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VERORDENING (EEG) Nr. 2819/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

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 ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451 /82 (2),
inzonderheid op artikel 13, 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. 21 18 /82 (*) 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 spilkoers
voor de munteenheden welke onderling worden

gehandhaafd binnen een contante maximummarge
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 munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 21
oktober 1982 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2118 /82 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans
geldende heffingen overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

A rtikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde
produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 oktober
1982 .

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

Gedaan te Brussel , 22 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 1 .
(J) PB nr. 106 van 30 . 10 . 1962, blz. 2553/62.
O PB nr. L 263 van 19 . 9 . 1973, blz . 1 .
f5) PB nr. L 223 van 31 . 7. 1982, blz . 44.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 oktober 1982 tot vaststelling van de invoerhef

fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 B I
10.01 B II

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

125,07

10.04

Gerst
Haver

107,05
77,20

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor

10.02

10.03

zaaidoeleinden
10.07 A

Boekweit

10.07 B

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

10.07
10.07
11.01
11.01

C
D
A
B

1 1.02 A I a)

1 1 .02 A I b)

152,68 (')0
100,13 o

116,5100
0

12,18 0
108,29 0
o

o

188,62
154,57

249,8 1
203,12

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

O Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije,
die rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap worden vervoerd,
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.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23 . 10 . 82

Nr. L 297/3

VERORDENING (EEG) Nr. 2820/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

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 ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451 /82 (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. 2119/
82 (*) 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 spilkoers
voor de munteenheden welke onderling worden

gehandhaafd binnen een contante maximummarge
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 munteenheden

van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 21
oktober 1982 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 1 5 van Verordening (EEG) nr.
2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 oktober
1982 .

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

Gedaan te Brussel , 22 oktober 1982 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

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

I1) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 1 .

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

O PB nr. L 263 van 19 . 9 . 1973, blz . 1 .
O PB nr. L 223 van 31 . 7 . 1982, blz . 47 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 oktober 1982 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 .

10

11

12

1

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

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoel
einden

0

0,27

0,27

0,27

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 BI
10.01 B II

10.07 C
10.07 D

11.01 A

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

I e term .

2e term .

3' term .

4' term .

10

11

12

1

2

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 A I (a)

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

11.07 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

11.07 A II (b)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
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VERORDENING (EEG) Nr. 2821 /82 VAN DE COMMISSIE
van 21 oktober 1982

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

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

stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3643/81 (2),
en met name op de artikelen 3 en 7, lid 1 ,
Overwegende dat de sluisprijzen en de heffingen voor
de produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2771 /75 vooraf voor ieder kwartaal
moeten worden vastgesteld volgens de berekeningsme
thoden aangegeven in Verordening (EEG) nr. 2773/75
van de Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststel

ling van de voorschriften voor de berekening van de
heffing en de sluisprijs voor eieren (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2300/77 (4) ;
Overwegende dat, daar de sluisprijzen en de heffingen
in de sector eieren laatstelijk bij Verordening (EEG) nr.
1 954/82 (5) voor het tijdvak van 1 augustus tot en met
31 oktober 1982 zijn vastgesteld, deze opnieuw moeten
worden vastgesteld voor het tijdvak van 1 november
1982 tot en met 31 januari 1983 ; dat deze vaststelling
in principe geschieden moet op basis van de prijzen
van voedergranen voor het tijdvak van 1 mei tot en
met 30 september 1982 ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs,

die met ingang van 1 november, 1 februari en 1 mei
van toepassing is, slechts met het verloop van de
prijzen van de voedergranen op de wereldmarkt reke
ning hoeft te worden gehouden , indien de prijs van de
hoeveelheid voedergranen een minimumafwijking te
zien geeft ten opzichte van de prijs waarvan bij de
berekening van de sluisprijs van het vorige kwartaal

werd uitgegaan ; dat deze afwijking bij Verordening
(EEG) nr. 2773/75 op 3 % is vastgesteld ;
Overwegende dat, aangezien de prijs van de hoeveel
heid voedergranen meer dan 3 % afwijkt van die
waarvan voor het vorige kwartaal werd uitgegaan, met
dit verloop rekening moet worden gehouden bij de
vaststelling van de sluisprijzen voor het tijdvak van 1
november 1982 tot en met 31 januari 1983 ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de heffing, die
met ingang van 1 november, 1 februari en 1 mei van
toepassing is, slechts met het verloop van de voeder
graanprijzen op de wereldmarkt rekening moet worden
gehouden, indien op dezelfde datum een nieuwe vast
stelling van de sluisprijs plaatsvindt ;
Overwegende dat, daar een nieuwe vaststelling van de
sluisprijzen plaatsvindt, de heffingen met inachtne
ming van het verloop van de prijzen voor voeder
granen vastgesteld moeten worden ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en
eieren ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75
bedoelde heffingen en de in artikel 7 van die verorde
ning bedoelde sluisprijzen voor de in artikel 1 , lid 1 ,

van dezelfde verordening genoemde produkten worden
op de in de bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1982 .

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

Gedaan te Brussel , 21 oktober 1982 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(')
(*)
(J)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

282
364
282
271

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 49 .
19 . 12 . 1981 , blz . 1 .
1 . 11 . 1975, blz. 64.
22 . 10 . 1977, blz. 6 .

n PB nr. L 212 van 21 . 7 . 1982, blz . 17 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 21 oktober 1982 houdende vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren
Nr. van het

gemeen

schappelijk

Omschrijving

Sluisprijs

Bedrag
der heffingen

2

3

4

Ecu/ 1 00 stuks

Ecu/ 1 00 stuks

douanetarief
1

04.05

Vogeleieren en eigeel, vers, gedroogd of op andere
wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde
suiker :

A. Vogeleieren in de schaal, vers of verduur
zaamd :

I. van pluimvee :
a) Broedeieren (a) :
1 , van kalkoenen of van ganzen
2 , andere

b) andere

43,09
11,25

9,29
3,39

Ecu/ 1 00 kg

Ecu/ 1 00 kg

90,47

33,61

365,92
96,74

151,92
38,99

196,81
209,75
436,29

68,56

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

b) Eigeel :
1 , vloeibaar
2 , bevroren

3 , gedroogd

73,27
1 57,29

(a) Onder deze onderverdeling vallen alleen eieren van pluimvee die voldoen aan de voorwaarden,
vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2822/82 VAN DE COMMISSIE
van 21 oktober 1982

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector
slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector slachtpluim
vee ('), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van
Griekenland (2), en met name op de artikelen 3 en 7,
lid 1 ,

Overwegende dat de sluisprijzen en de heffingen voor
de produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2777/75 vooraf voor ieder kwartaal
moeten worden vastgesteld volgens de berekeningsme
thoden aangegeven in Verordening ( EEG) nr. 2778/75
van de Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststel

ling van de voorschriften voor de berekening van de
heffing en de sluisprijs in de sector slachtpluimvee (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 750/
81 (V,

berekening van de sluisprijs van het vorige kwartaal
werd uitgegaan ; dat deze afwijking bij Verordening
(EEG) nr. 2778 /75 op 3 % is vastgesteld ;
Overwegende dat, aangezien de prijs van de hoeveel
heid voedergranen meer dan 3 % afwijkt van die
waarvan voor het vorige kwartaal werd uitgegaan , mét
dit verloop rekening moet worden gehouden bij de
vaststelling van de sluisprijzen voor het tijdvak van 1
november 1982 tot en met 31 januari 1983 ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de heffing die
met ingang van 1 november, 1 februari en 1 mei van
toepassing is, slechts met het verloop van de voeder
graanprijzen op de wereldmarkt rekening moet worden
gehouden, indien op dezelfde datum een nieuwe vast
stelling van de sluisprijzen plaatsvindt ;

Overwegende dat, daar een nieuwe vaststelling van de
sluisprijzen plaatsvindt voor zekere produkten, de
heffingen met inachtneming van het verloop van de
prijzen voor voedergranen vastgesteld moeten worden ;

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

Overwegende dat, daar de sluisprijzen en de heffingen

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

in de sector slachtpluimvee laatstelijk bij Verordening
(EEG) nr. 1 955/82 (5) voor het tijdvak van 1 augustus
tot en met 31 oktober 1982 zijn vastgesteld, deze
opnieuw moeten worden vastgesteld voor het tijdvak
van 1 november 1982 tot en met 31 januari 1983 ; dat
deze vaststelling in principe moet geschieden op basis
van de prijzen van voedergranen voor het tijdvak van 1
mei tot en met 30 september 1982 ;

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
2777/75 bedoelde heffingen en de in artikel 7 van die
verordening bedoelde sluisprijzen voor de in artikel 1 ,

lid 1 , van dezelfde verordening genoemde produkten
worden in de bijlage vastgesteld .
Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs,
die met ingang van 1 november, 1 februari en 1 mei
van toepassing is, slechts met het verloop van de
prijzen voor voedergranen op de wereldmarkt rekening
hoeft te worden gehouden , indien de prijs van de
hoeveelheid voedergranen een minimumafwijking te
zien geeft ten opzichte van de prijs waarvan bij de
(') PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz . 77.
(2) PB nr. L 291 van 19 . 11 . 1979, blz . 17.
(3) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975 , blz . 84.
{*) PB nr. L 80 van 26 . 3 . 1981 , blz . 1 .
(5) PB nr. L 212 van 21 . 7 . 1982, blz . 20 .

2. Voor de produkten van post 02.03 en van de
onderverdelingen 15.01 B en 16.02 B I van het
gemeenschappelijk douanetarief, waarvoor het recht in
het kader van de GATT is geconsolideerd, worden de
heffingen evenwel beperkt tot de bedragen welke uit
deze consolidatie voortvloeien .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1982 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 21 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 21 oktober 1982 houdende vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee
Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Sluisprijs

Bedrag
der heffingen

2

3

4

Ecu/ 1 00 stuks

Ecu/ 1 00 stuks

douanetarief
1

01.05

Levend pluimvee :

A. per stuk niet meer dan 185 g wegende (zogenaamde „eendagskuikens") :
I. van kalkoenen of van ganzen
II . andere

83.83

14,69

22.84

5,77

Ecu/ 1 00 kg

Ecu/ 1 00 kg

B. andere :

I. Hanen en kippen, alsmede kuikens daarvan
II . Eenden

02.02

76,17

22,26

98,97

32,70

III . Ganzen

118,50

31,54

IV . Kalkoenen

104,79

24,74

V. Parelhoenders

128,58

37,32

95,70

27,97

108,81

31,80

1 1 8,56

34,65

1 1 6,43

38,47

141,39

46,71

1 57,09

51,90

1 69,28

45,05

1 60,90

47,55

149,70

35,34

1 64,05

38,73

1 83,68

53,31

Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvallen (met uitzon
dering van levers), vers, gekoeld of bevroren :
A. niet in stukken gesneden :

I. Hanen en kippen, alsmede kuikens daarvan :

a) geplukt, ontdarmd, met kop en met poten, zogenaamde „kippen 83 % "
b ) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten , doch met hart.
met lever en met spiermaag, zogenaamde „kippen 70 % "
c) geplukt, schoongemaakt, zonder kop. zonder poten, zonder hart, zonder
lever en zonder spiermaag, zogenaamde „kippen 65 % "
II . Eenden :

a) geplukt, uitgebloed, al dan niet ontdarmd, met kop en met poten, zoge
naamde „eenden 85 % "

b) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hart,
met lever en met spiermaag, zogenaamde „eenden 70 % "
c) geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder poten , zonder hart , zonder
lever en zonder spiermaag, zogenaamde „eenden 63 %"
III . Ganzen :

a) geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten, zogenaamde
„ganzen 82 %"
b) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met
hart en met spiermaag, zogenaamde „ganzen 75 % "
IV . Kalkoenen :

a) geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten , doch met hals,
met hart, met lever en met spiermaag, zogenaamde „kalkoenen 80 %"
b) geplukt, schoongemaakt, zonder kop . zonder hals, zonder poten , zonder
hart, zonder lever en zonder spiermaag, zogenaamde „kalkoenen 73 % "
V. Parelhoenders
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Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Sluisprijs

Bedrag
der heffingen

2

3

4

Ecu/ 1 00 kg

Ecu/ 1 00 kg

douanetarief
1

02.02

B. Delen van pluimvee (andere dan slachtafvallen) :

(vervolg)
I. uitgebeend
a) van ganzen
b) van kalkoenen

c) van ander pluimvee

337,89

99,86

314,37

74,21

303,72

92,27

II . niet uitgebeend :
a) Helften of vierendelen :
1 . van hanen en kippen, en van kuikens daarvan

130,42

38,12

2 , van eenden

172,80

57,09

3 , van ganzen

176,99

52,31

4 , van kalkoenen

180,46

42,60

5 , van parelhoenders

202,05

58,64

b) hele vleugels, ook indien zonder spits

96,79

27,91

c) Ruggen, halzen, ruggen met halzen , staarten , vleugelspitsen

67,01

19,32

d) Borsten en delen daarvan :
1 , van ganzen

241,35

71,33

2 , van kalkoenen

239,52

56,54

3 , van ander pluimvee

179,54

52,47

233,31

68,95

e) Dijen en delen daarvan :
1 , van ganzen
2 , van kalkoenen :

aa) Onderdijen en delen daarvan
bb) andere
3 , van ander pluimvee

02.03

1 1 2,28

26,51

202,10

47,71

168,66

49,29

f) zogenaamde „ganze- of eendepaletots" (')

211,61

65,98

g) andere

297,80

85,88

C. Slachtafvallen

67,01

19,32

1 692,80

450,50

171,24

49,38

148,90

42,94

178,68

51,53

Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld :
A. Vette levers (foies gras) van ganzen of van eenden
B. andere

02.05

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

15.01

Reuzel, ander varkensvet en vet van pluimvee, geperst, gesmolten of met behulp
van oplosmiddelen geëxtraheerd :
B. Vet van pluimvee
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Nr. van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Sluisprijs

Bedrag
der heffingen

2

3

4

Ecu/ 1 00 kg

Ecu/ 1 00 kg

douanetarief
1

16.02

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen :
B. andere :

I. van pluimvee :

a) 57 of meer gewichtspercenten vlees van pluimvee bevattend (2) :
1 . niet-gekookt of -gebakken vlees of slachtafvallen bevattend ; mengsels
van gekookt of gebakken vlees of slachtafvallen met niet-gekookt of
-gebakken vlees of slachtafvallen :
aa) uitsluitend vlees van kalkoenen bevattend
bb) andere
2 , andere

299,40

70,68

297,40
327,58

89,68
94,47

178,68

51,53

104,23

30,06

b) 25 of meer, doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees van pluimvee
bevattend (2)
c) andere

(') Worden aangemerkt als zogenaamde „ganze- of eendepaletots : de produkten zijnde ganzen of eenden, die worden aangeboden
geplukt, geheel schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, en waaruit de beenderen van het karkas (borstbeen, ribben,
wervelkolom en heiligbeen) zijn verwijderd, doch waarin scheen-, dij- en opperarmbeenderen nog aanwezig zijn .

(2) Bij het bepalen van het percentage vlees van pluimvee wordt het gewicht der beenderen niet meegerekend .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2823/82 VAN DE COMMISSIE
van 21 oktober 1982

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij invoer voor
ovoalbumine en lactoalbumine

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

van de sluisprijzen en de heffingen in de sector

GEMEENSCHAPPEN ,

eieren (4) ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat, daar de sluisprijs en de heffing voor
eieren in de schaal door genoemde verordening gewij
zigd zijn, het nodig is de sluisprijzen en de belastingen
bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine, vastge

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende de gemeenschappelijke
regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en
lactoalbumine ('), en met name op de artikelen 2, lid 2,
en 5, lid 5, tweede alinea,

Overwegende dat de sluisprijzen en de belastingen bij
invoer voor de produkten genoemd in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 2783 /75 vooraf voor ieder kwar
taal moeten worden vastgesteld volgens de bereke
ningsmethoden aangegeven in Verordening (EEG) nr.
2080/ 81 van de Commissie van 22 juli 1981 houdende
vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij
invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine (2) ;

steld bij Verordening (EEG) nr. 2921 / 81 , dienovereen
komstig te wijzigen ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat, daar de sluisprijzen en de belas

tingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine
laatstelijk bij Verordening (EEG) nr. 1 956/82 (3) voor
het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 oktober 1982
zijn vastgesteld, deze opnieuw moeten worden vastge
steld voor het tijdvak van 1 november 1982 tot en met
31 januari 1983 ; dat deze vaststelling geschieden moet
op basis van de sluisprijs en de heffing voor eieren in
de schaal voor hetzelfde tijdvak ;

Artikel 1

De in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2783/75
bedoelde belastingen bij invoer en de in artikel 5 van
die verordening bedoelde sluisprijzen voor de in
artikel 1 van dezelfde verordening genoemde
produkten worden in de bijlage vastgesteld.
Artikel 2

Overwegende dat deze sluisprijs en deze heffing vast
gesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 2821 /82 van de

Deze verordening treedt in werking op 1 november

Commissie van 21 oktober 1982 houdende vaststelling

1982 .

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

Gedaan te Brussel , 21 oktober 1982 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 104.
(2) PB nr. L 203 van 23 . 7 . 1981 , blz. 30.
(3) PB nr. L 212 van 21 . 7. 1982, blz. 25.

(4) Zie blz. 5 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 21 oktober 1982 houdende vaststelling van de
sluispriizen en de belastingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine
Nummer van

het gemeen

schappelijk

Omschrijving

Sluisprijs

Bedrag der
belastingen
bij invoer

2

3

4

Ecu/ 1 00 kg

Ecu/ 1 00 kg

416,29

136,46

55,84

18,49

douanetarief
1

35.02

Albuminen, albuminaten en andere derivaten van
albuminen :
A. Albuminen :

II . andere (dan ongeschikt of ongeschikt gemaakt
voor menselijke consumptie) :
a) Ovoalbumine en lactoalbumine :

1 , gedroogd (in de vorm van bladen, schil
fers, kristallen , poeder, enz.)
2 , andere
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VERORDENING (EEG) Nr. 2824/82 VAN DE COMMISSIE
van 20 oktober 1982

betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Frankrijk van bepaalde
textielprodukten van oorsprong uit China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN ,

VASTGESTELD :

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3061 /79 van de Raad
van 20 december 1979 betreffende de gemeenschap
pelijke regeling van toepassing op de invoer van
bepaalde textielprodukten van oorsprong uit de Volks
republiek China ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2007/82 (2), inzonderheid op artikel 11 , leden 4 en
5,

Overwegende dat in artikel 1 1 van Verordening (EEG)
nr. 3061 /79 de voorwaarden voor de instelling van
kwantitatieve maxima worden vastgesteld ; dat de
invoer in Frankrijk van bepaalde in de bijlage
vermelde textielprodukten (categorieën 82 en 91 ) van
oorsprong uit China, het in lid 3 van genoemd artikel
bedoelde niveau heeft overschreden of dreigt te over
schrijden ;

Overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11 , lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3061 /79
aan China een verzoek om overleg ter kennis is

gebracht ; dat de betrokken produkten, in afwachting
van de resultaten van het aldus ingeleide overleg, voor
lopig onderworpen zijn aan kwantitatieve maxima ;

Overwegende dat de betrokken produkten, die tussen
1 januari 1982 en de datum van inwerkingtreding van

deze verordening uit China zijn uitgevoerd, in minde
ring moeten worden gebracht op de ingestelde kwanti
tatieve maxima ;

Overwegende dat deze kwantitatieve maxima geen
belemmering vormen voor de invoer van de onder
deze maxima vallende produkten die vóór de datum
van inwerkingtreding van deze verordening uit China
zijn verzonden,

Artikel 1

De invoer in Frankrijk van de produkten van de in de
bijlage genoemde categorieën van oorsprong uit China,
is onderworpen aan de kwantitatieve maxima als in die
bijlage neergelegd, zulks onder voorbehoud van het
bepaalde in artikel 2.
Artikel 2

1 . Er wordt overgegaan tot het in het vrije verkeer
brengen van de in artikel 1 bedoelde produkten, die
vóór de datum van inwerkingtreding van deze verorde
ning uit China naar Frankrijk zijn verzonden en die
nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, zulks op
voorwaarde dat een inschepingscertificaat wordt over
gelegd waaruit blijkt dat de verzending daadwerkelijk
vóór die datum heeft plaatsgevonden .
2. Alle hoeveelheden produkten die op of na 1
januari 1982 uit China zijn verzonden en in het vrije
verkeer zijn gebracht, worden in mindering gebracht
op het vastgestelde kwantitatieve maximum . Dit voor
lopige kwantitatieve maximum vormt echter geen
belemmering voor de invoer van de onder dit
maximum vallende doch vóór de datum van inwer

kingtreding van deze verordening uit China verzonden
produkten .
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad tan de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing tot de inwerkingtreding van een
verordening tot definitieve vaststelling van een kwanti
tatief maximum na beëindiging van het thans
hangende overleg.

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

Gedaan te Brussel , 20 oktober 1982.
Voor de Commissie
Wilhelm HAFERKAMP

Vice - Voorzitter

(') PB nr. L 345 van 31 . 12. 1979 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 216 van 24. 7 . 1982, blz. 1 .
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BIJLAGE
Kwantitatieve
Cate

gorie

GDT-nummer

NIMEXE
code

Omschrijving

( 1982)

Derde
landen

Lid
Staten

beperkingen
Eenheid

van

1 januari t/ m
31 december 1982

82

Onderkleding van niet-elastisch of
van niet-gegummeerd brei - of

60.04

B IV a)
c)

China

F

ton

18

China

F

ton

162

haakwerk :

B. van andere textielstoffen :

60.04-38 ; 60

91

Onderkleding andere dan voor
baby's, van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd
brei of
haakwerk, van wol , van fijn haar
of van kunstmatige textielvezels
Dekkleden , scheepszeilen , zonne
schermen van winkelpuien en
dergelijke, tenten en kampeerartike

62.04
All
B II

len :

62.04-23 ; 73

Tenten
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VERORDENING (EEG Nr. 2825/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1726/70 betreffende de wijze van
toekenning van de premie voor tabaksbladeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

van de oogst 1981 ; dat er voor de oogst 1982 waar
schijnlijk geen grote verandering komt in deze situ
atie ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de kopers van tabak van de oogst

Economische Gemeenschap,

1982 die in Griekenland is geteeld en daar de eerste
bewerking en verpakking heeft ondergaan, in de
mogelijkheid moeten worden gesteld aan de Griekse
telers een prijs te betalen die de streefprijs benadert ;

Gelet op de Toetredingsakte 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 ruwe tabak ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1461 /82 (2), en met name op artikel 3 ,
lid 3 ,

dat derhalve voor tabak van de oogst 1982 de termijn
voor de indiening van de aanvraag om een voorschot
moet worden verlengd tot en met 31 december 1983 ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1388/81
bijgevolg moet worden ingetrokken ;

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

van het Comité van beheer voor tabak,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1726/70
van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde

ning (EEG) nr. 3477/80 (4), de toekenning van een
voorschot op het premiebedrag afhankelijk wordt
gesteld van het sluiten van een teeltcontract of van de
ondertekening van een teeltaangifte ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1388 /81
van de Commissie (5) is bepaald dat in afwijking van
Verordening (EEG) nr. 1726/70, bij ontbreken van een
teeltcontract of teeltaangifte een voorschot op het

premiebedrag kan worden uitgekeerd voor tabak van
de oogsten 1981 en 1982 die in Griekenland is geteeld
en in dat land de eerste bewerking en verpakking heeft
ondergaan ; dat het voorschot op het premiebedrag tot
en met 31 december 1982 kan worden aangevraagd ;

In artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1726/70
wordt na de eerste alinea de volgende alinea inge
voegd :
„ In afwijking van het eerste streepje van de voor
gaande alinea kan voor tabak die in Griekenland is
geteeld en in dat land de eerste bewerking en
verpakking heeft ondergaan, zelfs bij ontbreken
van een teeltcontract of teeltaangifte als bedoeld in
artikel 2 ter, tot en met 31 december 1982 voor

Overwegende dat de tabak gewoonlijk wordt afgezet in
het jaar nadat deze is geoogst ; dat de tabak van de
oogst 1982 derhalve in de loop van 1983 zal worden
afgezet ;
Overwegende dat is geconstateerd dat wegens de in
Griekenland vóór de toetreding bestaande situatie, in
deze Lid-Staat slechts een beperkt aantal teeltcon
tracten of teeltaangiften zijn ondertekend voor tabak

tabak van de oogst 1981 en tot en met 31
december 1983 voor tabak van de oogst 1982 een
voorschot op het premiebedrag worden aange
vraagd .".
A rtikel 2

Verordening (EEG) nr. 1388 / 81 wordt ingetrokken .
Artikel 3

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

94 van 28 . 4. 1970, blz. 1 .
164 van 14. 6 . 1982, blz . 27 .
191 van 27 . 8 . 1970 , blz . 1 .
363 van 31 . 12 . 1980 , blz . 81
140 van 26 . 5 . 1981 , blz. 5 .

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

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23 . 10 . 82

Nr. L 297/ 17

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

Gedaan te Brussel , 22 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2826/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

inzake de toekenning van een vooraf forfaitair vastgesteld steunbedrag voor de
particuliere opslag van achtervoeten van runderen en houdende tweede wijziging
van Verordening (EEG ) nr. 1091 /80
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Grie
kenland, en met name op artikel 6, lid 5, sub b), en
artikel 8 , lid 2,

Overwegende dat bij de huidige marktsituatie die
wordt gekenmerkt door een uiteenlopende prijsont
wikkeling in de verschillende Lid-Staten en meer in
het bijzonder door seizoengebonden moeilijkheden op
de markt voor achtervoeten , steun voor de particuliere

opslag van achtervoeten van volwassen runderen moet
worden verleend ;

Overwegende dat de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 1091 /80 van de Commissie (2), gewijzigd bij
Verordening ( EEG) nr. 2629/80 ('), ten aanzien van de
toekenning van steun voor de particuliere opslag van
rundvlees in acht moeten worden genomen ;
Overwegende dat erop moet worden toegezien dat de
achtervoeten uitsluitend afkomstig zijn van dieren die
zijn geslacht in slachthuizen die erkend zijn en gecon
troleerd worden overeenkomstig de bepalingen van
Richtlijn 64/433/ EEG van de Raad (4), laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 81 /476/ EEG (5) ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 989 /68 van de Raad (6), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 428 /77 Q, is bepaald dat tot verkorting of
verlenging van de opslagtermijn kan worden besloten

Overwegende dat in de mogelijkheid moet worden
voorzien om de opslagtermijn te verkorten in geval het
uitgeslagen vlees voor uitvoer bestemd is ; dat het
bewijs dat het vlees is uitgevoerd moet worden gele
verd op dezelfde wijze als voor de restituties, overeen
komstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
2730 /79 van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 202/ 82 (9) ;

Overwegende dat uit de met de verschillende rege
lingen voor de particuliere opslag van landbouwpro
dukten opgedane ervaring blijkt dat moet worden
gepreciseerd in hoever Verordening (EEG, Euratom)
nr. 1182/71 van de Raad (,0) van toepassing is voor de
vaststelling van de in die regelingen bedoelde data en
termijnen en dat ook de data van begin en einde van
de contractuele opslag precies moeten worden
bepaald ;
Overwegende dat in artikel 3 , lid 4, van Verordening
(EEG , Euratom) nr. 1182/71 is bepaald dat de
termijnen waarvan de laatste dag een feestdag, een
zondag of een zaterdag is, aflopen bij het einde van het
laatste uur van de daaropvolgende werkdag ; dat de
toepassing van deze bepaling bij opslagcontracten
nadelig kan zijn voor de handelaren en tot ongelijke
behandeling van de handelaren kan leiden ; dat
daarvan derhalve moet worden afgeweken voor de
bepaling van de laatste dag van de contractuele opslag ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor rund

vlees geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn
voorzitter bepaalde termijn ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

indien de marktsituatie zulks vereist ; dat het derhalve

wenselijk is om , naast de voor een bepaalde opslagter
mijn vastgestelde steunbedragen , ook bedragen vast te
stellen waarmee laatstgenoemde steunbedragen
moeten worden vermeerderd of verminderd in geval
die termijn wordt verlengd of verkort ;

Overwegende dat het, om te voorkomen dat ook de
normale particuliere opslag wordt gefinancierd,
wenselijk lijkt hoge minimumhoeveelheden vast te
stellen ;

')
2)
3)
4)
*)
6)
r)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L 148 van 28 . 6. 1968 , biz. 24.
L 114 van 3 . 5 . 1980 , blz . 18 .
L 270 van 15 . 10 . 1980 , blz . 9 .
121 van 29 . 7. 1964, blz . 2012/ 64.
L 186 van 8 . 7 . 1981 , blz . 1 .
L 169 van 18 . 7 . 1968 . blz . 10 .
L 61 van 5 . 3 . 1977 , blz . 17 .

Artikel 1

1.

Vanaf 25 oktober tot en met 10 december 1982

kunnen aanvragen om toekenning van steun worden
ingediend voor de particuliere opslag van één der
aanbiedingsvormen van achtervoeten van volwassen
runderen, zoals deze zijn omschreven in artikel 2, lid
2, sub a) en b).

De steunbedragen overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1091 / 80 per ton vlees met
been, voor ieder van deze aanbiedingsvormen zijn vast
gesteld in de bijlage .
(•) PB nr. L 317 van 12 . 12. 1979, blz. 1
O PB nr. L 21 van 29 . 1 . 1982, blz. 23 .
H PB nr . L 124 van 8 . 6 . 1971 , blz . 1 .
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De einddatum voor het indienen van de aanvragen
kan worden gewijzigd indien zulks in verband met de
hoeveelheden waarvoor aanvragen zijn ingediend of in
verband met de marktsituatie wenselijk is.
2. Bij verlenging of verkorting van de opslagter
mijnen worden de steunbedragen aangepast. De
bedragen die moeten worden toegevoegd per maand of
afgetrokken per dag, zijn voor ieder van de in artikel 2,
lid 2, bedoelde aanbiedingsvormen vermeld in de
bijlage .

3 . Tenzij in deze verordening anders is bepaald,
gelden de bepalingen van Verordening (EEG) nr.
1091 / 80 .
Artikel 2

1.

De steun voor de particuliere opslag wordt

slechts verleend voor vlees dat voldoet aan de voor

waarden van artikel 3, lid 1 , sub A, onder a) tot en met

e), van Richtlijn 64/433/ EEG van de Raad.
2. Voor de toepassing van deze verordening wordt
als „achtervoet" aangemerkt :

Nr. L 297/ 19

2. Indien de in ongewijzigde staat opgeslagen
hoeveelheid vlees of, wanneer het versneden of uitge
beend vlees betreft, de hoeveelheid vlees met been die
is behandeld, kleiner is dan de hoeveelheid waarvoor

het contract is gesloten en :

a) groter is dan of gelijk is aan 90 % van deze
hoeveelheid, wordt het in artikel 1 , lid 1 , tweede

alinea, bedoelde steunbedrag voor de particuliere
opslag naar evenredigheid verlaagd ;
b) kleiner is dan 90 % van deze hoeveelheid, wordt de
steun voor de particuliere opslag niet betaald.
3.

Indien het vlees wordt uitgebeend en

a) indien de opgeslagen hoeveelheid kleiner is dan of
gelijk is aan 69 kg uitgebeend vlees per 100 kg
vlees met been dat is behandeld, wordt de steun

voor de particuliere opslag niet uitgekeerd ;
b) indien de opgeslagen hoeveelheid groter is dan 69
en kleiner dan 77 kg uitgebeend vlees per 100 kg
vlees met been dat is behandeld, wordt het in

artikel 1 , lid 1 , tweede alinea, bedoelde bedrag
evenredig verlaagd.

a) het achterste deel van het halve geslachte dier, dat
is afgesneden volgens de zogenaamde „pistola"versnijding, met ten minste 5 delen van ribben en
ten hoogste 8 delen van ribben en waarvan het

4. Er wordt geen steun verleend
a) voor de in ongewijzigde staat opgeslagen hoeveel
heid vlees, of ingeval van versnijding of uitbening,

gemiddeld gewicht ten minste 55 kg bedraagt ; de
„pistola"-versnijding houdt in dat de flank, platte

deld, en die wordt opgeslagen boven de hoeveel
heid waarvoor het contract is gesloten, en

ribben en naborst worden verwijderd van de achter
voet door een insnijding van het bovenste deel van
de flank naar de onderzijde van de heupbeenvleugel
en van daar een insnijding langs de dunne lenden ;
de flank, platte ribben en naborst worden niet
opgeslagen , of
b) het achterste deel van het halve geslachte dier, dat
is afgesneden volgens de zogenaamde „rechte"
versnijding, met ten minste 3 ribben en ten hoogste
5 ribben en waarvan het gemiddeld gewicht ten
minste 55 kg bedraagt.
Artikel 3

1 . De minimumhoeveelheid per contract bedraagt
20 ton, uitgedrukt in vlees met been .
2. Het contract kan slechts betrekking hebben op
vlees met been en op één van de in artikel 2, lid 2,
bedoelde aanbiedingsvormen .
3 . De inslag moet beëindigd zijn binnen 28 dagen
na de datum waarop het contract is gesloten .
Artikel 4

1 . De contractant mag de in artikel 2, lid 2,
bedoelde produkten vóór de inslag geheel of gedeelte
lijk versnijden of uitbenen , op voorwaarde dat alleen
de hoeveelheid waarvoor het contract is gesloten wordt
behandeld en dat alle bij het versnijden of uitbenen

verkregen vlees wordt ingeslagen .

voor de hoeveelheid vlees met been die is behan

b) wanneer het vlees wordt uitgebeend, voor de
hoeveelheid boven 77 kg uitgebeend vlees per 100
kg vlees met been dat is behandeld .
Artikel 5

1 . De opslagtermijn bedraagt 5 of 6 maanden naar
keuze van de opslaghouder ; deze moet de gewenste
termijn vermelden bij de indiening van zijn in artikel
1 . lid 1 , eerste alinea, bedoelde aanvraag.
2. Op de betaling van de steun kan slechts
aanspraak worden gemaakt wanneer al het vlees gedu
rende de gehele opslagtermijn in het koelhuis is geble
ven .

3 . Na afloop van een opslagperiode van 3 maanden
mag de contractant het vlees waarvoor het opslagcon
tract is gesloten geheel of gedeeltelijk uitslaan , met
dien verstande dat nooit minder dan 10 ton mag
worden uitgeslagen en op voorwaarde dat binnen 28
dagen na de dag van uitslag,
— dit vlees het grondgebied van de Gemeenschap in
de zin van artikel 9 , lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2730 / 79 heeft verlaten ,

— dit vlees zijn bestemming heeft bereikt in de in
artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2730/79
bedoelde gevallen of
— dat vlees is opgeslagen in een erkend bevoorra
dingsdepot overeenkomstig het bepaalde in artikel
26 van Verordening (EEG) nr. 2730/79 .
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Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 . Artikel
3, lid 4, van die verordening is evenwel niet van
toepassing voor de bepaling van de contractuele
opslagduur als bedoeld in artikel 3 , lid 1 , sub c).

In dat geval wordt het steunbedrag verlaagd overeen
komstig artikel 1 , lid 2, waarbij de eerste dag van

uitslag niet begrepen is in de contractuele periode van
opslag.
De contractant waarschuwt het interventiebureau ten

minste 2 werkdagen vóór de uitslag, waarbij hij dient
te melden welke hoeveelheden hij voornemens is uit

2. De eerste dag van de opslagperiode is de dag
volgende op die waarop de inslag beëindigd is.

te voeren .

4. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 3 ,
eerste alinea, wordt het bewijs geleverd op dezelfde
wijze als voor de restituties .

3 . De uitslag van de produkten kan beginnen op
de dag volgende op de laatste dag van de contrac
tuele opslagperiode.".

Artikel 6

De waarborg bedraagt 110 Ecu per ton .
Artikel 7
Artikel 8

Artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1091 /80 wordt
gelezen :
,,Artikel 8

1 . De in deze verordening bedoelde data en
termijnen worden vastgesteld overeenkomstig

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 , 22 oktober 1982 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Produkten waarvoor steun
wordt verleend

Steunbedrag in Ecu per ton
voor een opslagtermijn van :

Bedrag in Ecu per ton :

5 maanden

6 maanden

Toe te voegen
per maand

Af te trekken

580

620

40

1,35

550

585

35

1,20

per dag

a) Achtervoeten , met ten minste 5
ribben en ten hoogste 8 ribben ,

zogenaamde „pistola's", vers of
gekoeld, waarvan het gemid
deld gewicht ten minste 55 kg
bedraagt
b) Achtervoeten , met ten minste
3 ribben en ten hoogste 5
ribben , zogenaamde „ rechte "

versnijding, vers of gekoeld,
waarvan het gemiddeld gewicht
ten minste 55 kg bedraagt
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Nr. L 297/21

VERORDENING (EEG) Nr. 2827/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

waarbij de Bondsrepubliek Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg
gemachtigd worden om op bepaalde voorwaarden een extra verhoging van het
alcoholgehalte van bepaalde wijnen en van bepaalde voor de bereiding van wijn
bestemde produkten toe te staan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad
van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2144/82 (2), en met name op
artikel 32, lid 4, en artikel 65,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 338 /79 van de Raad
van 5 februari 1979 houdende vaststelling van bijzon
dere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden
voortgebrachte kwaliteitswijnen (3), laatstelijk gewijzigd

bij Verordening (EEG) nr. 2145/82 (4), en met name op
artikel 8 , lid 2, derde alinea,

Artikel 1

De Bondsrepubliek Duitsland en het Groothertogdom
Luxemburg worden voor het wijnoogstjaar 1982/ 1983
gemachtigd toestemming te verlenen tot de extra
verhoging van de alcoholgehalten, voor de wijnbouw
zone A, als bedoeld in artikel 32, lid 2, van Verorde

ning (EEG) nr. 337/79 en in artikel 8 , lid 2, derde
alinea, van Verordening (EEG) nr. 338/79 , voor de in
lid 1 , eerste alinea, van genoemd artikel 32 en de in lid
2, eerste alinea, van genoemd artikel 8 vermelde
produkten die afkomstig zijn van druiven :

a) bestemd voor de bereiding van tafelwijn en v.q.p.r.d.

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens artikel 32,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 337/79 slechts
binnen bepaalde grenzen een verhoging van het effec
tieve of potentiële natuurlijke alcoholgehalte mogen

en

b) geoogst in de bepaalde regio Mosel-Saar-Ruwer of
in de regio van de Luxemburgse wijnbouwsector
c) toebehorende aan de variëteit Elbling.

toestaan ;

Artikel 2

Overwegende dat wegens de uitzonderlijk ongunstige
weersomstandigheden tijdens het jaar 1982 in delen
van wijnbouwzone A, gekenmerkt door abnormaal veel
regen, de bij artikel 32, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 337/79 voor de verhoging van het natuurlijke alco

holgehalte vastgestelde grenzen in geval van druiven
afkomstig uit de variëteit Elbling, de bereiding van
wijnen zoals die normaal op de markt worden
gevraagd, onmogelijk maken ; dat het gezien deze situ
atie dienstig is de betrokken Lid-Staten ertoe te mach

tigen in de getroffen gebieden een extra verhoging van
het natuurlijk alcoholgehalte in de zin van artikel 32,
lid 2, van Verordening ( EEG) nr. 337/79 toe te staan ;
dat het wenselijk is te bepalen dat de Lid-Staten aan
de Commissie bepaalde gegevens mededelen , met
name ter uitvoering van Verordening (EEG) nr.
1594/70 van de Commissie (^ laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 632/ 80 (6) ;
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

54 van 5 . 3 . 1979 , blz. 1 .
227 van 3 . 8 . 1982, blz . 1 .
54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 48 .
227 van 3 . 8 . 1982, blz . 6 .
173 van 6 . 8 . 1970 , blz . 23 .
69 van 15 . 3 . 1980 , blz . 33 .

1 . Op basis van artikel 36, lid 1 , tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 337/79 bedoelde aanmeldingen
delen de betrokken Lid-Staten uiterlijk op 31 mei
1983 aan de Commissie de hoeveelheden suiker,

geconcentreerde en gerectificeerde geconcentreerde
druivemost mede die zijn gebruikt voor de extra
verhoging van het natuurlijk alcoholgehalte van de in
artikel 1 bedoelde produkten, uitgesplitst naar geogra
fische eenheid in de zin van artikel 30 quater, lid 1 ,
tweede alinea, sub a), van Verordening (EEG) nr.
337/ 79 .

2. Deze mededelingen bevatten een raming van de
hoeveelheden suiker, geconcentreerde en gerectifi
ceerde geconcentreerde druivemost die zijn gebruikt
voor de extra verhoging van het alcoholgehalte in de
zin van artikel 32, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
337/ 79 .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
kdtieblad van de Europese Gemeenschappen.

Nr. L 297/ 22
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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Nr. L 297/23

VERORDENING (EEG Nr. 2828/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van
komkommers van oorsprong uit Spanje
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad
van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector groenten en fruit ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/
82 (2), en met name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2669/82 van
de Commissie van 5 oktober 1 982 (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2779/82 (4), een
compenserende heffing heeft ingesteld op de invoer
van komkommers van oorsprong uit Spanje ;

Overwegende dat bij de huidige evolutie der prijzen,
die voor deze produkten waargenomen worden op de
in Verordening (EEG) nr. 211 8 /74 (*), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3011 / 81 (6), bedoelde
representatieve markten, en vastgesteld of berekend
worden volgens de bepalingen van artikel 5 van

genoemde verordening, geconstateerd wordt dat de
toepassing van artikel 26, lid 1 , eerste alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 zou leiden tot het vast
stellen van het bedrag van de heffing op nul ; dat
derhalve de voorwaarden, voorzien in artikel 26, lid 1 ,

tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 1035/72

voor het intrekken van de compenserende heffing op
de invoer van deze produkten van oorsprong uit
Spanje zijn vervuld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2669/82 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 oktober
1982 .

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

Gedaan te Brussel , 22 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
190
283
293
220

van
van
van
van
van

l6) PB nr. L 301 van

20 . 5. 1972, blz. 1 .

1 . 7 . 1982, blz. 7 .
6. 10 . 1982, blz. 17 .
19 . 10 . 1982, blz. 7.
10 . 8 . 1974, blz. 20 .
22. 10 . 1981 , blz. 18 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2829/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

houdende tijdelijke schorsing van de interventieaankopen voor rundvlees in
sommige Lid-Staten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Grie
kenland, en met name op artikel 6, lid 5, sub b),

maximumaankoopprijs ligt ; dat het derhalve dienstig
is de interventieaankopen voor de betrokken kwaliteit
tijdelijk te schorsen ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in artikel 3 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1197/ 82 van de Raad (2) is bepaald dat de
aankoop door de interventiebureaus van een of
verschillende kwaliteiten vers of gekoeld rundvlees in
een Lid-Staat of een gebied van een Lid-Staat volgens
de procedure van artikel 27 van Verordening (EEG) nr.
805/68 kan worden geschorst wanneer de marktprijs
voor de betrokken kwaliteit of kwaliteiten gedurende
een periode van drie opeenvolgende weken hoger is
dan 100 % en gelijk is aan of lager is dan 102 % van
de voor deze kwaliteit of kwaliteiten vastgestelde maxi
mumprijs ;
Overwegende dat de marktprijs voor een bepaalde
kwaliteit in Frankrijk tussen 100 en 102 % van de

Artikel 1

In toepassing van artikel 3, lid 1 , sub a), van Verorde
ning (EEG) nr. 1197/ 82 worden de interventieaan
kopen met ingang van 25 oktober 1982 geschorst in
de volgende Lid-Staat voor de volgende kwaliteit :
Frankrijk : Jeunes bovins R.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 25 oktober
1982 .

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

Gedaan te Brussel , 22 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24.
(2) PB nr. L 140 van 20 . 5 . 1982, blz . 26.
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Nr. L 297/25

VERORDENING (EEG) Nr. 2830/82 VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1982

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad
van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 606/82 (2), inzon
derheid op artikel 16, lid 8 ,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker,
vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1716/82 (3),

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2805/

VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor
ruwe suiker van de standaardkwaliteit en voor witte

suiker vastgesteld in de bijlage.

82 (4);

Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1716/82 neergelegde regelen en bepalingen

Deze verordening treedt in werking op 23 oktober

op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt,

1982.

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

Gedaan te Brussel, 22 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
2) PB nr. L 74 van 18 . 3 . 1982, blz. 1 .

(3) PB nr. L 189 van 1 . 7. 1982, blz. 42.
(4) PB nr. L 295 van 21 . 10 . 1982, blz. 32.
BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 oktober 1982 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(Ecu/100 kg)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag
der heffing

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen

B. ruwe suiker

42,99

38,06 (')

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de
geïmporteerde ruwe suiker van 92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing bere
kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr. 837/ 68 .
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II

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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 oktober 1982

betreffende de basisregels voor de controle op migratie van bestanddelen van
materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in
aanraking te komen
(82/711 /EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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 ('), inzonderheid op artikel 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat in artikel 2 van Richtlijn 76/893/
EEG met name wordt bepaald dat materialen en voor
werpen geen bestanddelen aan levensmiddelen mogen

afgeven in zulke hoeveelheden dat gevaar kan ontstaan
voor de menselijke gezondheid en dat een onaanvaard
bare wijziging van de samenstelling van de levensmid
delen het gevolg kan zijn ;

Overwegende dat in het geval van kunststof het
geschikte instrument daartoe een specifieke richtlijn is
in de zin van artikel 3 van Richtlijn 76/893/EEG
waarvan de algemene normen tevens van toepassing

worden op het onderhavige geval ;
Overwegende dat het, gezien de complexiteit van het
probleem , wenselijk is zich in eerste instantie te
(') PB nr. L 340 van 9. 12. 1976, blz. 19.
Q PB nr. C 140 van 5. 6. 1979, blz. 173.
(3) PB nr. C 227 van 10 . 9 . 1979 , blz. 31 .

beperken tot de basisvoorschriften voor de controle
van de migratie van de bestanddelen en dat nadien in
richtlijnen, vast te stellen volgens de procedure van
artikel 10 van Richtlijn 76/893/EEG, de analyseme
thoden zullen worden vastgesteld die noodzakelijk zijn
om die migratie te controleren ;
Overwegende dat deze richtlijn niet op alle aspecten
van de materialen en voorwerpen van kunststof betrek
king heeft en dat derhalve de Lid-Staten gemachtigd
dienen te worden enerzijds de in artikel 7 van Richt
lijn 76/ 893/EEG vastgestelde aanduidingen inzake
etikettering niet verplicht te stellen overeenkomstig
het bepaalde in de leden 4 en 5 van dat artikel en
anderzijds het in de handel brengen te verbieden van
materialen en voorwerpen die, hoewel zij overeen
stemmen met de in die richtlijn vastgestelde normen,
niet

beantwoorden

aan

de

nationale

voorwaarden

inzake de andere mogelijke normen die zijn vermeld
in artikel 3 of anders in artikel 2 van genoemde richt
lijn ;
Overwegende dat het wegens de analysemoeilijkheden
die verband houden met de bepalingen van de
migratie naar levensmiddelen wenselijk is conventio
nele proeven te kiezen (vloeistoffen die de inwerking
op de levensmiddelen kunnen simuleren en standaard
beproevingsomstandigheden) die voor zover mogelijk
de migratieverschijnselen kunnen weergeven die zich
bij het contact voorwerp-levensmiddelen kunnen voor
doen ;

Overwegende dat indien vervolgens blijkt dat derge
lijke proeven de werkelijkheid niet weergeven, de Lid
Staten dienen te worden gemachtigd deze proeven
voorlopig te wijzigen in afwachting van een commu
nautaire beslissing ;
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Overwegende dat het bij de huidige stand van de
analysetechnieken niet mogelijk is alle omstandig

(ui) papier en karton , al dan niet gewijzigd door

heden vast te stellen waaronder de conventionele over

(iv) oppervlaktebekledingen verkregen uit
— was van paraffine, inclusief was van syntheti
sche paraffine en/of microkristalliine was,
— mengsels van de in het eerste streepje
genoemde wassen onderling en/of met kunst

drachtsproeven moeten worden verricht op twee- of
meerlagige materialen en voorwerpen waarvan ten
minste één laag niet uitsluitend uit kunststof bestaat ;
dat derhalve later een besluit moet worden genomen
over de toepassing van deze richtlijn op deze materi
alen en voorwerpen ;

toevoeging van een kunststof ;

stof.

Overwegende dat de aanpassing van deze richtlijn aan
de technische vooruitgang een uitvoeringsmaatregel is
en dat het wenselijk is de vaststelling daarvan toe te
vertrouwen aan de Commissie ten einde de procedure
te vereenvoudigen en te bespoedigen ;

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op materi
alen en voorwerpen samengesteld uit twee of meer
lagen, waarvan ten minste één laag niet uitsluitend
bestaat uit kunststoffen, zelfs niet indien de laag die

Overwegende dat in alle gevallen waarin de Raad aan
de Commissie bevoegdheden toekent voor de tenuit
voerlegging van de bepalingen betreffende de sector

aanraking te komen uitsluitend is samengesteld uit

van de materialen en voorwerpen van kunststof die
bestemd zijn om in aanraking te komen met levens
middelen , dient te worden voorzien in een procedure
die een nauwe samenwerking tot stand brengt tussen

bestemd is om rechtstreeks met levensmiddelen in
kunststof.

Er zal later een besluit worden genomen over de
toepassing van deze richtlijn op de in de eerste alinea
bedoelde materialen en voorwerpen en over eventueel
noodzakelijk geworden aanpassingen van de richtlijn .

de Lid-Staten en de Commissie in het kader van het

Permanent Comité voor levensmiddelen ingesteld bij
Besluit 69/41 4/ EEG (»),
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

1.
De migratie van de in artikel 1 bedoelde bestand
delen van materialen en voorwerpen in of op levens
middelen mag de grenzen niet overschrijden die
zullen worden vastgesteld in de lijsten van stoffen

waarvan het gebruik is toegestaan, met uitzondering

1 . Deze richtlijn is een specifieke richtlijn in de zin
van artikel 3 van Richtlijn 76/893/ EEG.
2. Deze richtlijn is van toepassing op materialen en
voorwerpen van kunststof, dat wil zeggen materialen
en voorwerpen en delen daarvan welke
a) uitsluitend zijn samengesteld uit kunststof of
b) bestaan uit twee of meer lagen waarvan elke laag
uitsluitend is samengesteld uit kunststof en die
onderling zijn verbonden door kleefstoffen of op
andere wijze,
en welke als afgewerkt produkt bestemd zijn in aanra

king te komen of overeenkomstig hun bestemming in
aanraking zijn, met levensmiddelen .
3.

Artikel 2

van alle andere .

2.
Indien er geen analysemethoden bestaan die
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 76/893/ EEG
zijn vastgesteld en waarmee de migratie in levensmid
delen kan worden bepaald, wordt deze bepaald in de
in de bijlage, hoofdstuk I , vermelde simulatiestoffen .

3 . De lijst van stoffen waarvan het gebruik, met
uitzondering van alle andere, is toegestaan en de lijst
van de simulatiestoffen die voor elk levensmiddel of

elke groep levensmiddelen moeten worden gebruikt
en de concentratie ervan, worden op voorstel van de
Commissie door de Raad vastgesteld volgens de proce
dure van artikel 100 van het Verdrag.

In de zin van deze richtlijn wordt onder „kunst

stof verstaan de organische macromoleculaire verbin
ding die is verkregen door polymerisatie, polyconden
satie, polyadditie of een ander soortgelijk procédé, van
moleculen met een lager moleculair gewicht of door
chemische wijziging van natuurlijke macromoleculen .
Siliconen en andere soortgelijke macromoleculaire
verbindingen worden ook als kunststof beschouwd.
Aan deze macromoleculaire verbinding kunnen andere
stoffen zijn toegevoegd.
Niet als kunststof worden evenwel aangemerkt :

(i) vellen geregenereerde cellulose, gevernist en niet
gevernist ;

(ii) elastomeren

en

natuurlijke

en

rubber ;
(') PB nr. L 291 van 19 . 11 . 1969 , blz. 9 .

synthetische

Artikel 3

1.

De controle van de migratiegrens in simulatie

stoffen wordt verricht aan de hand van conventionele

overdrachtsproeven, waarvoor de grondregels zijn
opgenomen in de bijlage .
2. a) Indien een Lid-Staat op grond van een uitvoerige
motivering op basis van nieuwe gegevens of een
nieuwe beoordeling van de bestaande gegevens,
ter beschikking gekomen of tot stand gekomen
na de aanneming van deze richtlijn, constateert
dat voor een materiaal of voorwerp van kunststof
de in bijlage opgenomen grondregels voor de
overdrachtsproeven niet geschikt zijn om tech
nische redenen of omdat de feitelijke gebruiks
omstandigheden essentieel verschillen van de in
de tabel van de bijlage vastgelegde beproevings

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 297/28

omstandigheden, kan deze Lid-Staat de toepas
sing van deze grondregels op zijn grondgebied
voorlopig en alleen voor dit speciale geval
schorsen en het gebruik van meer geschikte
grondregels toestaan . Hij stelt de andere Lid
staten en de Commissie daarvan onverwijld in
kennis onder opgave van de beweegredenen voor
zijn besluit.

b) De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk
de door de betrokken Lid-Staat opgegeven
beweegredenen en pleegt overleg met de Lid
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verband met de ontwikkeling van de wetenschappe
lijke en technische kennis, wordt besloten volgens de
procedure van artikel 10 van Richtlijn 76/893/EEG .
Artikel 5

Deze richtlijn laat de nationale bepalingen inzake de
andere voorschriften bedoeld in artikel 3 van Richtlijn
76/893/ EEG, alsmede de mogelijkheden die de Lid
staten krachtens artikel 7, leden 4 en 5, van genoemde
richtlijn hebben , onverlet.

Staten in het kader van het Permanent Comité

voor levensmiddelen ; zij brengt vervolgens
onverwijld advies uit en neemt de passende
maatregelen .
c) Indien de Commissie wijzigingen in deze richt
lijn noodzakelijk acht om het hoofd te bieden
aan de sub a) genoemde moeilijkheden , leidt zij
de procedure van artikel 10 van Richtlijn
76/893/EEG in ; in dat geval kan de Lid-Staat
die meer geschikte grondregels heeft vastgesteld,
deze handhaven totdat de wijzigingen van kracht
worden .

Artikel 6

De Lid-Staten voldoen aan deze richtlijn uiterlijk op
het ogenblik van de toepassing van een specifieke
richtlijn waarbij de in artikel 2, lid 1 , bedoelde grenzen
worden vastgesteld.
Artikel 7

. Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Luxemburg, 18 oktober 1982.

Artikel 4

Voor de Raad

Tot aanpassingen die in hoofdstuk II van de bijlage
van deze richtlijn moeten worden aangebracht in

N.A. KOFOED

De Voorzitter
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BIJLAGE
GRONDREGELS VOOR HET VASTSTELLEN VAN MIGRATIE IN DE SIMULATIE
STOFFEN

De bepaling van de migratie in de simulatiestoffen geschiedt met gebruikmaking van de in hoofdstuk
I van deze bijlage genoemde simulatiestoffen en onder de in hoofdstuk II van deze bijlage aangegeven
beproevingsomstandigheden .
HOOFDSTUK I

Simulatiestoffen

1 . Algemeen : materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om in aanraking te komen met
allerlei soorten levensmiddelen

Bij de proeven moeten alle hieronder vermelde simulatiestoffen worden gebruikt, terwijl voor elke
simulatiestof een nieuw monster van het materiaal of het voorwerp moet worden gebruikt :
—
—
—
—

gedistilleerd water of water van gelijkwaardige kwaliteit (= simulatiestof A),
azijnzuur, 3 % (p/v), in waterige oplossing (= simulatiestof B),
ethanol, 15% (v/v), in waterige oplossing (= simulatiestof C),
gerectificeerde olijfolie (') ; wanneer men om gegronde technische redenen in verband met de
analysemethode andere simulatiestoffen moet gebruiken, dient de olijfolie te worden vervangen
door een mengsel van synthetische triglyceriden (2) of door zonnebloemolie (= simulatiestof
D).

2. In het bijzonder : materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om in aanraking te komen
met één enkel levensmiddel of een bepaalde groep levensmiddelen
Bij de uitvoering van de proeven :
— moeten alleen de simulatiestoffen worden gebruikt die aangegeven staan als geschikt voor het
levensmiddel of de groep levensmiddelen en waarvan de lijst is vastgesteld overeenkomstig
artikel 2, lid 3 ,

— moeten, wanneer het levensmiddel of de groep levensmiddelen niet op deze lijst voorkomen,
van de onder punt 1 vermelde simulatiestoffen alleen die worden gebruikt die het meest over
eenkomen met het extractievermogen van het betrokken levensmiddel of de betrokken groep
levensmiddelen .
HOOFDSTUK II

Beproevingsomstandigheden (tijden en temperaturen)
1 . Bij de uitvoering van migratieproeven moeten uit de in de tabel aangegeven tijden en
temperaturen die worden gekozen welke het meest overeenkomen met de normale of de te
verwachten contactomstandigheden voor het onderzochte materiaal of voorwerp van kunststof.
2 . Indien een materiaal of voorwerp van kunststof bestemd is om achtereenvolgens met korte tussen
pozen in verscheidene van de in kolom 1 van de tabel bedoelde contactomstandigheden te worden
gebruikt, wordt voor het bepalen van de migratie dat materiaal of voorwerp achtereenvolgens aan
alle in kolom 2 genoemde overeenkomstige beproevingsomstandigheden onderworpen, waarbij

gebruik wordt gemaakt van dezelfde simulatiestof.
3 . Indien een materiaal of voorwerp van kunststof bij gelijke beproevingsduur de proef doorstaat bij
een hogere temperatuur, is het niet nodig dat materiaal of dat voorwerp aan de proef bij een lagere
temperatuur te onderwerpen .

Indien een materiaal of voorwerp van kunststof bij gelijke beproevingstemperatuur de proef door
staat bij een langere duur, is het niet nodig dat materiaal of dat voorwerp aan de proef bij een
kortere duur te onderwerpen .
(') Kenmerken van de gerectificeerde olijfolie :
joodgetal (Wijs) = 80-88 ,
brekingsindex bij 25 °C = 1,4665-1,4679,
aciditeit (uitgedrukt in % oleïnezuur) = maximaal 0,5 %
peroxydegetal (uitgedrukt in milli-equivalenten zuurstof per kg olie) = maximaal 10 .
(2) Kenmerken van het standaardmengsel van synthetische triglyceriden : zoals beschreven in het arti
kel van K. Figge, „ Food cosmet . Toxicol" 10 ( 1972) 815 .
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4. Indien het materiaal of het voorwerp van kunststof bij feitelijk gebruik wat betreft contacttijd en
-temperatuur in ongeacht welke omstandigheden kan worden gebruikt, moeten alleen de proeven
worden verricht van 10 dagen bij 40 °C en van 2 uur bij 70 °C die algemeen als de strengste
worden beschouwd .

Bij gebruik van simulatiestof D (gerectificeerde olijfolie of de vervangingsmiddelen hiervoor),
wordt slechts de proef van 10 dagen bij 40 °C verricht.
5. Indien wordt geconstateerd dat bij toepassing van de in de tabel genoemde beproevingsomstandig
heden bij het materiaal of het voorwerp van kunststof veranderingen van fysische aard of anders
zins teweeg worden gebracht die niet optreden onder de normale of te verwachten gebruiksom
standigheden van het materiaal of het voorwerp, moeten de migratieproeven worden verricht
onder omstandigheden die beter zijn afgestemd op het specifieke geval.

TABEL

Beproevingsomstandigheden [tijd (t) en temperatuur (T)] die moeten worden toegepast
overeenkomstig de contactomstandigheden bij feitelijk gebruik
Contactomstandigheden
bij feitelijk gebruik

Beproevingsomstandigheden

1

2

1 . Contacttijd : t > 24 uur
1.1 . T « 5 0 C

1.2. 5 °C < T < 40 °C (')

10 dagen bij 5 °C
10 dagen bij 40 °C

2. Contacttijd : 2 uur < t < 24 uur
2.1 . T < 5 °C
2.2. 5 °C < T < 40 °C
2.3 . T > 40 °C

24 uur bij 5 °C
24 uur hij 40 0 C
overeenkomstig de nationale wetgeving

3 . Contacttijd : t < 2 uur
3.1 . T < 5 °C

3.5 . 100 °C < T < 121 °C

2 uur bij 5 °C
2 uur bij 40 °C
2 uur bij 70 0 C
1 uur bij 100 °C
30 minuten bij 121 °C

3.6 . T >

overeenkomstig de nationale wetgeving

3.2 . 5 °C < T « 40 °C

3.3 . 40 °C < T < 70 °C
3.4 . 70 °C < T « 100 °C
121 °C

(') Voor materialen en voorwerpen van kunststof die in aanraking komen met levensmiddelen waar
voor blijkens een etiket of krachtens een wettelijk voorschrift een conserveringstemperatuur van
minder dan 20 C C geldt, zijn de beproevingsomstandigheden tien dagen bij 20 °C.
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 oktober 1982

tot wijziging van Richtlijn 78/664/EEG betreffende de vaststelling van de
bijzondere zuiverheidseisen voor de oxydatie tegengaande stoffen waarvan het
gebruik in levensmiddelen is toegestaan
(82/71 2/ EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Overwegende dat in Richtlijn 78/664/ EEG (') is bepaald dat de Lid-Staten om rekening te
houden met de economische of technologische eisen de geldende nationale bepalingen
inzake bijzondere zuiverheidseisen voor DL-wijnsteenzuur en zijn zouten, gehydrolyseerde
lecithinen en het aldehydegehalte van propyleenglycol kunnen handhaven ;
Overwegende dat het thans niet mogelijk is op communautair niveau een definitieve
beslissing te nemen omtrent de bijzondere zuiverheidseisen voor DL-wijnsteenzuur en zijn
zouten ;

Overwegende dat gehydrolyseerde lecithinen in bepaalde gevallen technologische
voordelen bieden boven niet-gehydroliseerde lecithinen en dat uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat het gebruik van dit produkt uit het oogpunt van de volksgezondheid
aanvaardbaar is ;

Overwegende dat de bepaling ten aanzien van het aldehydegehalte van propyleenglycol
niet langer nodig is,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Richtlijn 78/664/ EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 2 wordt als volgt gelezen :
„Artikel 2

1.
Deze richtlijn laat de nationale bepalingen onverlet die bestaan op het ogenblik
van kennisgeving van de richtlijn en op grond waarvan bijzondere zuiverheidseisen zijn
vastgesteld betreffende DL-wijnsteenzuur en zijn zouten.
2.
De Raad neemt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen
vóór 1 januari 1985 een besluit over de zuiverheidseisen bedoeld in lid 1 ";

2. In de bijlage wordt nummer E 322 als volgt gelezen :
„E 322 — Lecithinen
Chemische

beschrijving

Lecithinen zijn mengsels of fracties van fosfatiden die langs
fysische weg zijn verkregen uit dierlijke of plantaardige
voedingsstoffen ; zij omvatten tevens gehydrolyseerde
produkten die verkregen zijn door het gebruik van
onschadelijke en geschikte enzymen . In het eindprodukt
mag geen residuele enzymatische werking optreden .
Lecithinen kunnen licht gebleekt worden in waterig milieu
door middel van een waterstofperoxydeoplossing ; deze
oxydatie heeft geen chemische modificatie tot gevolg.

(') PB nr. L 223 van 14. 8 . 1978 , blz . 30.
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Voorkomen

— Lecithinen : bruine vloeistof of viskeuze halfvloeibare stof

of poeder ;
— Gehydrolyseerde lecithinen :
viskeuze vloeistof of pasta ;
Gehalte
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lichtbruine

tot

bruine

— Lecithinen : niet minder dan 60 % in aceton onoplosbare
stoffen (') ;
— Gehydrolyseerde lecithinen : niet minder dan 56 % in
aceton onoplosbare stoffen .

Vluchtige stoffen

Niet meer dan 2% bepaald door drogen bij 105 °C
gedurende 1 uur (').

In tolueen

Niet meer dan 0,3 % (').

oplosbare stoffen
Zuurgetal

— Lecithinen : niet meer dan 35 mg kaliumhydroxyde per
gram (') ;

— Gehydrolyseerde lecithinen : niet meer dan 45 mg
kaliumhydroxyde per gram .

Peroxydegetal

Lager dan of gelijk aan 10, uitgedrukt in milli-equivalent per
kg. .
Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om uiterlijk op 30 juni 1984 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Luxemburg, 18 oktober 1982.
Voor de Raad
De Voorzitter
N.A. KOFOED
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 18 oktober 1982

betreffende de levering van voedselhulp in de vorm van graan aan Sri Lanka
(82/71 3/ EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzon
derheid op artikel 113 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad bij Besluit 82/270/EEG (') in het kader van het voedselhulppro
gramma „graan" 1982 bepaalde hoeveelheden voor communautaire acties heeft gereser
veerd ;

Overwegende dat nog een deel van deze reserve beschikbaar is ;
Overwegende dat de Gemeenschap een verzoek om voedselhulp van Sri Lanka heeft
ontvangen ; dat de Gemeenschap op dit verzoek moet ingaan,
BESLUIT :

Enig artikel
Uit de reserve van het voedselhulpprogramma „graan 1982 wordt de volgende voedsel
hulp in de vorm van graan toegewezen :
Begunstigde

Hoeveelheden

Leveringsvoorwaarden

Sri Lanka

10 000 ton

cif

Gedaan te Luxemburg, 18 oktober 1982.
Voor de Raad
De Voorzitter
N.A. KOFOED

(') PB nr. L 120 van 1 . 5 . 1982, blz. 27.

INDELING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN IN HET DOUANETARIEF VAN
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
IN ZES TALEN

— Twintigduizend chemische benamingen (internationale aanvaarde algemene benamin
gen , systematische benamingen en synoniemen);
— Zes talen : Deens (deel I), Duits (deel II), Engels (deel III), Frans (deel IV), Italiaans
(deel V) en Nederlands (deel VI);
— Corresponderende benamingen in de zes talen (deel VII).

Dit werk biedt de mogelijkheid :
— onmiddellijk de tariefindeling (post en onderverdeling) te vinden van de chemische
produkten in het douanetarief van de Europese Gemeenschappen uitgaande van een
benaming in één van de zes talen ,
— de overeenstemmende benamingen in de andere talen op te zoeken (meertalig
gespecialiseerd woordenboek).

De chemische benamingen kunnen gebruikt worden om toegang te krijgen tot de data
bank van chemische produkten van de Europese Gemeenschappen (ECDIN).
Ieder deel ( met uitzondering van deel VII) kan afzonderlijk worden verkregen .
Prijs per eentalig deel : Ecu 9,60 , Bfr. 400 , Fl . 27,10 .
Prijs van een ééntalig deel samen met het resttalig deel : Ecu 36,30 , Bfr. 1 500 , Fl . 103 .
Prijs van het volledige werk : Ecu 72 , Bfr. 3 000 , Fl . 203 .
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DE TOESTAND VAN DE LANDBOUW IN DE GEMEENSCHAP

Verslag 1981

Dit is het zevende jaarverslag over de situatie in de landbouw in de Gemeenschap dat
wordt gepubliceerd . Het bevat overzichten en statistieken over de algemene situatie (eco
nomische context, wereldmarkten), de produktiefactoren , de structuren en de markt
situatie voor de verschillende landbouwprodukten, de belemmeringen voor de gemeen
schappelijke landbouwmarkt, de situatie van de consumenten en de producenten , de
financiële aspecten . Ook de algemene vooruitzichten en de verwachtingen voor de mark
ten van landbouwprodukten komen aan de orde.

Uitgave in : Deens , Duits , Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands
419 blz .

Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW):
19,60 Ecu

800 Bfr.

53 Fl .

Publikatie nr . CB-32-81-641-NL-C
ISBN 92-825-2710-7
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HOGER ONDERWIJS IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
EEN HANDBOEK VOOR STUDENTEN

Uitgave 1981

Het Handboek voor Studenten is tot stand gekomen om studenten en degenen die hen
in studieaangelegenheden raad geven en voorlichten , behulpzaam te zijn . Dit in alle talen
van de Gemeenschap gepubliceerde boekwerk verstrekt de benodigde basisinformatie aan
hen die van plan zijn om enige tijd in een andere Lid-Staat hoger onderwijs te volgen .
Het Handboek voor Studenten bevat een hoofdstuk over elke Lid-Staat van de Gemeen

schap . Elk hoofdstuk bestaat uit twee hoofdgedeelten : een beschrijvende tekst en een
aanhangsel . De tekst geeft algemene informatie over de organisatie van het hoger onder
wijs , de instellingen voor hoger onderwijs en de mogelijke diploma's , de toelatingsvoor
waarden en aanvraagprocedures , de studiekosten , taalvereisten en beurzen , alsmede aan
wijzingen betreffende belangrijke sociale aspecten zoals sociale zekerheid , studiebegelei
ding , huisvesting etc . Het aanhangsel bevat een lijst met adressen van organisaties en
instellingen , waarbij verdere inlichtingen en / of aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn ,

een bibliografie van nationaal informatiemateriaal , in bijna alle gevallen een overzicht
over de studiemogelijkheden aan instellingen voor hoger onderwijs en per nationale bij
drage één verklarende woordenlijst van begrippen die niet vertaald zijn .

Bovendien bevat het Handboek, naast nationale bijdragen , afzonderlijke bijdragen voor
het Europacollege te Brugge en het Europees Universitair Instituut te Florence .

Uitgave in : Deens , Duits , Engels, Frans, Grieks , Italiaans , Nederlands .

Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW):
Ecu 4,35

Bfr. 180

Fl . 12,50

± 350 blz .

Publikatie nr . CB-32-81-253-NL-C
ISBN 92-825-2435-3
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