niet uniform van
kleur , met grove gebreken ten gevolge van mechanische beschadigingen ,
licht aroma , aangetast door ziekten of insecten ; de bladeren voldoen
evenwel aan de minimumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang ,
goudgele , oranjegele tot roodgele kleur ; goede soepelheid en glans , gemid
delde substantie , open textuur en goede weefselstructuur ; typisch en sterk
aroma , goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 40 % uit de hierboven omschreven bladeren

(I en II ).

rijpe en voldoende gave bladeren ; met enkele lichte drogingsgebreken ,
weinig aangetast door ziekten , tot 20 cm lang, lichtgele , roodachtige of
lichtbruine kleur , voldoende open textuur en goede weefselstructuur ,
middelmatige soepelheid en glans ; gemiddelde substantie ; typisch en sterk
aroma , zeer goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven blade

ren III

( 1 ) Referentiekwaliteit .
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18 . KATERINI en vergelijkbare soorten
Kwaliteit I / II:

rijpe , gave, gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang, lichtgele
of oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur , goede soepelheid en glans ,
gemiddelde substantie , goede weefselstructuur en zeer goede brand .

Kwaliteit III:

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 25 cm lang;
gele, oranjegele, geelgroene , roodachtige of bruine kleur, open textuur ,
middelmatige soepelheid en glans , goede weefselstructuur, en zeer goede
brand .

Kwaliteit IV:

heel dunvliezige (niet-vlezige ) of grove bladeren , met grove verzorgings
gebreken , afkomstig van iedere pluk , van alle grootten , niet uniform van
kleur, met grove gebreken ten gevolge van mechanische beschadigingen en
ziekten ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interven
tie .

Kwaliteit I / III:

rijpe, gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang , lichtgele of
oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans ,
gemiddelde substantie , goede weefselstructuur en zeef goede brand .
De kwaliteit 1 / III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren
I / II ■

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde , tot 25 cm lang;
gele , oranjegele , geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur , open textuur,
gemiddelde substantie , middelmatige soepelheid en glans , goede weefsel
structuur , en zeer goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55 % uit de hierboven beschreven blade

19 . KABAKOULAK ( klassieke )

Kwaliteit I / II:

rijpe , gave, gezonde , goed behandelde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de laatste ( topblad ), tot 25 cm lang voor Kabakou
lak Makedonia en tot 20 cm lang voor Karatzova en Kontoula , middelmatig
tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans , open textuur , goede
weefselstructuur en optimale brand .

Kwaliteit III:

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 30 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Karatzova en Kontoula , gele
tot roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur,
middelmatige soepelheid en glans , uitstekende brand .

Kwaliteit IV :

rijpe en voldoende gave bladeren met grove verzorgingsgebreken , met
ernstige beschadigingen , afkomstig van iedere pluk , van alle grootten ,
lichtgroengele , groene of bruine kleur ; de bladeren voldoen evenwel aan de
minimumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde , goed behandelde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde , uitgezonderd de laatste ( topblad ), tot 25 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Karatzova en Kontoula ,
middelmatig tot donkergele kleur , goede soepelheid en glans , open textuur ,
goede weefselstructuur en uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren .

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 30 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Karatzova en Kontoula , gele
tot roodachtige kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur ,
middelmatige soepelheid en glans , uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven

bladeren f 1 ).

( 1 ) Referentiekwaliteit .
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20 . a ) KABAKOULAK ( andere dan klassieke )

b ) ELASSONA , MYRODATA SMYRNE , TRAPEZOUS en PHI 1

Kwaliteit I / II :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de laatste (topblad ), tot 30 cm lang voor Kabakou
lak Makedonia en Trapezous , tot 20 cm lang voor Elassona en Phi 1 en tot
15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur , goede
soepelheid en glans , vrij open textuur , goede weefselstructuur en uitstekende
brand .

Kwaliteit III :

rijpe en voldoende gave bladeren , met lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 35 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en Trapezous , tot 25 cm lang voor Elassona en
Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne , gele tot lichtbruine kleur ,
vrij open textuur, vrij goede weefselstructuur , voldoende soepelheid en
glans , zeer goede brand .

Kwaliteit IV :

rijpe en voldoende gave bladeren met grove verzorgingsgebreken en ernstige
beschadigingen , afkomstig van iedere pluk , van alle grootten , niet uniform
van kleur , de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor
interventie .

Kwaliteit 1 / III:

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de laatste (topblad ), tot 30 cm lang voor Kabakou
lak Makedonia en Trapezous , tot 20 cm lang voor Elassona en Phi 1 en tot
15 cm lang voor Myrodata Smyrne , lichtgele tot roodachtige kleur , goede
soepelheid en glans , vrij open textuur , goede weefselstructuur en uitstekende
brand .

De kwaliteit 1 / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven

bladeren ( I / II ).

rijpe en voldoende gave bladeren , met lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 35 cm lang voor
Kabakoulak Makedonia en Trapezous , tot 25 cm lang voor Elassona en

Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne , gele tot lichtbruine kleur,
vrij open textuur, vrij goede weefselstructuur , voldoende soepelheid en
glans , zeer goede brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven

bladeren ( III ) ( M.
21 . MYRODATA AGRINION

Kwaliteit I / II :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig behandelde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang, gele tot
donkeroranjegele kleur , goede soepelheid en glans , open textuur , goede
weefselstructuur en optimale brand .

Kwaliteit III :

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde ; tot 30 cm lang , gele
tot lichtroodachtige kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur ,
goede soepelheid en glans , uitstekende brand .

Kwaliteit IV :

voldoende rijpe en gave bladeren met grove verzorgingsgebreken , ernstige
gebreken ten gevolge van ziekten , afkomstig van iedere pluk , van alle
grootten , niet uniform van kleur . De bladeren voldoen evenwel aan de
minimumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig behandelde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang , gele tot
donkeroranjegele kleur , goede soepelheid en glans , open textuur, goede
weefselstructuur en uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven* omschreven

bladeren ( I / II ).

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde ; tot 30 cm lang, gele
tot lichtroodachtige kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur ,
vrij goede soepelheid en glans , uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven

bladeren ( III ) f 1 ).

(M Referentiekwaliteit .
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22 . ZICHNOMYRODATA

Kwaliteit I / II:

rijpe , gave, gezonde , zorgvuldig behandelde bladeren van iedere plukronde ,
uitgezonderd de laatste ( topblad), tot 20 cm lang, lichtgele tot lichtoranje
gele kleur, goede soepelheid en glans , open textuur, goede weefselstructuur
en uitstekende brand .

Kwaliteit III:

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 25 cm lang, gele
tot lichtroodachtige kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur,
vrij goede elasticiteit en glans , uitstekende brand.

Kwaliteit IV:

heel dunvliezige (niet-vlezige) bladeren met grof bladweefsel , met grove
verzorgingsgebreken en met grove gebreken ten gevolge van ziekten ,
afkomstig van iedere pluk , van alle grootten , niet uniform van kleur; de
bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III:

rijpe , gave , gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren van iedere plukronde,
uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm lang , lichtgele tot lichtoranje
gele kleur , goede soepelheid en glans , open textuur, goede weefselstructuur
en uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren .

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , weinig
aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot 25 cm lang, gele
tot lichtroodachtige kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur,
vrij goede elasticiteit en glans , uitstekende brand .
De kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven

bladeren ( III ) ( M.

23 . TSEBELIA

Kwaliteit I / II :

Kwaliteit III :

rijpe, gave, gezonde , zorgvuldig behandelde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde, behalve de eerste („protomana"), tot 30 cm lang, geelrode,
oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans ,
gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand .
rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig
van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele tot roodachtige of lichtbruine
kleur, vrij open textuur, voldoende soepelheid en glans , gemiddelde
bladsubstantie , vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand .

Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van
ziekten en / of mechanische beschadigingen .
Kwaliteit IV :

heel dunvliezige (niet-vlezige) bladeren met grof bladweefsel en grove
verzorgingsgebreken , afkomstig van iedere pluk, van alle grootten , niet
uniform van kleur, grove gebreken ten gevolge van mechanische beschadi
gingen en ziekten ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor
interventie ,

Kwaliteit I / III :

rijpe, gave, gezonde , zorgvuldig behandelde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde, behalve de eerste („protomana"), tot 30 cm lang, geelrode ,
oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur , goede soepelheid en glans,
gemiddelde substantie , goede weefselstructuur en zeer goede brand.
De kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven

bladeren ( I / II ).

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele tot roodachtige of lichtbruine
kleur , vrij open textuur , voldoende soepelheid en glans , gemiddelde
bladsubstantie, vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand . Tot deze
kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten
en / of mechanische beschadigingen .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven blade

ren ( M.

( 1 ) Referentiekwaliteit .
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24 . MAVRA

Kwaliteit I / II :

Kwaliteit III :

Kwaliteit IV :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde, uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 30 cm lang , van
geelrood of oranjegeel tot roodachtig in variërende kleur , open textuur,
goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans , gemiddelde substantie en
goede brand .
rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde , tot 40 cm lang, geelachtige rode tot roodachtige of
lichtbruine kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede
elasticiteit en glans , gemiddelde substantie en goede brand . Tot deze
kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten
en / of mechanische beschadigingen .
heel dunvliezige ( niet-vlezige ) bladeren met grof bladweefsel en grove
verzorgingsgebreken , afkomstig van iedere pluk , van alle grootten , niet
uniform van kleur , met grove gebreken ten gevolge van mechanische
beschadigingen en ziekten ; de bladeren voldoen evenwel aan de mini
mumeisen voor interventie .

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig van iedere
plukronde , uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 30 cm lang , van
geelrood of oranjegeel tot roodachtig variërende kleur , open textuur , goede
weefselstructuur, goede soepelheid en glans , gemiddelde substantie en goede
brand .

De kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven
bladeren .

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde , tot 40 cm lang, geelachtige tot roodachtige of
lichtbruine kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede
elasticiteit en glans , gemiddelde substantie en goede brand . Tot deze
kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten
en / of mechanische beschadigingen .
De kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven blade

ren ( M.
25 . BURLEY GR
Kwaliteit A :

volledig rijpe , volledig ontwikkelde , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde
bladeren afkomstig van het middenblad , uniforme kleur variërend van
middelmatig hazelnootbruin-rood , open textuur, goede weefselstructuur
en uitstekende brand i 1 ).

Kwaliteit B :

Kwaliteit C :

rijpe en voldoende ontwikkelde bladeren met lichte verzorgingsgebreken ,
voldoende gaaf, licht beschadigd , meestal afkomstig van de onderste
bladsoorten , bonte schakeringen van hazelnootbruin , voldoende open fijn
bladweefsel en zeer goede brandbaarheid .
rijpe , maar nog niet volledig ontwikkelde ( grove ) bladeren , niet volledig
gave bladeren , ernstig aangetast door ziekten , van alle grootten , van iedere
pluk en van alle kleuren , met grove verzorgingsgebreken ; de bladeren
voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie .

26 . VIRGINIA GR

Kwaliteit A :

Kwaliteit B :

Kwaliteit C :

volledig rijpe , volledig ontwikkelde bladeren , afkomstig van het midden
blad , gezond , gaaf, zorgvuldig behandeld , uniforme kleur variërend van
citroengeel tot middelmatig oranjegeel , goede weefselstructuur en goede
brand (').
rijpe en ontwikkelde , voldoende gave bladeren , meestal afkomstig van de
onderste bladsoorten , licht aangetast door ziekten , met enkele lichte

verzorgingsgebreken , enigermate bont-gele , citroengele , oranjegele of
lichtrode kleur met lichtgroenachtige tint en goede brandbaarheid .
rijpe , maar nog niet volledig ontwikkelde en voldoende gave bladeren , met
ernstige beschadigingen , van alle grootten en van iedere pluk , met grove

verzorgingsgebreken , enigermate bontgele , citroengele , oranjegele of
lichtgroen ); de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor
interventie .

( 1 ) Referentiekwaliteit .
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BIJLAGE III

Bijlage IV bij Verordening (EEG ) nr. 1727 / 70 wordt als volgt gewijzigd :

. I. De vermelding bij volgnummer 1 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„1 .

Badischer Geudertheimer".

II. De vermelding bij volgnummer 11 wordt vervangen door de volgende vermeldingen :
„ 11 .

a)
b)
c)
d)

Forchheimer Havanna II c )
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano".

26%

16%

III . De volgende rubrieken worden toegevoegd:
Vochtgehalte
.Volg

Soort

nummer

•

tabaks
bladeren

verpakte
tabak

17

Basma

17%

13%

18

Katerini en vergelijkbare soorten

16%

13%

19

Kabakoulak ( klassieke )

17%

13%

20

a ) Kabakoulak ( andere dan klassieke )
b) Elassona , Myrodata Smyrne, Trapezous en PHI 1

17%

13%

21

Myrodata Agrinion

15%

14%

22

Zichnomyrodata

17%

13%

23

Tsebelia

14%

13%

24

Mavra

14%

13%

25

Burley GR

22%

13%

26

Virginia GR

19%

13% "
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BIJLAGE IV

Bijlage I bij Verordening (EEG ) nr. 1728 / 70 wordt als volgt gewijzigd:
I. De vermelding bij volgnummer 1 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„1 .

Badischer Geudertheimer".

II . De vermelding bij volgnummer 11 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 11 .

a)
b)
c)
d)

Forchheimer Havanna II c
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano".

III. De volgende rubrieken worden toegevoegd :
«Volg

Soort

Kwaliteit

Klasse I

Klasse II

I / III
I / II
III
IV

112
139

124

91
34

81
30

Klasse III

nummer

17

18

19

Basma

Katerini en vergelijkbare soorten

Kabakoulak ( klassieke)

I / III
I / II
III
IV
I / III
I / II
III
IV

1000 )
124

81
30

1000 )
112
89
30

a ) Kabakoulak ( andere dan klassieke)
b ) Elassona , Myrodata Smyrne ,
Trapezcws en PHI 1

I / III
I / II

21

Myrodata Agrinion

I / III

1000 )

22

Zichnomyrodata

I / II
III
IV

112

I / III
I / II
III
IV

128
159
104

20

23

24

25

26

Tsebelia

Mavra

Burley GR

Virginia GR

III
IV

I / III
I / II
III

89
30

109
122
97
33

89
30

38

1000 )

IV

A
B
c

104
68
50

A

1000 )

c

( 1 ) Referentiekwaliteit . "

1000 )
112

124
81
30

B

1000 )

65
50

115

1000 )

143

124
81
30

93
35
128
159
104
38

1000 )
65

48
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BIJLAGE V

Bijlage II bij Verordening ( EEG ) nr. 1728 / 70 wordt als volgt gewijzigd:

I. De vermelding bij volgnummer 1 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„1 .

Badischer Geudertheimer".

II . De vermelding bij volgnummer 11 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 11 .

a)
b)
c)
d)

Forchheimer Havanna II c
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano".

III . De volgende rubrieken worden toegevoegd :
.Volg

Soort

Klasse II

Kwaliteit

Klasse I

I / III

112

1000 )

I / II
III

124

IV

139
91
34

I / III
I / II

124

Klasse III

nummer

17

18

Basma

Katerini en vergelijkbare soorten

III
IV

19

Kabakoulak ( klassieke)

a ) Kabakoulak ( andere dan klassieke )
b ) Elassona , Myrodata Smyrne ,
Trapezous en PHI 1

81
30

1000 )

I / II

112
89
30

III

20

looo )

I / III

IV
I / III
I / II
III
IV

81
30

1000 )
112

89
30

109
122
97
33

21

Myrodata Agrinion

I / III

looo )

22

Zichnomyrodata

I / II
III
IV

112
89
30

23

T sebelia

I / III
I / II

128
159
104
38

115

1000 )

143
93
35

124
81

I / III

1000 )

128

I / II

124

III
IV

81
30

159
104
38

A
B
c

104

A

looo )

III
IV
24

25

26

Mavra

Burley GR

Virginia GR

B
c

( l ) Referentiekwaliteit ."

68

50

65
50

1000 )
65
48

30
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BIJLAGE VI

Bedrag bedoeld in artikel 1 , lid 6, van Verordening (EEG) nr. 327 / 71

Volg

Soort

nummer

Bedrag in Ecu / kg
tabaksbladeren

1

Badischer Geudertheimer

0,684

2

Badischer Burley E

0,682

3

Virgin D

0,641

4

a ) Paraguay en de hybriden daarvan
b) Dragon vert en de hybriden daarvan,
Philippin ,
Petit Grammont ( Flobecq ),

0,510

Semois ,

Appelterre ,
0,410

5

Nijkerk

6

a) Misionero en de hybriden daarvan
b) Rio Grande en de hybriden daarvan

7,

Bright

0,692

8

Burley I

0,644

9

Maryland

0,644

J 0,511

a) Kentucky en de hybriden daarvan

10

b ) Moro di Cori
c) Salento
a ) Forchheimer Havanna II c
b ) Nostrano del Brenta

11

c) Resistente 142

0,627

0,684

d ) Gojano
a ) Beneventano

12

b ) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten
Xanti-Yakà

13

a ) Perustitza

14

b ) Samsun
15

16

-

Erzegovina en vergelijkbare soorten

a ) Round Tip
b ) Scafati
c) Sumatra I

J 0,474
1,088

J 0,741
0,677

j 8,000

17

Basma

0,986

18

Katerini en vergelijkbare soorten

1,006

19

Kabakoulak ( klassieke )

0,908

20

a ) Kabakoulak ( andere dan klassieke )

b) Elassona , Myrodata Smyrne, Trapezous en PHI 1

J 0,908

21

Myrodata Agrinion

0,908

22

Zichnomyrodata

0,908

23

Tsebelia

0,908

24

Mavra

0,908

25

Burley GR

0,501

26

Virginia GR

0,692
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BIJLAGE VII
MAXIMALE TOLERANTIE IN % VAN HET NETTOGEWICHT

I. Tabak door het interventiebureau in bladeren aangekocht
Soorten

Gedurende het jaar van aankoop

Dark , air-cured
( 1,4,5,6,11,12 )

8%

Fire-cured
8%

( 10 )

Speciale tabak
8%

( 10 )

Light, air-cured
5%

( 2 , 8 , 9 , 25 )
Flue-cured

5%

( 3,7,26 )
Sun-cured

8%

( 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 )

II. Tabak door het interventiebureau verpakt aangekocht

Soorten

Gedurende

Gedurende

het jaar
van aankoop

de volgende

1,5%

0,7%

1,5%

0,7%

1,5%

0,7%

1,0%

0,6%

1,0%

0,8 %

1,0%
2,0%

0,6%
1,0%

jaren

Dark , air-cured
( 1,4,5,6 , 11 , 12 )
Fire-cured

( 10 )

Speciale tabak
( 16 )

Light , air-cured
( 2 , 8 , 9 , 25 )
Flue-cured

( 3 , 7 , 26 )

i

Sun-cured

( 13 , 14 , 15 )
( 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 )

Nr. L 272 / 18
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BIJLAGE VIII

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 410 / 76 wordt als volgt gewijzigd :
I. De vermelding bij volgnummer 1 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„1 .

Badischer Geudertheimer".

II . De vermelding bij volgnummer 11 wordt vervangen door de volgende vermelding:
„ 11 .

a)
b)
c)
d)

Forchheimer Havanna II c
Nostrano del Brenta
Resistente 142

26%

Gojano".

III. De volgende rubrieken worden toegevoegd:
»Volg

. Soort

nummer

Maximale gewichtsverliezen
( in percenten van het nettoge
wicht van tabaksbladeren) (')

17

Basma

13,7

18

Katerini en vergelijkbare soorten

17,6

19

Kabakoulak ( klassieke )

14,9

20

a ) Kabakoulak ( andere dan klassieke )
b ) Elassona , Myrodata Smyrne , Trapezous en PHI 1

14,9

21

Myrodata Agrinion

13,4

22

Zichnomyrodata

14,9

23

Tsebelia

14,9

24

Mavra

14,9

25

Burley GR

24,9

26

Virginia GR

14,0

( 1 ) Deze percentages worden met 4 punten verhoogd voor gestripte tabak.".
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2729 / 81 VAN DE COMMISSIE

van 14 september 1981

houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake
de vaststelling vooraf van de restituties in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

te openen als bedoeld in artikel 43 van Verordening

GEMEENSCHAPPEN ,

( EEG ) nr . 3183 / 80 van de Commissie van 3 december
1980 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalin
gen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixa

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804 / 68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( J ),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van
Griekenland , en met name op artikel 13 , lid 3 , en
artikel 17 , lid 4 ,

Overwegende dat de bijzondere uitvoeringsbepalingen

tiecertificaten voor landbouwprodukten ( 4 );

Overwegende dat deze bijzondere bepalingen een aan
vulling of een afwijking vormen ten opzichte van het
bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 3183 / 80 ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn ,

inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake de

vaststelling vooraf van de restituties in de sector melk en
zuivelprodukten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG )
nr. 2044 / 75 van de Commissie ( 2 ), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening ( EEG ) nr . 3474 / 80 ( 3 ); dat deze veror
dening herhaaldelijk is gewijzigd ; dat het met het oog op
de duidelijkheid en de administratieve doelmatigheid
dienstig is deze verordening te codificeren en terzelfder
tijd de specifieke voorschriften voor bepaalde produkten
op elkaar af te stemmen en de hoogte van de waarborg
voor de certificaten aan te passen ;

Overwegende dat het , blijkens de opgedane ervaring
inzake de vaststelling vooraf van de restituties in de sector
melk en zuivelprodukten , bovendien noodzakelijk blijkt
de besluitvormingsprocedure met betrekking tot de her
ziening van het restitutiebedrag te verbeteren ; dat het
onderzoek van een bepaalde situatie en de besluitvorming
worden vergemakkelijkt en in een veel rustiger sfeer
kunnen verlopen wanneer de Commissie en de in het
Comité van beheer vertegenwoordigde Lid-Staten nauw
keurig op de hoogte zijn van de hoeveelheden waarvoor
tot op dat ogenblik een aanvraag tot vaststelling vooraf
van de geldende restitutie is ingediend , zonder dat zij
rekening dienen te houden met een mogelijke verhoging
van deze hoeveelheden als gevolg van aanvragen die ,

eventueel om speculatieve redenen , worden ingediend op
de dag zelf waarop de besprekingen plaatsvinden ; dat
derhalve de dag waarop deze besprekingen gewoonlijk
plaatsvinden moet worden aangemerkt als rustdag met
betrekking tot de vaststelling vooraf van de restituties en
dat de desbetreffende voorschriften dienovereenkomstig
moeten worden aangepast ;

Overwegende dat , blijkens de opgedane ervaring , alle
belanghebbenden in kennis moeten worden gesteld van de
limitatieve lijst van instanties die bevoegd zijn om in de
sector melk en zuivelprodukten openbare inschrijvingen
(») PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .
( 2 ) PB nr. L 213 van 11 . 8 . 1975 , blz . 15 .
( 3 ) PB nr . L 363 van 31 . 12 . 1980 , blz . 50,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :
TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INVOER
EN UITVOERCERTIFICATEN

Artikel 1

1.
De waarborg voor invoer- en uitvoercertificaten
bedraagt per 100 kg nettogewicht:
— 1,00 Ecu voor de produkten van post 04.01 van het
gemeenschappelijk douanetarief;

— 3,00 Ecu voor de produkten van post 04.04 van het
gemeenschappelijk douanetarief-,

— 4,00 Ecu voor de produkten van post 04.03 van het
gemeenschappelijk douanetarief;

— 2,00 Ecu voor de andere in artikel 1 yan Verordening
( EEG ) nr . 804 / 68 bedoelde produkten .
2.
Voor een uitvoercertificaat als bedoeld in artikel 6 ,
lid 1 , behoeft evenwel geen waarborg te worden
gesteld .
Artikel 2

In afwijking van artikel 5 , lid 1 , derde streepje , van
Verordening ( EEG ) nr . 3183 / 80 is geen invoer- of
uitvoercertificaat vereist en mag geen invoer- of uitvoer
certificaat worden overgelegd voor transacties die betrek
king hebben op een hoeveelheid van ten hoogste :
— 500 kg voor de produkten van post 04.03 of 04.04
van het gemeenschappelijk douanetarief,
— 1 000 kg voor de andere in artikel 1 van Verordening
( EEG ) nr, 804 / 68 bedoelde produkten .
( 4 ) PB nr . L 338 van 13 . 12 . 1980 , blz . 1 .
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TITEL II

BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE
INVOERCERTIFICATEN

Artikel 3

Voor invoercertificaten dié overeenkomstig artikel 13 ,
lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr. 804 / 68 moeten wor
den overgelegd bij invoer in de Gemeenschap van de in
artikel 1 van voornoemde verordening bedoelde produk
ten , gelden de onderstaande bijzondere bepalingen :

opgenomen in het gemeenschappelijk douanetarief, moet
in vak 7 van de aanvraag van het uitvoercertificaat en van
het certificaat zelf de in bovenbedoelde bijlage gebruikte
omschrijving van het produkt worden vermeld en moet
de in vak 8 vermelde post van het gemeenschappelijk
douanetarief worden voorafgegaan door „ex". Het certi
ficaat geldt slechts voor het aldus omschreven produkt .

Afdeling 2

Uitvoercertificaten zonder vaststelling vooraf van de
restitutie

1 . Het invoercertificaat is geldig vanaf de dag van afgifte
in de zin van artikel 21 , lid 1 , van Verordening
( EEG ) nr . 3183 / 80 , tot aan het einde van de tweede

Artikel 6

daaropvolgende maand .
2 . Voor de produkten van de posten van het gemeen
schappelijk douanetarief waarvoor een in Ecu uitge
drukte prijs wordt gebruikt als maatstaf van begren
zing , mag de belanghebbende in zijn aanvraag om een
invoercertificaat twee posten vermelden die dezelfde
begrenzingsbasis hebben . De twee in de aanvraag
vermelde posten worden overgenomen op het
certificaat .
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1.

Wanneer het uitvoercertificaat zonder vaststelling

vooraf van de restitutie betrekking heeft op een produkt
van de posten 04.02 A II of 04.03 van het gemeenschap
pelijk douanetarief dat moet worden uitgevoerd uit
hoofde van een verordening krachtens welke geen resti
tutie kan worden toegekend , met name in het kader van
de voedselhulp , moet in vak 12 van de certificaataanvraag
en van het certificaat zelf naar de betrokken verordening
worden verwezen aan de hand van één van de hiernavol

gende vermeldingen :
TITEL II

— „Særlig udførsel ( forordning ( EØF ) nr.

/

)",

/

)",

— „Sonderausfuhr
BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE

(Verordnung ( EWG ) Nr .

/

)",

UITVOERCERTIFICATEN

— „EiSiKii è^aYcoyfi
(κανονισμός (EOK) αριθ .

Afdeling 1

Algemene bepalingen
Artikel 4

1.
Voor elke uitvoer uit de Gemeenschap van de in
artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr. 804 / 68 genoemde
produkten waarvoor de restitutie vooraf wordt vast
gesteld , moet een uitvoercertificaat worden overgelegd .
2.
Bovendien moet , wanneer er geen vaststelling voor
af van de restitutie plaatsvindt , voor de uitvoer uit de
Gemeenschap van produkten van de posten 04.02 A II b )
en 04.03 van het gemeenschappelijk douanetarief
eveneens een uitvoercertificaat worden overgelegd .

3.
In vak 13 van de certificaataanvraag en van het
certificaat zelf moet het land van bestemming of de
bijzondere bestemming in de zin van artikel 5 van
Verordening ( EEG ) nr . 2730 / 79 worden vermeld .

/

)",

— „Special export ( Regulation (EEC ) No
— „Exportation spéciale
( règlement ( CEE ) n°
— „Esportazione speciale
( regolamento ( CEE ) n .
— „Bijzondere uitvoer
(Verordening ( EEG ) nr .
2.

/

)",

/

)",
/

)".

De in lid 1 bedoelde certificaten

a ) bevatten in vak 18a één van de volgende vermeldin
gen :

— „Eksporteres uden restitution",

— „Ausfuhr ohne Erstattung",
— „Πρός εξαγωγή χωρίς επιστροφή",

— „To be exported without refund",

— „Å exporter sans restitution",
— „Da esportare senza restituzione",

Artikel S

Wanneer in de bijlage bij de verordening tot vaststelling
van de restituties posten zijn vermeld die niet zijn

— „Uitvoer zonder restitutie";

b ) gelden uitsluitend voor uitvoer in het kader van de in
vak 12 vermelde verordening .
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Artikel 7

Artikel 11

Het uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de
restitutie is geldig vanaf de dag van afgifte in de zin van
artikel 21 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr. 3183 / 80 ,
tot aan het einde van de tweede daaropvolgende

1.
Wanneer overeenkomstig bijlage I vaststelling
vooraf van de restitutie voor bepaalde bestemmingen niet
mogelijk is houdt het certificaat met vaststelling vooraf
van de restitutie de verplichting in te exporteren naar
andere dan de in voornoemde bijlage aangegeven bestem

maand .

mingen .

Afdeling 3

Uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de
restitutie

Artikel 8

1.
Voor de in artikel 1 van Verordening ( EEG )
nr . 804 / 68 bedoelde produkten , wordt de restitutie op
verzoek vooraf vastgesteld . Voor de in bijlage I opgeno
men produkten is vaststelling vooraf van de restitutie , bij
uitvoer naar de in die bijlage aangegeven bestemmingen ,
evenwel uitgesloten .

2.

Aanvragen om uitvoercertificaten met vaststelling

vooraf van de restitutie voor een van de in artikel 1 van

Verordening ( EEG ) nr. 804 / 68 bedoelde produkten
waarvoor de dag van indiening overeenkomstig arti
kel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 3183 / 80 een don

derdag zou zijn geweest , worden geacht te zijn ingediend

2.
Wanneer vaststelling vooraf, overeenkomstig bijla
ge 1 , voor alle of voor sommige bestemmingen slechts
mogelijk is voor bepaalde produkten van een post van het
gemeenschappelijk douanetarief moeten bovendien in
vak 7 van de certificaataanvraag en van het certificaat zelf
de produkten worden omschreven waarvoor de restitutie
vooraf wordt vastgesteld terwijl de in vak 8 vermelde post
van het gemeenschappelijk douanetarief moet worden
voorafgegaan door „ex".
Het certificaat geldt slechts voor het aldus omschreven
produkt .

3.
Wanneer de geldigheidsduur van het certificaat ,
overeenkomstig bijlage II , door een verplichte bestem
ming wordt bepaald , houdt het uitvoercertificaat dat
voor het betrokken produkt is afgegeven en waarop geen
verplichte bestemming is vermeld , de verplichting in uit te
voeren naar een andere bestemming dan bovenbedoelde
verplichte bestemming .

op de eerste werkdag na die donderdag, onverminderd
het bepaalde in artikel 14 , lid 2 , eerste alinea , van
laatstgenoemde verordening.
Artikel 9

Onverminderd de bijzondere bepalingen van artikel 15 is
het uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de
restitutie geldig vanaf de dag van afgifte in de zin van
artikel 21 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 3183 / 80 tot
aan het einde van de voor het betrokken produkt in
bijlage II vastgestelde periode . Voor bijzondere gevallen
kan evenwel in een speciale geldigheidsduur worden

Artikel 12

Wanneer , ten gevolge van overmacht , de geldigheidsduur
van een uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de
restitutie overeenkomstig artikel 37 van Verordening
( EEG ) nr . 3183 / 80 wordt verlengd , wordt , voor de
aanpassing van de vooraf vastgestelde restitutie , ervan
uitgegaan dat de uitvoer heeft plaatsgevonden op de
laatste dag van de oorspronkelijke geldigheidsduur .

Artikel 13

voorzien .

Artikel 10

1.
De uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van
de restitutie voor produkten van de posten 04.02 A II b )
en 04.03 van het gemeenschappelijk douanetarief worden
daadwerkelijk afgegeven op de vijfde werkdag volgende
op de dag van indiening van de aanvraag , zulks voorzover
gedurende deze periode geen bijzondere maatregelen
worden getroffen .
2.
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 , lid 1 , van
Verordening ( EEG ) nr . 3183 / 80 kunnen de rechten die
voortvloeien uit het uitvoercertificaat met vaststelling
vooraf van de restitutie voor produkten van de posten
04.02 A II b ) en 04.03 van het gemeenschappelijk doua
netarief, niet worden overgedragen .

1.
Voor produkten van post 04.02 B van het gemeen
schappelijk douanetarief mag het uitvoercertificaat op
verzoek van de belanghebbende worden afgegeven :
— hetzij voor één van de twee elementen bedoeld in
artikel 2 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 1098 /
68 ,

— hetzij voor deze beide elementen .

2.
Bij toepassing van lid 1 , eerste streepje , moet in
vak 12 van de certificaataanvraag en van het certificaat
zelf naar gelang van het geval één van de hiernavolgende
vermeldingen worden aangebracht:
— „Kun forudfastsættelse for mælkeelementet",

— „Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für
Milch",

— „Προκαθορισμός περιοριζόμενος μόνο στο στοι
χείο γάλα",

— „Advance fixing in respect of milk component
only",
— „Fixation à l'avance limitée à l'élément lait",

— „Fissazione in anticipo limitata all'elemento latte",

— „Vaststelling vooraf beperkt tot het element melk";
of

— „Kun forudfastsættelse for sukkerelementet",

— „Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für
Zucker",
— „Προκαθορισμός περιοριζόμενος μόνο στο στοι
χείο ζάχαρη",

— „Advance fixing in respect of sugar component
only",
— „Fixation à l'avance limitée à l'élément sucre",

— „Fissazione
zucchero",
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in

anticipo

limitata

instanties is het uitvoercertificaat met vaststelling vooraf
van de restitutie geldig vanaf de dag van afgifte in de zin
van artikel 21 , lid 1 , van Verordening (EEG )
nr . 3183 / 80 tot de dag waarop aan de uit de gunning
voortvloeiende verplichtingen moet zijn voldaan .

Het certificaat kan evenwel niet langer geldig zijn dan is
vastgesteld in bijlage III .
2.
De in artikel 10 , lid 1 , bedoelde bijzondere maat
regelen kunnen de afgifte van het in dit artikel bedoelde
uitvoercertificaat slechts verhinderen wanneer zij uiterlijk
op de vijfde werkdag volgende op de dag waarop de
certificaataanvraag is ingediend , van kracht worden .
3.
In afwij king van artikel 43 , lid 2 , tweede alinea , van
Verordening (EEG ) nr . 3 1 83 / 80 wordt de termijn , die de
aanvrager van het certificaat in acht moet nemen om de
voor de afgifte bevoegde instantie de resultaten van de
inschrijving mede te delen of het bewijs van het uitstel van

de uiterste datum voor de indiening van de aanbiedingen
te leveren , vastgesteld op 40 dagen na de uiterste datum
voor de indiening van de aanbiedingen .

all'elemento
Artikel 16

— „Vaststelling vooraf beperkt tot het element
suiker".

TITEL IV

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN IN GEVAL VAN VAST
STELLING VOORAF VAN DE RESTITUTIE IN HET

KADER VAN EEN OPENBARE INSCHRIJVING
Artikel 14

Voor de toepassing van artikel 43 van Verordening
( EEG ) nr . 3183 / 80 op de in artikel 1 van Verordening
(EEG ) nr. 804 / 68 bedoelde produkten geldt het volgen
de :

a) niet-vertrouwelijke verzoeken tot het indienen van
offertes binnen een vastgestelde termijn mogen slechts
als openbare inschrijvingen worden beschouwd wan
neer deze verzoeken :

— uitgaan van een van de openbare of publiekrech
telijke instanties die zijn vermeld in een volgens de
procedure van artikel 30 van Verordening ( EEG )
nr . 804 / 68 op te stellen lijst ,

— gericht zijn tot een onbeperkt aantal exporteurs ,
met name via publikatie ,
— de vastgestelde leveringstermijnen alsmede de
uiterste datum en eventueel het uiterste uur voor

de indiening van de offertes vermelden ;
b ) de in de hierna volgende artikelen 15 en 16 vastge
stelde bijzondere bepalingen zijn van toepassing .
Artikel 15

1.
Bij uitvoer op grond van een openbare inschrijving
die is gehouden door een van de in artikel 14 bedoelde

1.
Indien in de voorwaarden van de openbare inschrij
ving, uitgaande van strijdkrachten die zijn gestationeerd
op het grondgebied van een Lid-Staat onder wiens vlag zij
niet ressorteren , de te leveren hoeveelheid melk of
zuivelprodukten slechts bij benadering is aangegeven
omdat de werkelijk geleverde hoeveelheid eerst kan
worden vastgesteld aan het einde van de in de inschrijving
bepaalde leveringstermijn , wordt het certificaat met
vaststelling vooraf van de restitutie afgegeven voor de bij
benadering in de voorwaarden van de openbare inschrij
ving aangegeven hoeveelheid , hierna te noemen „geschat
te hoeveelheid". In dat geval wordt in vak 12 van de
certificaataanvraag en van het certificaat zelf één van de
hiernavolgende vermeldingen aangebracht :
„Anslået mængde",
„Richtmenge",
„'Ενδεικτική ποσότητα",
„Target quantity",
„Quantité indicative",
„Quantita indicativa",
„Geschatte hoeveelheid".

Het certificaat mag slechts voor deze hoeveelheid worden
gebruikt .
Aan de verplichting tot uitvoer is voldaan wanneer de
door de instantie die tot de openbare inschrijving is
overgegaan , vastgestelde geleverde hoeveelheid , hierna te
noemen „definitieve hoeveelheid", is uitgevoerd . De
belanghebbenden leggen aan de instantie die het certifi
caat heeft afgegeven , de desbetreffende bewijsstukken
over .

2.
Indien de uit te voeren hoeveelheid groter is dan de
geschatte hoeveelheid worden op verzoek van de belang
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hebbende één of meer aanvullende certificaten afgegeven

TITEL V

door de instantie die het oorspronkelijke certificaat heeft
afgegeven .

SLOTBEPALINGEN

Het aanvullende certificaat bevat dezelfde vermeldingen
als het oorspronkelijke, behalve die met betrekking tot de
hoeveelheid en de dag van afgifte . Bovendien moet in
vak 2 één van de hiernavolgende vermeldingen worden
aangebracht :

Artikel 17

1.

Verordening ( EEG ) nr . 2044 / 75 wordt ingetrok

ken .

„Ekstra licens",

2.

„Zusatzlizenz",

Verordening (EEG ) nr . 2044 / 75 moeten worden gelezen
als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

„Συμπληρωματικό πιστοποιητικο ,

„Additional licence",

„Certificat complémentaire ,

„Titolo complementare",

Verwijzingen in communautaire besluiten naar

3.
Verordening ( EEG ) nr . 2044 / 75 blijft evenwel van
toepassing op certificaten die zijn aangevraagd vóór de
dag waarop de onderhavige verordening van toepassing
wordt .

„Aanvullend certificaat".

3.
Indien de definitieve hoeveelheid lager is dan de
geschatte hoeveelheid vermeld op het oorspronkelijke
certificaat en eventueel op het aanvullende certificaat of
de aanvullende certificaten , wordt de met het saldo

overeenkomende waarborg vrijgegeven .

Artikel 18

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

4.
Artikel 33 , lid 3 , eerste alinea , en artikel 43 , leden 2
en 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 3183 / 80 , zijn niet van

Zij is van toepassing met ingang van 1 november

toepassing op de in dit artikel bedoelde certificaten .

1981 .

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

Gedaan te Brussel , 14 september 1981 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Lijst van de produkten en bestemmingen waarvoor de restitutie niet vooraf mag worden vastgesteld
Nummer van het gemeen
schappelijk douanetarief

Omschrijving van het produkt

04.04

Bestemming

Oostenrijk , zone D , Ceuta ,
Melilla en Andorra

ex 04.04 E I b ) 5

Butterkäse , Danbo , Edam , Elbo , Es

Liechtenstein ,

rom , Fontal , Fontina , Fynbo , Galantine ,
Gouda , Havarti , Italico , Maribo , Molbo ,
Mimolette, Samsø , Saint-Paulin , Tilsit,
Tybo , andere kaas met een vetgehalte ,
berekend op de droge stof, van 30
gewichtspercenten of meer en een vocht
gehalte , berekend op de vetvrije massa ,

Zwitserland

van meer dan 52 doch niet meer dan 67

gewichtspercenten

BIJLAGE II

Geldigheidsduur van de uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie
Nr. van het

Geldigheidsduur

gemeenschappelijk
douanetarief

Omschrijving van de
produkten

a ) 30 dagen

04.04

Kaas en wrongel

b ) tot aan het einde van de
6e maand volgende op

De andere in artikel 1 van Verordening
( EEG ) nr. 804 / 68 bedoelde produkten

Verplichte bestemming (')

Zone E en Canada

die waarin het certificaat

is afgegeven
( 1 ) Zie artikel 1 1 , lid 3 . Wanneer evenwel voor bepaalde produkten en bestemmingen krachtens bijlage I de
restitutie niet vooraf mag worden vastgesteld , houdt het voor deze produkten afgegeven uitvoercer
tificaat de verplichting in tot uitvoer naar een andere dan in bijlage I voorkomende bestemming.

BIJLAGE III

Maximumgeldigheidsduur van de uitvoercertificaten op grond van een openbare inschrijving
Maximumgeldigheidsduur

a ) tot aan het einde van de

13e maand die volgt op
die van de afgifte
b ) tot aan het einde van de

18e maand die volgt op
die van de afgifte

Omschrijving van het produkt
( nr. van het gemeenschappelijk douanetarief)

Opmerkingen

de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr.
804 / 68 bedoelde produkten

met uitzondering van de
sub b ) bedoelde uitvoer

alle in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr. i 04 / 68 bedoelde produkten ,
die worden uitgevoerd in het kader van een openbare inschrijving , die is
opengesteld door de strijdkrachten ( artike I 16 , lid 1 , van deze veror
dening )
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VERORDENING (EEG ) Nr. 2730/ 81 VAN DE COMMISSIE

van 14 september 1981

tot vaststelling van een lijst van instellingen in invoerende landen die inschrijvingen in de sector
melk en zuivelprodukten mogen houden
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 zuivelprodukten (*),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van
Griekenland , inzonderheid op artikel 13 , lid 3 , en artikel

recente inlichtingen waarover de Commissie beschikt ,
deze lijst kan worden vastgesteld zoals in de bijlage aan
gegeven ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maat
regelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

17 , lid 4 ,
Artikel 1

Overwegende dat op grond van artikel 14 van Verorde
ning (EEG ) nr . 2729 / 81 van de Commissie van 14
september 1981 houdende bijzondere uitvoeringsbepa
lingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake
de vaststelling vooraf van de restituties in de sector melk
en zuivelprodukten ( 2 ), voortaan onder andere slechts
die inschrijvingen als zodanig kunnen worden aange
merkt , welke uitgaan van de overheidsdiensten of pu
bliekrechtelijke instellingen die vermeld zijn in een nog
op te stellen lijst ;
Overwegende dat aan de hand van de handelsgewoonten
der invoerende landen in de voorbije jaren en van de meest

De in artikel 14 van Verordening (EEG ) nr . 2729 / 81
bedoelde lijst van instellingen in derde landen die inschrij
vingen mogen houden , is vermeld in de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen .
Zij is van toepassing met ingang van 1 november
1981 .

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

Gedaan te Brussel , 14 september 1981 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(!) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .
( 2 ) Zie blz . 19 van dit Publikatieblad .
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BIJLAGE

Lijst van de in artikel 14 bedoelde instellingen

Instelling van uitgifte

Invoerend land

ARGENTINIE

Ministère des affaires sodales
Buenos Aires

ALGERIJE

Office national de commercialisation ( Onaco )
29 , rue Ben M'Hidi
Larbi

Office national du lait et de la production laitière
( Onalait)
1 , place Carnot
Hussein Dey , Alger

Société nationale des nouvelles galeries algériennes
( SNNGA )
67 , rue Larbi Tebissi

Alger
Office national des aliments du bétail

23-25-26 , boulevard Zirout Youcef
Alger

ANGOLA

lmportang-UEE
Central Angolana de Importação
22 / 24 Largo Infante D. Henrique
PO Box 1003

Luanda

BANGLADESH

Trading Corporation of Bangladesh
HBFC Building
22 Purana Palatan
Dacca 2

Bangladesh Consumer Supplies Corporation
66 Dilkusha Commercial Area
Dacca

BRAZILIË

Interbras
Petrobras Comércio Internacional SA

Rua Rosario , 90

Rio de Janeiro 20040
Cobec

Companhia Brasileira Interpostus Comércio
Ave Neda

Rio Branco , 123

Rio de Janeiro 20040
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Invoerend land

BIRMA

Instelling van uitgifte

Ministry of Defence - Rangoon
Nyanna Export-Import Corporation
622 Merchant Street

Rangoon

BOLIVIA

Corporación Minera de Bolivia
Avenida Mariscal Santa Cruz No . 1292
Casilla 349
La Paz

Ministerio de Industria , Comercio y Turismo
4 Piso , Edificio Centra]
La Paz

Corpoi ..

u Boliviana de Fomento ( CBF )

Avenida Camacho Bueno
La Paz - Bolivia

BULGARIJE

Rodopaimex
2 rue Gavril Guenov
Sofia 10000

Hran Exports

CHILI

Central de Abastecimiento del Sistema Nacional
de Servicios de Salud

Sección Compas Nacionales
Avenida Matta 644
Casilla 5028

Santiago

COLOMBIA

Institución de Mercando Agropecuario
( Idema )
Carrera 10 , No . 16-82
Bogota

COSTA RICA

CNP - Consejo Nacional de Producción
Apartado PO Box 2205
San José

CUBA

Empresa Cubana Importadora de Alimentos
Infanta No . 16
3 Piso
Havanna

TSJECHOSLOWAKIJE

Koospol ( Entreprise du commerce extérieur )
Lenionova 178
160-67 Praha 6

Tchécoslovaquie
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Instelling van uitgifte

Invoerend land

ECUADOR

El Ministerio de Industria , Comercio
e Integración
Calle Juan Leon Mera y Roca
Quito

Ministerio de Agricultura
Quito
La Empresa Nacional de Productos Vitales
( Enprovit )
Avenida 10 de Agosto 2133
3 Piso

Quito

EGYPTE

Alexandria Confectionery and
Chocolate Company
Foreign Purchasing Committee
373 Canal El Mohmondia Street
Alexandria

General Authority for Supply Commodities
24 El Gomhouria Street
Cairo

Ministry of Agriculture
Cairo

Alexandria Oil and Soap Co .
76 , rue Canal El Mahmoudieh
Karmouz
Alexandria

Milk and Food Company
( Société MISR pour les produits
laitiers et alimentaires )
37 , Thalaatharb Str .
Cairo

EL 'SALVADOR

Instituto Regulador de
Abastacimientos

7a , Avenida Norte
Urbanización Santa Adela
Centro de Gobierno
Edificio Prodesa
San Salvador

ETHIOPIË

Provisional Military Government
of Socialist Ethiopia
Ministry of Nationál Defence
Central Procurement Office
PO box 3811
Addis Ababa

GUYANA

Government of Guyana
Guyana Stores Ltd
PO box 273

Georgetown
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Invoerend land

HONGARIJE

Instelling van uitgifte
TERIMPEX

Budapest V
Karolei U tea 9
PO Box Code 1825

INDIA

India Dairy Corporation
Derpen R. C. Dutt Berode
390 005 India

IRAN

Iran Dairy Industries Co .
Ministry of Agriculture and Rural Development
Teheran

Iran Milk Production and Distribution Company
Teheran

IRAK

The State Enterprise for Dairy Products
PO box 11183
Bank Street

Baghdad
Ministry of Health
Baghdad
General Establishment Appliances for Drugs and Medicine
( MANSOUR )

Baghdad
The Dairy Administration
Baghdad

ISRAËL

Israeli Dairy Board
Tel Aviv

JAPAN

Livestock Industry Promotion Corporation
( LIPC )

Azadubai Building
2-1 Azadubai
Mato Ku

Tokyo

JAMAICA

Jamaica Nutritional Holding
8 Ocean Boulevard

Kingston

JORDANIË

Jordan Armed Forces Hq .
Amman

Ministère de l'approvisionnement
Amman

Jordan Dairy Co .
PO box 6474
Amman
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Invoerend land

Instelling van uitgifte

Ministry of Defence
Amman

The Soldiers Shop
Amman

KOEWEIT

Ministry of Health
KD5 Central Traders Committee
PO box 1070
Safat

Ministry of Education
KD5 Department of Supplies Stores
General Administration Building
Khalidiya

MALTA

Maltese Government Ministry of Trade
Lascaris

La Valletta

Milk Marketing Undertaking
Hamrun

MEXICO

CONASUPO

Compañía Nacional de Subsistencias populares
Avenida de Juarez 92
Mexico I DF

MAROKKO

Ministry of Commerce
5 rue Ar Rich

Tour Hassan , Rabat

MALEISIË

Majuternak
( National Livestock Development Authority )
Kuala Lumpur

MOZAMBIQUE

Empresa National de
Comercialisação
( ENAMOCO )

PAKISTAN

Trading Corporation of Pakistan
Press Trust Building
II Chundriyàr Road
Karachi

POLEN

Hortex - Polcoop
00950 Warszawa POB 199
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Invoerend land

PORTUGAL

Instelling van uitgifte

Junta Nacional des
Produtos Pecuarios
Lisboa

PERU

ENCI

Empresa Nacional de
Comercialisación de Insumos

B. Monteagudo 210
Lima

ROEMENIE

Prodexport
Vantur Marasinarnu , I
Bucharest

Romagrimex
Bd République , 17
Bucharest

Romagricola
Bucharest

SINGAPORE

SATS

( Singapore Airlines Subsidiary)
SIA Building
77 Robinson Road

Singapore 0106
INTRACO Ltd

ICB Building
2 Shenton Way
Singapore 0106
Singapore Food Industries Pte . Ltd
Stores Road

Singapore 2775

Primary Industries Enterprises (Pte .) Ltd
Ura Building
45 Maxwell Road

Singapore 0106

SRI LANKA

The Cooperative Wholesale Establishment
PO box 990
N° 440 Union Place
Colombo

ZWITSERLAND

Butyra Bern
( Schweizerische Zentralstelle für Butterversorgung)
Wildhaiweg 9
Bern

SOEDAN

Ministry of Health
Khartum
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Invoerend land

Instelling van uitgifte

SYRIË

General Organization of Food Industries (GOFI)
Fardoss Street
Damascus

PO box 105

Saydlia ou établissements publics (Phormex)
General Foreign Trade Organization
for Chemical and Foodstuffs ( GEZA )
Syrian Arab Company for Dairy Products
Bab Sharke
Damascus

,

Industrial Company for Refrigerating and Dairy Products
Hama Street
Horns

Ministry of Supply and Home Trade
Damascus

TRINIDAD

TUNESIË

Ministry of Commerce
Port of Spain

Société tunisienne de l'industrie laitière

24 , avenue de France
Tunis

VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN

Ministry of Health

USSR

Prodintorg
Smolenskaya Lennayen 32134

Dubai

Moscow

VENEZUELA

Corporación de Mercado agricolo
Caracas

Instituto Nacional de Nutrición

( INN )
Caracas

JOEGOSLAVIË

Koproduct
bulevar M. Tito 6
21000 Novi Sad

PK Beograd
Industrijsko naselje
11213 Padinska Skela
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Invoerend land

Army Tenders
ARMED FORCES
IN GERMANY

Ahb Nahrung
British Armed Forces

Contracting Officer
Defence Subsistence Region
D-6660 Zweibrücken

Department of the Army and
the Air Force
D-8000 München 90
Ordinance Directorate

Headquarters British Army
of the Rhine

D-4050 Mönchengladbach
Rheindaklen

Kanadisches

Beschaffungsministerium
D-5400 Koblenz
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2731 / 81 VAN DE COMMISSIE

van 14 september 1981
houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 210 / 69 betreffende de wederzijdse
mededeling van gegevens door de Lid-Staten en de Commissie in dé sector melk en zuivel
produkten

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 zuivelprodukten (*),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van
Griekenland , en met name op artikel 28 ,

Overwegende dat artikel 6 van Verordening ( EEG )
nr . 210 / 69 van de Commissie ( 2 ), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening ( EEG ) nr . 2826 / 80 ( 3 ), betrekking heeft op
de mededelingen die de Lid-Staten de Commissie moeten
doen betreffende de uitvoer waarvoor een uitvoercertifi

caat is aangevraagd ; dat naar aanleiding van de codifica
tie bij Verordening ( EEG ) nr . 2729 / 81 van de Commis
sie van 14 september 1981 houdende bijzondere uitvoe
ringsbepalingen inzake de invoer- en de uitvoercertifica
ten en inzake de vaststelling vooraf van de restituties in de
sector melk en zuivelprodukten ( 4 ), het voornoemde
stelsel van de wederzijdse kennisgeving, mede in het licht
van de opgedane ervaring ter zake moet worden aange
past ; dat voor wat betreft de in invoerende derde landen
gehouden openbare inschrijvingen moet worden bepaald
dat nog aanvullende mededelingen moeten worden ge
daan buiten die , welke reeds worden verstrekt overeen
komstig artikel 43 , lid 5 , van Verordening ( EEG )
nr . 3183 / 80 van de Commissie ( 5 );

Overwegende dat het wenselijk lijkt bij deze gelegenheid
ook artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 210 / 69 te
herzien om het stelsel van mededelingen betreffende met
name de in de Gemeenschap en bij invoer in de Gemeen
schap toegepaste prijzen te verbeteren ; dat daarentegen
de in artikel 5 bis van genoemde verordening vervatte
bepalingen inzake mededelingen betreffende de invoer
certificaten kunnen worden versoepeld ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De artikelen 5 , 5 bis en 6 van Verordening ( EEG )
nr . 210 / 69 worden gelezen :
„ Artikel 5

1.

De Lid-Staten delen de Commissie per telex

mede :

a ) uiterlijk op donderdag van iedere week de op hun
grondgebied toegepaste prijs ( exclusief belastin
gen ) voor de in de bijlage bedoelde produkten met
opgave van het afzetstadium waarop de prijs van
toepassing is ;

b ) uiterlijk de 10e en de 25e van iedere maand de
volgende meest recente prijzen , die hun ter kennis
zijn gekomen , voor de in bijlage I van Veror
dening ( EEG ) nr . 2915 / 79 bedoelde hoofdpro
dukten , met opgave van de oorsprong en de
betrokken hoeveelheid :

— de met het oog op de invoer in de Gemeen
schap geconstateerde aanbiedingsprijzen
franco grens ,
— de bij invoer in de Gemeenschap toegepaste
prijzen franco grens ,
— de bij invoer in derde landen toegepaste
prijzen voor produkten uit andere derde
landen ;

c) uiterlijk de 25e van iedere maand voor caseïne en
caseïnaten de meest recente op de wereldmarkt en
in de Gemeenschap toegepaste prijzen , met op
gave van het afzetstadium .
2.
Ten aanzien van de mededelingen betreffende
de in de Gemeenschap toegepaste prijzen , treffen de
Lid-Staten de nodige maatregelen om zo recent ,
representatief, juist en volledig mogelijke noteringen
te verkrijgen .
Artikel 5 bis

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maat
regelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten ,
H
(2)
(3)
(4)
(5)

PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .
PB nr . L 28 van 5 . 2 . 1969 , blz . 1 .
PB nr . L 292 van 1 . 11 . 1980 , blz . 60 .
Zie blz . 19 van dit Publikatieblad .
PB nr . L 338 van 13 . 12 . 1980 , blz . 1 .

Wanneer een of verschillende invoercertificaten zijn
gevraagd voor hoeveelheden van een van de in
artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804 / 68 bedoel
de produkten , die , vergeleken met de normale han
delsstromen , als abnormaal hoog kunnen worden
beschouwd , brengt de betrokken Lid-Staat de Com
missie zo spoedig mogelijk per telex op de hoogte , met
opgave van de hoeveelheden en de herkomst van de
betrokken produkten .
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Artikel 6

1.
De Lid-Staten delen de Commissie , ten aanzien
van de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr. 804 /
6 8 bedoelde produkten , elke werkdag voor 18.00 uur
per telex de hoeveelheden mede , waarvoor op de dag
van de mededeling aanvragen voor uitvoercertificaten
in de zin van artikel 14 van Verordening ( EEG )
nr . 3183 / 80 zijn ingediend , zulks onderverdeeld
naar categorieën produkten , voordien van een code
nummer, zoals in de verordeningen tot vaststelling
van de restituties in de sector melk en zuivelprodukten

opgenomen voor produkten die in ongewijzigde staat
worden uitgevoerd .
Bij de mededelingen betreffende de uitvoercertificaten
voor produkten van de posten 04.02 A II b ) en 04.03
van het gemeenschappelijk douanetarief moet onder
scheid worden gemaakt tussen de uitvoercertificaten
bedoeld in artikel 4 , lid 1 , van Verordening ( EEG )
nr . 2729 / 81 en die bedoeld in artikel 4 , lid 2 , van

dezelfde verordening ( al dan niet met vaststelling
vooraf van de restitutie ).

Bij de mededeling van de in de voorgaande alinea's
bedoelde gegevens wat betreft de produkten van de
posten 04.02 A II b ) en 04.03 van het gemeenschap
pelijk douanetarief, vermelden de Lid-Staten :
a) de bestemming die overeenkomstig artikel 4 ,
aangegeven in vak 13 van de aanvraag voor het
uitvoercertificaat en

b ) de betrokken hoeveelheid of hoeveelheden per
bestemming.
2.
Voor de in artikel 6 , lid 1 , van Verordening
( EEG ) nr . 2729 / 81 bedoelde uitvoercertificaten
wordt geen mededeling gedaan .

3.
Indien een exporteur die deelneemt aan een
inschrijving in de zin van artikel 14 van Verordening
( EEG ) nr. 2729 / 81 een uitvoercertificaat heeft aan
gevraagd , deelt de Lid-Staat de Commissie onver
wijld behalve de in artikel 43 , lid 3 en lid 5 , van
Verordening ( EEG ) nr . 3183 / 80 bedoelde ge
gevens ook mede :
— de hoeveelheid waarvoor de exporteur het certifi
caat heeft aangevraagd en

Nr . L 272 / 35

— de bij de inschrijving vastgestelde leveringstermijn
van de goederen .
Wanneer twee of meer exporteurs aan dezelfde

inschrijving deelnemen , moet in de mededeling iedere
aanvraag voor een certificaat in het kader van de
betrokken inschrijving afzonderlijk worden aange
geven .

4.
Wanneer een of meer exporteurs die een uit
voercertificaat hebben aangevraagd in het kader van
een inschrijving een toewijzing hebben ontvangen ,
deelt de Lid-Staat die het certificaat heeft afgegeven de
Commissie onverwijld mede :
— de hoeveelheid en het produkt (met het in lid 1 ,
eerste alinea , bedoelde codenummer) die door
iedere exporteur die de toewijzing heeft ontvan

gen moet worden geleverd , met opgave van het
bureau van afgifte en de uiterste termijn voor de
indiening van de offertes voor de betrokken
inschrijving ;
— de geldigheidsduur van het betrokken uitvoercer
tificaat of de betrokken uitvoercertificaten en het

bedrag van de vooraf vastgestelde restitutie .
5.

De Lid-Staten delen de Commissie zonder

verwijl de hoeveelheden en het produkt mede ( met het
in lid 1 , eerste alinea , bedoelde codenummer) waar

voor de aanvragen voor uitvoercertificaten overbodig
zijn geworden daar de aanvragers geen toewijzing
hebben ontvangen in het kader van een inschrijving ,
met opgave van de uiterste termijn voor de indiening
van de offertes voor de inschrijving en het betrokken
bureau van afgifte .".
Artikel 2

In de bijlage bij Verordening (EEG ) nr . 210 / 69 wordt de
verwijzing naar artikel 5 , lid l,sub b ), vervangen door de
verwijzing naar artikel 5 , lid 1 , sub a ).
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 november 1981 .

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

Gedaan te Brussel , 14 september 1981 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

