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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 880/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

waarover de Commissie thans beschikt, leidt tot het

GEMEENSCHAPPEN,

wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 8 ,
Overwegende dat de invoerheffingen in de sector melk
en zuivelprodukten werden vastgesteld door Verorde
ning (EEG) nr. 86/84 (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 653/84 («) ;

Overwegende dat voor het melkprijsjaar 1983/ 1984 de
drempelprijzen werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1207/83 van de Raad van 17 mei 1983 0,
verlengd door Verordening (EEG) nr. 854/84 (*) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 86/84 neergelegde bepalingen op de prijzen

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
804/68 bedoelde invoerheffingen worden vastgesteld
in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1 984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(')
O
0
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
90 van 1 . 4. 1983, blz. 10.
11 van 14. 1 . 1984, blz. 5.
72 van 15. 3 . 1984, blz. 11 .
132 van 21 . 5. 1983, blz. 4.

fa PB nr. L 89 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van de invoer
heffingen in de sector melk en zuivelprodukten
(in Ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Nummer van het

gemeenschappelijk douanetarief

04.01
04.01
04.01
04.01
04.01
04.01

AI a)
AI b)
A II a) 1
A II a) 2
A II b) 1
A II b) 2

Code

Bedrag van de heffing

0110

23,73

0120

21,32

0130

21,32

0140

26,32

0150

20,11

0160

25,11

04.01 B I

0200

54,68

04.01 BII

0300

115,66

04.01 B III

0400

178.75

04.02 A I

0500

17,55

04.02 A II a) 1
04.02 A II a) 2
04.02 A II a) 3
04.02 A II a) 4
04.02 A II b) 1
04.02 A II b) 2
04.02 A II b) 3
04.02 A II b) 4
04.02 A III a) 1
04.02 A III a) 2
04.02 A III b) 1
04.02 A III b) 2
04.02 B I a)
04.02 B I b) 1 aa)
04.02 B I b) 1 bb)
04.02 B I b) 1 cc)
04.02 B I b) 2 aa)
04.02 B I b) 2 bb)
04.02 B I b) 2 cc)
04.02 B II a)
04.02 B II b) 1
04.02 B II b) 2

0620

96,30

0720

152,01

0820

154,43

0920

215,70

1020

89,05

1120

144.76

1220

147,18

1320

208,45

1420

24,84

1520

33,53

1620

115,66

1720

178,75

1820

36,27

3010

04.03 A

3110

210,29

04.03 B

3210

256,55

04.04 A

3300

04.04 B

3900

04.04 C

4000

198,23 (*)
1 70,96 O
143,23 fl

04.04 D I a)
04.04 D I b)

4410

4510

151,05 0
1 58,90 O

04.04 D II

4610

255,62

04.04 E I a)
04.04 E I b) 1

4710

170,96

4800

194,00 (,0)

2220
2320
2420
2520

2620
2720

per
per
per
per
per
per

kg
kg
kg
kg
kg
kg

2820
2910

0,8905 (<)
1,4476 0
2,0845 O
0,8905 0
1,4476 0
2,0845 O
47,78

per kg
per kg

1,1566(0
1,7875 0
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Nr. L 91 /3

(in Ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Nummer van het

gemeenschappelijk douanetarief

04.04 E
04.04 E
04.04 E
04.04 E
04.04 E

I b) 2
I c) 1
I c) 2
II a)
II b)

Code

Bedrag van de heffing

5000

160,56 (")

5210

120,42

5250

257,28

5310

170,96

5410

257,28

17.02 AII

5500

41,05 (12)

21.07 F I

5600

41,05

23.07
23.07
23.07
23.07

5700

69,21

5800

89,69

5900

83,70

6000

68,29

6100

89,69

B
B
B
B

I a) 3
I a) 4
I b) 3
I c) 3

23.07 B II

Nr. L 91 /4
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(') Voor de toepassing van deze onderverdeling wordt onder «bijzondere melk voor zuigelingen" verstaan, de produkten die vrij
zijn van ziekteverwekkende en van toxicogene kiemen en die minder dan 10 000 levensvatbare aëroben en minder dan 2 coli
bacteriën per gram bevatten.

(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde auto
riteiten.

(3) Voor de berekening van het vetgehalte wordt het gewicht van de toegevoegde suiker niet in aanmerking genomen.
(4) De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling, is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het per kg aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg produkt,
b) 7,25 Ecu,
c) 22,23 Ecu.

(*) De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling, is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het per kg aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg produkt,
b) 22^3 Ecu.

(*) De heffing per 100 kg netto is beperkt tot :
— 18,13 Ecu voor de produkten aangegeven onder a) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit
Zwitserland of de produkten aangegeven onder c) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Oostenrijk en Finland,
— 9,07 Ecu voor de produkten aangegeven onder b) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit Zwit
serland.

f) De heffing is beperkt tot 6 % van de douanewaarde voor invoer vanuit Zwitserland, overeenkomtig artikel 1 , lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 1767/82.
O De heffing per 100 kg netto is beperkt tot 50 Ecu voor de produkten aangegeven onder o) en onder p) van bijlage I van Veror
dening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit Oostenrijk.
0 De heffing per 100 kg netto is beperkt tot 36,27 Ecu voor de produkten aangegeven onder g) van bijlage I van Verordening
(EEG) nr. 1767/82 voor invoer Vanuit Zwitserland of de produkten aangegeven onder h) van genoemde bijlage voor invoer
vanuit Oostenrijk en Finland.

(10) De
—
—
(") De
—

heffing per 100 kg netto is beperkt tot 12,09 Ecu :
voor de produkten aangegeven onder d) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit Canada,
voor de produkten aangegeven onder e) en f) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.
heffing per 100 kg netto is beperkt tot :
77,70 Ecu voor de produkten aangegeven onder i) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit
Roemenië en Zwitserland,

— 50 Ecu voor de produkten aangegeven onder o) en onder p) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Oostenrijk,
— 101,88 Ecu voor de produkten aangegeven onder k) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Roemenië en Zwitserland,
— 65,61 Ecu voor de produkten aangegeven onder 1) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Bulgarije, Hongarije, Israël,
Roemenië, Turkije en Joegoslavië en voor de produkten aangegeven onder m) van genoemde bijlage voor invoer vanuit
Bulgarije, Hongarije, Israël, Roemenië, Turkije, Cyprus en Joegoslavië,
— 55 Ecu voor de produkten aangegeven onder n) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Oostenrijk en voor de produkten
aangegeven onder r) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Noorwegen,
— 18,13 Ecu voor de produkten aangegeven onder q) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Finland,
— 12,09 Ecu voor de produkten aangegeven onder f) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.

(12) De lactose (melksuiker) en de melksuikerstroop, die behoren tot de onderverdeling 17.02 A I zijn krachtens Verordening (EEG)
nr. 2730/75 onderworpen aan dezelfde heffing als die welke van toepassing is op lactose (melksuiker) die behoort tot de onder
verdeling 17.02 A II.

(13) Onder zuivelprodukten in de zin van onderverdeling ex 23.07 B worden verstaan de produkten die behoren tot de posten
04.01 , 04.02, 04.03, 04.04 en de onderverdelingen 17.02 A en 21.07 F I.
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VERORDENING (EEG) Nr. 881/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan
bevroren rundvlees

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 Toetredingsakte van Grieken
land (2), inzonderheid op artikel 1 2, lid 8,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 op de in artikel 1 , lid 1 , sub a), van
die verordening bedoelde produkten een heffing van
. toepassing is ; dat het bedrag van de toe te passen
heffing bij artikel 12 is vastgesteld op een percentage
van de basisheffing ;
Overwegende dat voor runderen de basisheffing wordt
bepaald op basis van het verschil tussen enerzijds de
oriëntatieprijs en anderzijds de aanbiedingsprijs franco
grens van de Gemeenschap, verhoogd met de invloed
van het douanerecht ; dat de aanbiedingsprijs franco
grens van de Gemeenschap wordt vastgesteld aan de
hand van de kwalitatief en kwantitatief meest repre
sentatieve aankoopmogelijkheden die voor runderen,
alsook voor vers of gekoeld vlees, bedoeld in de bijlage
van genoemde verordening, afdeling a), onderverde
lingen 02.01 A II a) 1 tot en met 3, tijdens een

bepaalde periode zijn waargenomen, waarbij met name
rekening wordt gehouden met de situatie inzake vraag
en aanbod, de wereldmarktprijzen voor bevroren vlees
van een categorie die kan concurreren met vers of
gekoeld vlees, en de opgedane ervaring ;

Overwegende dat, wanneer wordt geconstateerd dat de
prijs van volwassen runderen op de representatieve
markten van de Gemeenschap hoger is dan de oriënta

tieprijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de
basisheffing gelijk is aan :

a) 75 % indien de marktprijs ten hoogste 102 % van
de oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 50 % indien de marktprijs hoger is dan 102 %,
doch niet hoger dan 1 04 % van de oriëntatieprijs ;
c) 25 % indien de marktprijs hoger is dan 104 % ,
doch niet hoger dan 1 06 % van de oriëntatieprijs ;
d) 0 % indien de marktprijs hoger is dan 106 % van
de oriëntatieprijs ;

dat, wanneer wordt geconstateerd dat de prijs van
volwassen runderen op de representatieve markten van
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
(2 PB nr. L 291 van 19. 11 . 1979, blz . 17.

de Gemeenschap lager is dan of gelijk is aan de oriën
tatieprijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de
basisheffing gelijk is aan :

a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van
de oriëntatieprijs bedraagt ;
b) 105 % indien de marktprijs lager is dan 98 % ,
doch niet lager dan 96 % van de oriëntatieprijs ;
c) 110% indien de marktprijs lager is dan 96%,
doch niet lager dan 90 % van de oriëntatieprijs ;
d) 114 % indien de marktprijs lager is dan 90 % van
de oriëntatieprijs ;
Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de basisheffing voor
vlees, bedoeld in de bijlage van die verordening, afde
lingen a), c) en d), gelijk is aan de voor runderen
bepaalde basisheffing, vermenigvuldigd met een voor
elk van de betrokken produkten vastgestelde forfaitaire
coëfficiënt ; dat deze coëfficiënten zijn vastgesteld bij
Verordening (EEG) nr. 586/77 van de Commissie van
18 maart 1977 tot vaststelling van de uitvoeringsbepa
lingen met betrekking tot de heffingen in de sector
rundvlees en tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
950/68 betreffende het gemeenschappelijk douaneta
rief (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
31 14/83 O ;

Overwegende dat de met ingang van 2 april 1984
geldende oriëntatieprijzen voor volwassen runderen

zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 868/84 van
de Raad van 31 maart 1984 Q ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 586/77 is
bepaald dat de basisheffing wordt berekend volgens de
in artikel 3 van die verordening omschreven methode
en aan de hand van de representatieve aanbiedings
prijzen franco grens van de Gemeenschap, vastgesteld
voor de produkten van iedere in artikel 2 genoemde
categorie en aanbiedingsvorm, en met name voort
vloeiend uit de prijzen, vermeld in de douanebe
scheiden die de uit derde landen ingevoerde
produkten vergezellen, of van de andere inlichtingen
betreffende de door derde landen bij uitvoer toegepaste
prijzen ;

Overwegende evenwel dat de aanbiedingsprijzen die
niet met de werkelijke aankoopmogelijkheden over
eenstemmen of die op niet-representatieve hoeveel

heden

betrekking

hebben,

buiten

beschouwing

moeten worden gelaten ; dat tevens moeten worden
(3) PB nr. L 75 van 23 . 3 . 1977, blz. 10.
(4) PB nr. L 303 van 5. 11 . 1983, blz. 16.

M PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 30.
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uitgesloten de aanbiedingsprijzen die op grond van het
prijsverloop in het algemeen of van de beschikbare
inlichtingen niet representatief voor de werkelijke
prijstendens in het land van herkomst worden geacht ;
Overwegende dat bij de berekening de laatst beschik
bare prijs in aanmerking moet worden genomen
wanneer voor een of meer categorieën van runderen of
aanbiedingsvormen van vlees geen aanbiedingsprijs
franco grens kan worden geconstateerd ;

Overwegende dat, wanneer de aanbiedingsprijs franco
grens van de Gemeenschap minder dan 0,60 Ecu per
100 kg levend gewicht verschilt van die welke vroeger
voor de berekening van de heffing in aanmerking is
genomen, de laatstgenoemde prijs moet worden aange
houden ;

Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 voor sommige derde
landen een bijzondere basisheffing wordt bepaald op
basis van het verschil tussen enerzijds de oriëntatieprijs
en anderzijds het gemiddelde van de tijdens een
bepaalde periode geconstateerde prijzen, welk gemid
delde wordt verhoogd met de invloed van het douane
recht ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 61 1 /77 van
de Commissie van 18 maart 1977 ('), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 925/77 (2), is bepaald dat de
bijzondere basisheffing wordt vastgesteld voor
produkten van oorsprong en van herkomst uit
Oostenrijk, Zweden en Zwitserland op basis van het
gewogen gemiddelde van de prijzen voor volwassen
runderen die op de representatieve markten van deze
derde landen worden genoteerd ; dat de wegingscoëffi
ciënten en de representatieve markten zijn vastgesteld
in de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 611 /77 ;
Overwegende dat het prijsgemiddelde voor de bereke
ning van de bijzondere heffing slechts in aanmerking
wordt genomen wanneer het bedrag ervan ten minste
1,21 Ecu per 100 kg levend gewicht hoger ligt dan de
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 805/68 vastgestelde aanbiedingsprijs franco
grens ;

Overwegende dat, wanneer het prijsgemiddelde
minder dan 0,60 Ecu per 100 kg levend gewicht
verschilt van het vroeger voor de berekening van de
heffing in aanmerking genomen gemiddelde, dit
laatste gemiddelde kan worden aangehouden ;
Overwegende dat, ingeval een of meer van de boven
genoemde derde landen, met name om gezondheidsre
denen maatregelen treffen die de op hun markten
genoteerde prijzen beïnvloeden, de Commissie de
laatste prijzen in aanmerking kan nemen die zijn
genoteerd vóór die maatregelen werden toegepast ;

1 . 4. 84

Gemeenschap de prijs is, die is vastgesteld aan de
hand van de prijzen die op de representatieve markt of
markten van elke Lid-Staat voor de verschillende cate

gorieën volwassen runderen of vlees van deze dieren

tijdens een nader te bepalen periode zijn waargeno
men, met inachtneming van de belangrijkheid van elk
van deze categorieën en van de relatieve omvang van
de rundveestapel van elke Lid-Staat ;

Overwegende dat de op de representatieve markt of
markten van elke Lid-Staat geconstateerde prijs voor
volwassen runderen gelijk is aan het door toepassing
van de wegingscoëfficiënten berekende gemiddelde
van de prijzen voor de kwaliteiten volwassen runderen

of vlees daarvan die tijdens een periode van zeven
dagen in eenzelfde groothandelsstadium in die Lid
Staat zijn geconstateerd ; dat de representatieve mark
ten, de categorieën en kwaliteiten van de produkten en
de wegingscoëfficiënten zijn vastgesteld in bijlage II
van Verordening (EEG) nr. 610/77 van de Commissie
van 18 maart 1977 betreffende de vaststelling van de
op de representatieve markten van de Gemeenschap
geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en
betreffende de constatering van de prijzen voor
sommige andere runderen in de Gemeenschap (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1483/83 (*) ;
Overwegende dat voor Lid-Staten met verscheidene
representatieve markten de prijs voor elke categorie en
elke kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemid
delde van de noteringen op elk van die markten ; dat
voor de representatieve markten die tijdens de periode
van zeven dagen meermaals worden gehouden, de prijs
voor elke categorie en elke kwaliteit gelijk is aan het

rekenkundig gemiddelde van de noteringen van elke
marktdag ; dat voor Italië de prijs voor elke categorie
en elke kwaliteit gelijk is aan het gemiddelde, bere
kend door toepassing van de in bijlage II van Verorde
ning (EEG) nr. 610/77 vastgestelde bijzondere

wegingscoëfficiënten, van de in het overschotgebied en
het tekortgebied genoteerde prijzen ; dat de in het
overschotgebied genoteerde prijs gelijk is aan het
rekenkundig gemiddelde van de noteringen op de
verschillende markten in dat gebied ; dat voor het
Verenigd Koninkrijk op de gewogen gemiddelden van
de prijzen voor volwassen runderen, geconstateerd op
de representatieve markten van Groot-Brittannië ener
zijds en Noord-Ierland anderzijds, de in genoemde
bijlage II vastgestelde coëfficiënt wordt toegepast ;

Overwegende dat, ingeval de noteringen niet gebaseerd
zijn op „prijzen levend gewicht, exlusief belasting", de
noteringen voor de verschillende categorieën en kwali
teiten worden vermenigvuldigd met de in bijlage II
van genoemde verordening vastgestelde coëfficiënten
voor omrekening in prijzen voor levend gewicht, en
voor Italië nadat ze eerst zijn verhoogd of verminderd
met de in dezelfde bijlage vastgestelde correctiebedra

Overwegende dat krachtens artikel 12, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de prijs van volwassen
runderen op de representatieve markten van de

gen ;

(') PB nr. L 77 van 25. 3 . 1977, blz. 14.
O PB nr. L 109 van 30 . 4. 1977, blz. 1 .

(3) PB nr. L 77 van 25. 3 . 1977, blz. 1 .
(4) PB nr. L 151 van 9 . 6. 1983, blz. 31 .

Overwegende dat, ingeval een of meer Lid-Staten, met
name om redenen van veterinaire aard of in het belang
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steld met inachtneming van de verplichtingen die
voortvloeien uit de door de Gemeenschap gesloten

verordening vastgestelde nomenclatuur wordt overge
nomen in het gemeenschappelijk douanetarief ;
Overwegende dat de heffingen en de bijzondere
heffingen worden vastgesteld voor de 27e van iedere
maand en van toepassing zijn vanaf de eerste maandag
van de daaropvolgende maand ; dat deze heffingen
tussentijds gewijzigd kunnen worden, wanneer de
basisheffing of de bijzondere basisheffing wordt gewij
zigd of naar gelang van de schommeling van de op de
representatieve markten van de Gemeenschap waarge
nomen prijzen ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 bedoelde coëfficiënt is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde

internationale overeenkomsten ; dat bovendien reke

van de contante wisselkoersen voor elke van deze

ning moet worden gehouden met Verordening (EEG)

munteenheden ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt,

van de gezondheid, maatregelen nemen die de
normale ontwikkeling van de noteringen op hun
markten beïnvloeden, de Commissie de mogelijkheid
heeft hetzij geen rekening te houden met de note

ringen op de betrokken markt of markten, hetzij uit te
gaan van de laatste noteringen op de betrokken markt
of markten vóór de maatregelen werden toegepast ;

Overwegende dat, wanneer de nodige gegevens ontbre
ken, voor de vaststelling van de noteringen op de
representatieve markten van de Gemeenschap, met
name rekening wordt gehouden met de laatste note
ringen die bekend zijn ;
Overwegende dat, zolang de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijs
voor volwassen runderen minder dan 0,24 Ecu per 1 00

kg levend gewicht verschilt van de laatstelijk als bere
keningsgrondslag voor de heffing aangehouden prijs,
de laatstgenoemde prijs wordt gehandhaafd ;
Overwegende dat de heffingen moeten worden vastge

nr. 1272/80 van de Raad van 22 mei 1980 houdende

sluiting van de Interimovereenkomst tussen de Euro
pese Economische Gemeenschap en de Socialistische
Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende het
handelsverkeer en de commerciële samenwerking ('),

met Verordening (EEG) nr. 438/81 van de Raad van 20

januari 1981 tot vaststelling van de invoerregeling van
toepassing op produkten van oorsprong uit Joegoslavië
ingevolge de toetreding van de Helleense Republiek (2),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2927/81 (J), en
met Verordening (EEG) nr. 3349/81 van de Raad van
24 november 1981 tot verlaging van de heffing op de
invoer in de Gemeenschap van bepaalde produkten uit
de sector rundvlees van oorsprong en van herkomst uit
Joegoslavië (4) ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 de
verschillende aanbiedingsvormen van rundvlees zijn
vastgesteld ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 33, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de bij de onderhavige

aan te houden ;

Overwegende dat uit het bepaalde in de bovenver
melde verordeningen en inzonderheid uit de aan de
Commissie medegedeelde gegevens en noteringen
volgt, dat de heffingen voor levende runderen en ander
dan bevroren rundvlees moeten worden vastgesteld
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor levende runderen en ander
dan bevroren rundvlees worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 130 van 27. 5. 1980, blz. 1 .
(*) PB nr. L 53 van 27. 2. 1981 , blz. 1 .
(3) PB nr. L 293 van 13. 10. 1981 , blz. 1 .
(4) PB nr. L 339 van 26. 11 . 1981 , blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees (') voor het tijdvak dat
begint op 2 april 1984
(Ecu/100 kg)
Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

Joegoslavië (*)

Oostenrijk/Zweden/
Zwitserland

Andere derde landen

— Levend gewicht —

01.02 A II (a)

50,887

16,883

116,022

— Nettogewicht —

02.01 A II a) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 A II a) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)

96,686
77,348
116,023

32,078
25,663
38,494
48,118
55,040
48,118
55,040
55,040

220,443
176,353
264,531
330,664
378,233
330,664
378,233
378,233

(') 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.
(2) Deze heffing geldt uitsluitend voor produkten die voldoen aan de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 1725/80 (PB nr. L 170 van 3. 7. 1980, blz. 4).
(a) De heffing die van toepassing is op jonge mannelijke runderen met een levend gewicht van ten
hoogste 300 kg en bestemd om te worden gemest, die worden ingevoerd overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 en de bepa
lingen die zijn genomen voor de toepassing van dit artikel, wordt geheel of gedeeltelijk geschorst
overeenkomstig deze bepalingen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 882/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees
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 Toetredingsakte van Grieken
land ^), inzonderheid op artikel 12, lid 8,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 een heffing van toepassing is op de
in artikel 1 , lid 1 , sub a), van die verordening bedoelde
produkten ; dat het bedrag van de toe te passen heffing
in artikel 12 is vastgesteld op een percentage van de
basisheffing ;
Overwegende dat voor bevroren vlees, bedoeld in de
bijlage, afdeling b), post 02.01 A II b) 1 , van genoemde
verordening, de basisheffing wordt bepaald op basis
van het verschil tussen :

— enerzijds de oriëntatieprijs vermenigvuldigd met
een coëfficiënt die de verhouding weergeeft welke
in de Gemeenschap bestaat tussen de prijs voor
vers vlees van een categorie die met het betrokken
bevroren vlees kan concurreren en dezelfde aanbie

dingsvorm heeft en de gemiddelde prijs van
volwassen runderen,
en

— anderzijds de aanbiedingsprijs franco grens van de
Gemeenschap voor bevroren vlees, verhoogd met
de invloed van het douanerecht en met een forfai

tair bedrag dat de aan de invoer verbonden speci
fieke kosten weergeeft ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77
van de Commissie van 18 maart 1977 tot vaststelling
van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de
heffingen in de sector rundvlees en tot wijziging van

Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het
gemeenschappelijk douanetarief (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 31 14/83 (4), de bovenbe
doelde, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 , lid
2, sub a), van Verordening (EEG) nr. 805/68 berekende
coëfficiënt is vastgesteld op 1,69 en het in artikel 11 ,
lid 2, sub b), van die verordening bedoelde forfaitaire
bedrag op 6,65 Ecu ;

Overwegende dat, wanneer wordt geconstateerd dat de
prijs van volwassen runderen op de representatieve
(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
291 van 29 . 11 . 1979, blz. 17.
75 van 23 . 3. 1977, blz. 10 .
303 van 5. 11 . 1983, blz. 16.

markten van de Gemeenschap hoger is dan de oriënta
tieprijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de
basisheffing gelijk is aan :
a) 75 % indien de marktprijs ten hoogste 102 % van
de oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 50 % indien de marktprijs hoger is dan 102 %,
doch niet hoger dan 1 04 % van de oriëntatieprijs ;
c) 25 % indien de marktprijs hoger is dan 104 % ,
doch niet hoger dan 106 % van de oriëntatieprijs ;
d) 0 % indien de marktprijs hoger is dan 106 % van
de oriëntatieprijs ;

dat, wanneer wordt geconstateerd dat de prijs van
volwassen runderen op de representatieve markten van
de Gemeenschap lager is dan of gelijk is aan de oriën
tatieprijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de
basisheffing gelijk is aan :
a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van
de oriëntatieprijs bedraagt ;
b) 105 % indien de marktprijs lager is dan 98 % ,
doch niet lager dan 96 % van de oriëntatieprijs ;
c) 110% indien de marktprijs lager is dan 96% ,

doch niet lager dan 90 % van de oriëntatieprijs ;

d) 114 % indien de marktprijs lager is dan 90 % van
de oriëntatieprijs ;
Overwegende dat de met ingang van 2 april 1984
geldende oriëntatieprijzen voor volwassen runderen
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 868/84 van
de Raad van 31 maart 1984 (^ ;
Overwegende dat de aanbiedingsprijs franco grens van
de Gemeenschap voor bevroren vlees wordt bepaald
aan de hand van de wereldmarktprijs die is vastgesteld
in overeenstemming met de kwalitatief en kwantitatief
meest representatieve aankoopmogelijkheden die zijn
waargenomen tijdens een bepaalde periode, vooraf
gaande aan de bepaling van de basisheffing, waarbij
met name rekening wordt gehouden met de te
verwachten ontwikkeling van de markt voor bevroren
vlees, met de meest representatieve prijzen op de
markt van de derde landen voor vers of gekoeld vlees
van een categorie die kan concurreren met bevroren
vlees, en met de opgedane ervaring ;
Overwegende dat voor bevroren vlees, bedoeld in de
bijlage, afdeling b), post 02.01 A II b) 2 tot en met 4,
van Verordening (EEG) nr. 805/68, de basisheffing
gelijk is aan de basisheffing die is bepaald voor het
produkt van post 02.01 A II b) 1 , vermenigvuldigd met
een voor elk van de betrokken produkten vastgestelde
forfaitaire coëfficiënt ; dat deze coëfficiënten zijn vast
gesteld in bijlage II van Verordening (EEG) nr.
586/77 ;
(*) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 30.
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Overwegende dat bij de bepaling van de aanbiedings
prijzen franco grens geen rekening wordt gehouden
met de aanbiedingsprijzen die niet met de werkelijke
aankoopmogelijkheden overeenstemmen of die op
niet-representatieve hoeveelheden betrekking hebben ;
dat tevens moeten worden uitgesloten de aanbiedings
prijzen die op grond van het prijsverloop in het alge
meen of van de beschikbare inlichtingen niet repre
sentatief voor de werkelijke prijstendens in het land
van herkomst worden geacht ;

Overwegende dat, zolang de aanbiedingsprijs franco
grens voor bevroren vlees minder dan één rekeneen
heid per 100 kg verschilt van die welke vroeger voor
de berekening van de heffing in aanmerking is geno
men, de laatstgenoemde prijs moet worden aangehou
den ;

Overwegende dat krachtens artikel 12, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de prijs van volwassen
runderen op de representatieve markten van de
Gemeenschap de prijs is, die is vastgesteld aan de
hand van de prijzen die op de representatieve markt of
markten van elke Lid-Staat voor de verschillende cate

gorieën volwassen runderen of vlees van deze dieren
tijdens een nader te bepalen periode zijn waargeno
men, met inachtneming van de belangrijkheid van elk
van deze categorieën en van de relatieve omvang van
de rundveestapel van elke Lid-Staat ;

Overwegende dat de op de representatieve markt of
markten van elke Lid-Staat geconstateerde prijs voor
volwassen runderen gelijk is aan het door toepassing

van de wegingscoëfficiënten berekende gemiddelde
van de prijzen voor de kwaliteiten volwassen runderen
of vlees daarvan die tijdens een periode van zeven
dagen in een zelfde groothandelsstadium in die Lid
Staat zijn geconstateerd ; dat de representatieve mark
ten, de categorieën en kwaliteiten van de produkten en

de wegingscoëfficiënten zijn vastgesteld in bijlage II
van Verordening (EEG) nr. 610/77 van de Commissie
van 18 maart 1977 betreffende de vaststelling van de

op de representatieve markten van de Gemeenschap
geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en
betreffende de constatering van de prijzen voor

sommige andere runderen in de Gemeenschap ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1483/83 (2) ;
Overwegende dat voor Lid-Staten met verscheidene
representatieve markten de prijs voor elke categorie en
elke kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemid
delde van de noteringen op elk van die markten ; dat
voor representatieve markten die tijdens de periode
van zeven dagen meermaals worden gehouden, de prijs
voor elke categorie en elke kwaliteit gelijk is aan het
rekenkundig gemiddelde van de noteringen van elke
marktdag ; dat voor Italië de prijs voor elke categorie
en elke kwaliteit gelijk is aan het gewogen gemiddelde,
berekend door toepassing van de in bijlage II van
Verordening (EEG) nr. 610/77 vastgestelde bijzondere
(') PB nr. L 77 van 25. 3. 1977, blz. 1 .
(2) PB nr. L 151 van 9 . 6. 1983, blz. 31 .
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wegingscoëfficiënten, van de in het overschotgebied en
het tekortgebied genoteerde prijzen ; dat de in het
overschotgebied genoteerde prijs gelijk is aan het

rekenkundig gemiddelde van de noteringen op de
verschillende markten in dat gebied ; dat voor het
Verenigd Koninkrijk op de gewogen gemiddelden van
de prijzen voor volwassen runderen, geconstateerd op
de representatieve markten van Groot-Brittannië ener

zijds en Noord-Ierland anderzijds, de in genoemde
bijlage II vastgestelde coëfficiënt wordt toegepast ;
Overwegende dat, ingeval de noteringen niet gebaseerd
zijn op „prijzen levend gewicht, exclusief belasting", de
noteringen voor de verschillende categorieën en kwali
teiten worden vermenigvuldigd met de in bijlage II
van genoemde verordening vastgestelde coëfficiënten
voor omrekening in prijzen voor levend gewicht, en
voor Italië nadat ze eerst zijn verhoogd of verminderd
met de in dezelfde bijlage vastgestelde correctiebedra
gen ;

Overwegende dat, ingeval een of meer Lid-Staten, met
name om redenen van veterinaire aard of in het belang
van de gezondheid, maatregelen nemen die de
normale ontwikkeling van de noteringen op hun
markten beïnvloeden, de Commissie de mogelijkheid
heeft hetzij geen rekening te houden met de note
ringen op de betrokken markt of markten, hetzij uit te
gaan van de laatste noteringen op de betrokken markt
of markten vóór de maatregelen worden toegepast ;
Overwegende dat, wanneer de nodige gegevens ontbre
ken, voor de vaststelling van de noteringen op de
representatieve markten van de Gemeenschap met
name rekening wordt gehouden met de laatste note
ringen die bekend zijn ;
Overwegende dat, zolang de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijs
voor volwassen runderen minder dan 0,24 Ecu per 1 00
kg levend gewicht verschilt van de laatstelijk als bere
keningsgrondslag voor de heffing aangehouden prijs,
laatstgenoemde prijs wordt gehandhaafd ;

Overwegende dat de heffingen moeten worden vastge
steld met inachtneming van de verplichtingen die
voortvloeien uit de door de Gemeenschap gesloten
internationale overeenkomsten ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 de
verschillende aanbiedingsvormen van bevroren vlees
zijn vastgesteld ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 33, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de bij de onderhavige
verordening voorgeschreven nomenclatuur wordt over
genomen in het gemeenschappelijk douanetarief ;
Overwegende dat de heffingen worden vastgesteld vóór
de 27e van iedere maand en van toepassing zijn vanaf
de eerste maandag van de daaropvolgende maand ; dat
deze heffingen tussentijds gewijzigd kunnen worden,
wanneer de basisheffing wordt gewijzigd of naar gelang
van de schommeling van de op de representatieve
markten van de Gemeenschap waargenomen prijzen ;
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Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 bedoelde coëfficiënt is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi

mummarge op een bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde

Nr. L 91 / 11

en noteringen waarover de Commissie thans beschikt
volgt, dat de heffingen voor bevroren rundvlees
moeten worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage
van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

van de contante wisselkoersen voor elk van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat uit het bepaalde in de bovenver
melde verordeningen en inzonderheid uit de gegevens

De invoerheffingen voor bevroren rundvlees worden
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor bevroren rundvlees (') voor het tijdvak dat begint op 2 april 1984
(Ecu / 100 kg)
Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Bedrag

— Nettogewicht —

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01

A II b) 1
A II b) 2
A II b) 3
AIIb)4aa)
AIIb)4bb) 11
A II b) 4 bb) 22 (b)
A II b) 4 bb) 33

194,446

155,558 (a)
243,058
291,670

243,058 (a)
243,058 (a)
334,448 (a)

(') 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.
(a) De heffing die van toepassing is op deze produkten, die worden ingevoerd onder de voorwaarden
voorzien in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 en in de
bepalingen, die genomen zijn voor de toepassing van dit artikel, wordt overeenkomstig deze
behandelingen volledig of gedeeltelijk geschorst.
(b) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt
voorgelegd, hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de
bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 883/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede
voor schape- en geitevlees, niet bevroren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad
van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
871 /84 (2), en met name op artikel 11 , eerste alinea,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1837/80 voor de in artikel 1 ,
sub a), van die verordening genoemde produkten een
heffing geldt ;
Overwegende dat voor de in bijlage I van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 onder post 02.01 A IV a) 1
vermelde produkten de heffing gelijk is aan het
verschil tussen de naar seizoen gedifferentieerde basis
prijs en de aanbiedingsprijs franco grens van de
Gemeenschap ;

Overwegende dat de naar seizoen gedifferentieerde
basisprijs voor het verkoopseizoen 1984/1985 is vastge
steld bij artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 873/
84f);

Overwegende dat de aanbiedingsprijs franco grens
wordt bepaald in overeenstemming met de kwalitatief
en kwantitatief meest representatieve aankoopmoge

lijkheden die zijn geconstateerd in de periode vanaf de
21e van de voorafgaande maand tot en met de 20e van
de maand waarin de heffingen worden vastgesteld,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de
situatie inzake vraag en aanbod voor vers of gekoeld
vlees en met de wereldmarktprijzen voor bevroren
vlees van een categorie die met het betrokken vers of
gekoeld vlees kan concurreren, alsmede met de opge
dane ervaring ;

Overwegende dat de aanbiedingsprijs franco grens
indien nodig wordt bepaald in overeenstemming met
de meest representatieve aankoopmogelijkheden die
zijn geconstateerd voor levende schapen ;
Overwegende dat krachtens artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 2668/80 (4) de aanbiedingsprijzen franco
grens met name voortvloeien uit de prijzen die zijn
vermeld in de douanedocumenten die de uit derde
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183 van 16.
90 van 1 . 4.
90 van 1 . 4.
276 van 20.

7. 1980, blz. 1 .
1984, blz. 35.
1984, blz. 42.
10 . 1980, blz. 39 .

landen ingevoerde produkten vergezellen, of uit de
andere gegevens betreffende de door die derde landen
bij uitvoer toegepaste prijzen ; dat evenwel de aanbie
dingsprijzen die niet met de werkelijke aankoopmoge
lijkheden overeenstemmen of die op niet
representatieve hoeveelheden betrekking hebben,
buiten beschouwing moeten worden gelaten ; dat
tevens moeten worden uitgesloten de aanbiedings
prijzen die op grond van de prijsontwikkeling in het
algemeen of van de beschikbare gegevens niet repre
sentatief voor de werkelijke prijstendens in het land
van herkomst worden geacht ;

Overwegende dat een bijzondere heffing kan worden
vastgesteld voor produkten van oorsprong of van
herkomst uit een of meer derde landen, wanneer de

betrokken produkten tegen abnormaal lage prijzen
worden uitgevoerd ;
Overwegende dat voor levende dieren van post 01.04
B, alsmede voor het in bijlage I van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 onder post 02.01 A IV a) 2, 3, 4 en
5 en post 02.06 C II a) vermelde vlees de heffing gelijk
is aan de voor geslachte dieren vastgestelde heffing
vermenigvuldigd met een forfaitaire coëfficiënt die
voor elk van de betrokken produkten afzonderlijk
wordt vastgesteld ; dat deze coëfficiënten zijn vastge
steld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2668/80 ;
Overwegende dat de heffingen moeten worden vastge
steld met inachtneming van de verplichtingen die
voortvloeien uit de door de Gemeenschap gesloten
internationale overeenkomsten ; dat tevens rekening
dient te worden gehouden met de tussen de Gemeen
schap en sommige derde landen getroffen regelingen
inzake vrijwillige beperking ;
Overwegende dat de heffingen vóór de 27e van elke
maand worden vastgesteld voor iedere week van de
daaropvolgende maand ; dat zij van toepassing zijn van
maandag tot en met zondag ; dat zij indien nodig
tussen tijds kunnen worden 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 uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 bedoelde coëfficiënt is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze
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munteenheden ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat uit het bepaalde in de bovenver
melde verordeningen en met name uit de gegevens en
noteringen waarover de Commissie thans beschikt
volgt dat de heffingen voor levende schapen en geiten
alsmede voor ander dan bevroren schape- en geitevlees
moeten worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage
van deze verordening,

1 . 4. 84

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor levende schapen en geiten
alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren,
worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1 984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren
(Ecu/100 kg)
Nr. van het

Week nr. 1

van 2 t/m

Week nr. 2
van 9 t/m

Week nr. 3

gemeenschappelijk

van 16 t/m

Week nr. 4
van 23 t/m

van 30 april t/m

8 april 1984

15 april 1984

22 april 1984

29 april 1984

6 mei 1984

96,834 (■)
206,030 0
144,221 0
226,633 0
267,839 0
267,839 0
374,975 (2)

96,679 (')
205,700 (2)
143,990 (2)
226,270 (2)
267,41 0 (2)
267,410 (2)
374,374 (2)

96,350 (')
205,000 (2)
143,500 (2)
225,500 (2)
266,500 (2)
266,500 (2)
373,100 0

95,410 (')
203,000 (2)
142,100 (2)
223,300 (2)
263,900 (2)
263,900 (2)
369,460 (2)

94,470 0
201,000 (2)
140,700 (2)
221,100 (2)
261,300 (2)
261,300 (2)
365,820 (2)

267,839
374,975

267,410
374,374

266,500
373,100

263,900
369,460

261,300
365,820

douanetarief

01.04 B

02.01 A IV a) 1
2

3
4

5 aa)
bb)
02.06 C II a) 1
2

Week nr. 5

(') De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3019/81 en (EEG)
nr. 2977/83 van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.
(2) De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt hetzij tot het bedrag dat voortvloeit uit de consolidatie in het kader van de
GATT, hetzij overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3019/81 , (EEG) nr. 1985/82 en (EEG) nr. 2977/83
van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 884/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

betrokken bevroren vlees kan concurreren, alsmede

GEMEENSCHAPPEN,

met de opgedane ervaring ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat krachtens artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 2668/80 de aanbiedingsprijzen franco grens
met name voortvloeien uit de prijzen die zijn vermeld

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad
van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
871 /84 (2), en met name op artikel 11 , eerste alinea,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1837/80 voor de in bijlage I
van die verordening onder post 02.01 A IV b)
vermelde produkten een heffing geldt ;
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 voor bevroren hele en halve
geslachte dieren de heffing gelijk is aan het verschil
tussen :

ingevoerde produkten vergezellen of uit de andere
gegevens betreffende de door die derde landen bij
uitvoer toegepaste prijzen ; dat de aanbiedingsprijzen
die niet met de werkelijke aankoopmogelijkheden
overeenstemmen of die op niet-respresentatieve
hoeveelheden betrekking hebben, evenwel buiten
beschouwing moeten worden gelaten ; dat tevens
moeten worden uitgesloten de aanbiedingsprijzen die
op grond van de prijsontwikkeling in het algemeen of
van de beschikbare gegevens niet representatief voor
de werkelijke prijstendens in het land van herkomst
kunnen worden geacht ;
Overwegende dat een bijzondere heffing kan worden
vastgesteld voor produkten van oorsprong of van
herkomst uit een of meer derde landen wanneer deze

a) enerzijds de basisprijs, vermenigvuldigd met een
coëfficiënt die de verhouding weergeeft welke in de
Gemeenschap bestaat tussen de prijs voor vers vlees
van een categorie die met het betrokken bevroren
vlees kan concurreren en dezelfde aanbiedingsvorm
heeft, en de gemiddelde prijs van geslachte scha

pen, vers en gekoeld,
en

b) anderzijds, de aanbiedingsprijs franco grens van de
Gemeenschap voor dit bevroren vlees ;

Overwegende dat de basisprijs voor het verkoopseizoen
1984/ 1985 is vastgesteld bij artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 873/84 (3) ; dat de in artikel 13, lid 1 , sub a),
van Verordening (EEG) nr. 1837/80 bedoelde coëffi
ciënt is vastgesteld bij artikel 2, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2668/80 (4) ;

Overwegende dat de aanbiedingsprijs franco grens van
de Gemeenschap wordt bepaald aan de hand van de
kwalitatief

in de douanedocumenten die de uit derde landen

en

kwantitatief

meest

representatieve

aankoopmogelijkheden die zijn geconstateerd tijdens
de periode vanaf de 21e van de voorafgaande maand
tot en met de 20e van de maand waarin de heffingen
worden bepaald, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de te verwachten ontwikkeling van de
markt voor bevroren vlees, met de meest representa

tieve prijzen op de markt van derde landen voor vers
of gekoeld vlees van een categorie die met het
(') PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1 .
(2) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 35.
O PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 42.

h PB nr. L 276 van 20. 10. 1980, blz. 39.

produkten tegen abnormaal lage prijzen worden uitge
voerd ;

Overwegende dat voor het in bijlage I van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 onder post 02.01 A IV b) 2, 3, 4 en
5 vermelde vlees de heffing gelijk is aan de heffing die
is bepaald voor bevroren geslachte schapen, vermenig
vuldigd met een forfaitaire coëfficiënt die voor elk van
de betrokken produkten afzonderlijk wordt vastge
steld ; dat deze coëfficiënten zijn vastgesteld in bijlage
II bij Verordening (EEG) nr. 2668/80 ;
Overwegende dat de heffingen moeten worden vastge
steld met inachtneming van de verplichtingen die
voortvloeien uit de door de Gemeenschap gesloten
internationale overeenkomsten ; dat tevens rekening
dient te worden gehouden met de tussen de Gemeen
schap en sommige derde landen getroffen regelingen
inzake vrijwillige beperking ;
Overwegende dat de heffingen vóór de 27e van iedere
maand worden vastgesteld voor iedere week van de
daaropvolgende maand en van toepassing zijn van
maandag tot en met zondag ; dat zij, indien nodig,
tussentijds kunnen worden 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 uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 bedoelde coëfficiënt is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op eenbepaald moment van 2,25 % ,
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— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat uit het bepaalde in de bovenver
melde verordeningen en inzonderheid uit de gegevens
en noteringen waarover de Commissie thans beschikt
volgt dat de heffingen voor bevroren schape- en geite
vlees moeten worden vastgesteld overeenkomstig de
bijlage van deze verordening,

Artikel 1

De invoerheffingen voor bevroren schape- en geite
vlees worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor bevroren schape- en geitevlees
(Ecu/100 kg)
Nr. van het

gemeenschappelijk
douanetarief

02.01 AlVb) 1
2

3
4

5 aa)
bb)

Week nr. 1
van 2 t/m

Week nr. 2

van 9 t/m

Week nr. 3
van 16 t/m

Week nr. 4
van 23 t/m

8 april 1984 (')

15 april 1984 (')

22 april 1 984 (')

29 april 1984 (')

154,273
107,991
169,700
200,555
200,555
280,777

154,025
107,818
169,428
200,233
200,233
280,326

153,500
107,450

152,000

168,850
199,550
199,550
279,370

106,400
167,200
197,600
197,600
276,640

Week nr. 5

van 30 april t/m
6 mei 1984 (')
150,500
105,350
165,550
195,650
195,650
273,910

(') De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt hetzij tot het bedrag dat voortvloeit uit de consolidatie in het kader van de
GATT, hetzij overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3019/81 , (EEG) nr. 1985/82 en (EEG) nr. 2977/83
van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 885/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende steun voor gedroogde
voedergewassen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1117/78 van de Raad
van 22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector gedroogde voeder

gewassen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1220/83 (2), en met name op artikel 5, lid 3,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat, luidens artikel 5, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1117/78 aanvullende steun wordt
toegekend voor de gedroogde voedergewassen die in
artikel 1 , sub b) en c), van die verordening zijn bedoeld
en zijn verkregen uit in de Gemeenschap geoogste
voedergewassen, wanneer de streefprijs hoger is dan de
gemiddelde wereldmarktprijs ; dat deze steun gelijk is
aan een percentage van het verschil tussen deze twee
prijzen ;

Overwegende dat dit percentage en de streefprijs zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 874/84 van de
Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling voor het

verkoopseizoen 1984/ 1985 van de streefprijs en de
forfaitaire produktièsteun in de sector gedroogde
voedergewassen (3) ;

Overwegende dat de gemiddelde wereldmarktprijs
wordt vastgesteld voor een onverpakt, in de vorm van
pellets te Rotterdam geleverd produkt van de stan
daardkwaliteit waarvoor de streefprijs is vastgesteld ;

Overwegende dat, krachtens Verordening (EEG) nr.
1417/78 van de Raad van 19 juni 1978 inzake de
steunregeling voor gedroogde voedergewassen (4), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/82 (*),
de gemiddelde wereldmarktprijs van de in artikel 1 ,
sub b), eerste streepje, van Verordening (EEG) nr.
1 1 1 7/78 bedoelde produkten moet worden bepaald op
basis van de gunstigste werkelijke aankoopmogelijkhe
den, waarbij de aanbiedingen en de prijzen die niet
representatief kunnen worden geacht voor de werke
lijke markttendens buiten beschouwing worden gela
ten ; dat moet worden uitgegaan van de tijdens de
eerste 25 dagen van de betrokken maand geconsta
teerde aanbiedingen en prijzen die betrekking hebben
op leveringen die in de loop van de volgende kalen
dermaand kunnen worden uitgevoerd ; dat de aldus
bepaalde gemiddelde wereldmarktprijs wordt aange
(') PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 1 .
(2) PB nr. L 132 van 21 . 5. 1983, blz. 29.
(3) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 44.
O PB nr. L 171 van 28. 6. 1978, blz. 1 .

(Ó PB nr. L 218 van 27. 7. 1982, blz. 2.

houden voor de vaststelling van de aanvullende steun
voor de volgende maand ;

Overwegende dat voor de aanbiedingen en de prijzen
die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen,
moet worden overgegaan tot de noodzakelijke aanpas
singen ; dat deze aanpassingen zijn omschreven bij
artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1528/78 van de
Commissie van 30 juni 1978 houdende uitvoeringsbe
palingen van de steunregeling voor gedroogde voeder
gewassen (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2013/83 O ;

Overwegende dat, ingeval geen enkele aanbieding en
geen enkele prijs voor de in artikel 1 , sub b), eerste
streepje, van Verordening (EEG) nr. 1117/78 bedoelde
produkten in aanmerking kan worden genomen voor
de vaststelling van de gemiddelde wereldmarktprijs,
deze prijs moet worden bepaald op basis van de op de
wereldmarkt gedane aanbiedingen en van de note
ringen op de voor de internationale handel belang
rijkste beurzen voor de in artikel 1 , sub b), tweede
streepje, van Verordening (EEG) nr. 111 7/78 bedoelde
produkten ;
Overwegende dat, ingeval geen enkele aanbieding en
geen enkele prijs in aanmerking kan worden genomen
voor de vaststelling van de gemiddelde wereldmarkt
prijs, deze prijs, overeenkomstig artikel 3 van Verorde
ning (EEG) nr. 1417/78, wordt bepaald uitgaande van
de waarde van concurrerende produkten ; dat deze
produkten worden omschreven bij artikel 3, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 1528/78 ;
Overwegende dat, ingeval de prijzen op termijn
verschillen van de in de maand van indiening van de
aanvraag geldende prijs, het bedrag van de aanvullende
steun krachtens artikel 11 van Verordening (EEG) nr.
1417/78 wordt aangepast aan de hand van een correc
tiebedrag dat wordt berekend op basis van de ontwik
keling van de prijzen op termijn ;
Overwegende dat het correctiebedrag gelijk is aan het
verschil tussen de gemiddelde wereldmarktprijs en de
gemiddelde wereldmarktprijs op termijn, waarop het
in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1221 /83 vastge
stelde percentage is toegepast ; dat, indien voor een
van de maanden volgende op die waarin de aanvul
lende steun van toepassing is geworden, de gemid
delde wereldmarktprijs op termijn niet kan worden
bepaald aan de hand van de in artikel 1 van Verorde
ning (EEG) nr. 1417/78 bedoelde criteria, de voor de
voorafgaande maand vastgestelde prijs wordt aange
houden voor de berekening van het verschil ; dat,
(«) PB nr. L 179 van 1 . 7. 1978, blz. 10.
O PB nr. L 198 van 21 . 7. 1983, blz. 17.
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indien voor ten minste twee opeenvolgende maanden
na de maand waarin de aanvullende steun van toepas
sing is geworden, de gemiddelde wereldmarktprijzen
op termijn niet kunnen worden bepaald aan de hand
van de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1417/78
bedoelde criteria, de prijzen voor de betrokken
maanden worden bepaald aan de hand van de in
artikel 3 van dezelfde verordening genoemde criteria ;
Overwegende dat, ingeval de gemiddelde wereldmarkt
prijs wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 1417/78 , het correctiebedrag
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de gemiddelde
wereldmarktprijs en de gemiddelde wereldmarktprijs
op termijn bepaald aan de hand van de in artikel 3, lid
3, van Verordening (EEG) nr. 1528/78 genoemde
criteria en geldend voor een levering die moet worden
uitgevoerd in een andere maand dan die waarin de
aanvullende steun van toepassing wordt ; dat op dit
verschil het percentage wordt toegepast dat voor het
betrokken produkt is vastgesteld in artikel 5, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1117/78 ; dat, ingeval de
gemiddelde wereldmarktprijs op termijn voor één of
verschillende maanden niet kan worden bepaald aan
de hand van de in artikel 3, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1528/78 genoemde criteria, het correctiebe
drag voor de betrokken maand of maanden op een
zodanig niveau moet worden vastgesteld dat de aanvul
lende steun gelijk is aan nul ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 bedoelde coëfficiënt is
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toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen

heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenheden

van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat de aanvullende steun eenmaal per
maand en op een zodanige wijze moet worden vastge
steld dat hij vanaf de eerste dag van de maand
volgende op die van de vaststelling van toepassing
wordt ;

Overwegende dat de toepassing van al deze bepalingen
op de aanbiedingen en de prijzen die ter kennis zijn
gekomen van de Commissie, tot gevolg heeft dat de
aanvullende steun voor gedroogde voedergewassen
moet worden vastgesteld op het in de bijlage bij deze
verordening aangegeven niveau,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr.
1117/78 bedoelde steunbedrag is vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van het bedrag van
de aanvullende steun voor gedroogde voedergewassen
Bedragen van de aanvullende steun van toepassing vanaf 1 april 1984 voor gedroogde voedergewassen
(in Ecu/ton)
— Kunstmatig gedroogde voe
dergewassen ex 12.10 B

Voedergewassen, anders gedroogd

— Eiwitconcentraten ex 23.06 B

Bedrag van de aanvullende steun

1,856

ex 12.10 B

0,928

Bedrag van de aanvullende steun bij vaststelling vooraf voor de maand :
(in Ecu/ton)
Mei 1984

2,858

1,429

Juni 1984
Juli 1984
Augustus 1984 (')

1,595

0,798

5,990

2,995

0

0

0

0

4,579

2,290

5,581

2,791

6,584

3,292

0

0

Februari 1985 (2)

0

0

Maart 1985 (2)

0

0

September 1984 (l)
Oktober 1984 (')
November 1984 (')
December 1984 (')
Januari 1985 (J)

(') Onder voorbehoud van de vaststelling, voor het verkoopseizoen 1984/1985, van de drempelprijs
voor gerst.

(2) Overeenkomstig artikel 6, sub b), van Verordening (EEG) nr. 1528/78.
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VERORDENING (EEG) Nr. 886/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 8,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 14 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 een heffing wordt opgelegd bij de
invoer van de in artikel 1 genoemde produkten, die
kunnen worden onderverdeeld in groepen ; dat de
produktengroepen en het bij elke groep behorende
hoofdprodukt zijn vastgesteld in bijlage I van Verorde
ning (EEG) nr. 2915/79 van de Raad van 18 december
1979 houdende vaststelling van de produktengroepen
en de bijzondere voorschriften betreffende de bereke
ning van de heffingen in de sector melk en zuivelpro
dukten en tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
950/68 betreffende het gemeenschappelijk douaneta
rief (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
859/84 O ;

Overwegende dat de heffing voor de produkten van
een groep gelijk dient te zijn aan de drempelprijs van
het hoofdprodukt, verminderd met de prijs franco
grens ; dat voor het melkprijsjaar 1984/ 1985 deze
drempelprijzen werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 860/84 van de Raad van 31 maart 1984 (*) ;
Overwegende echter dat in Verordening (EEG) nr.
2915/79 bijzondere bepalingen werden voorzien voor
de berekening van de op bepaalde gekoppelde
produkten toe te passen heffing ; dat de omschrijving
van deze produkten en de berekeningsmethode van de
ervoor toe te passen heffing worden aangeduid in
bijlage II en in de artikelen 2 t/m 11 van die verorde
ning ; dat deze methode bestaat uit het optellen van de
verschillende in genoemde artikelen omschreven
elementen ;

O)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 .
90 van 1 . 4.
329 van 24.
90 van 1 . 4.

6 . 1968, blz. 13 .
1984, blz. 10 .
12. 1979, blz. 1 .
1984, blz. 19.

f5) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 20.

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1073/68 van de Commissie van 24 juli 1968 houdende
uitvoeringsbepalingen voor de vaststelling van de
prijzen franco grens en voor de vaststelling van de
heffingen in de sector melk en zuivelprodukten (*) het
element van de heffing, dat wordt vastgesteld met
gebruikmaking van een coëfficiënt die de gewichtsver
houding weergeeft tussen het melkpoeder in het
produkt enerzijds en het produkt zelf anderzijds voor
de produkten van de onderverdeling 04.02 Bib) bere
kend wordt door het basisbedrag te vermenigvuldigen
met de hoeveelheid melkpoeder in het produkt ; dat
dit eveneens het geval is voor de produkten van de
onderverdeling 04.02 B II b) voor wat betreft het
element van de heffing dat wordt vastgesteld met
gebruikmaking van een coëfficiënt die de gewichtsver
houding weergeeft tussen de melkbestanddelen in het
produkt enerzijds en het produkt zelf anderzijds ;

Overwegende dat het basisbedrag gelijk dient te zijn
aan één honderdste van de heffing van elk produkt als
bedoeld in artikel 9, lid 1 , tweede alinea, en lid 2,

tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1073/68 ;

Overwegende dat in bijlage II bij Verordening (EEG)
nr. 2915/79 een aantal produkten van groep nr. 1 1 van
oorsprong en van herkomst uit bepaalde derde landen
is vastgesteld ; dat de heffing voor deze produkten is
vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
1767/82 f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 891 /84 (8) ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3700/81
van de Commissie van 23 december 1981 (') de tussen
tijdse bepalingen zijn vastgesteld voor de uitvoering
van de met Oostenrijk en Finland gesloten overeen
komsten voor kaas :

Overwegende dat binnen de in bijlage I van Verorde
ning (EEG) nr. 1767/82 bedoelde tariefcontingenten
de heffing voor 100 kilogram van een produkt van
groep nr. 10 of groep nr. 11 dat behoort tot de posten
04.04 E I b) 1 en b) 2, gelijk is aan 12,09 Ecu ;
(*)
Q
(8)
O

PB
PB
Zie
PB

nr. L 180 van 26. 7. 1968, blz. 25.
nr. L 196 van 5. 7. 1982, blz. 1 .
blz. 58 van dit Publikatieblad.
nr. L 369 van 24. 12. 1981 , blz. 33 .
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Overwegende dat, zolang wordt waargenomen dat bij
invoer in de Gemeenschap de prijs van een gekoppeld
produkt, waarvoor de heffing niet gelijk is aan die
welke van toepassing is op zijn hoofdprodukt,
aanzienlijk lager is dan de prijs die in een normale
verhouding staat tot de prijs van het hoofdprodukt, de
heffing gelijk moet zijn aan de som van twee elemen
ten :

— een element dat voortvloeit uit de bepalingen van
de artikelen 2 tot 7 van Verordening (EEG) nr.
2915/79 die van toepassing zijn op het desbetref
fende gekoppelde produkt,
— een aanvullend element vastgesteld op een niveau
dat het mogelijk maakt, rekening houdend met de

samenstelling en de kwaliteit van de gekoppelde
produkten, de normale prijsverhouding bij invoer
in de Gemeenschap te herstellen ;

Overwegende dat voor de produkten, waarvoor het
v douanerecht in het kader van de GATT is geconsoli
deerd, de heffing, krachtens artikel 14, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 804/68, moet worden beperkt
tot het bedrag dat voortvloeit uit deze consolidatie ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1073/68 voor elk van de hoofdprodukten als
omschreven in bijlage I van Verordening (EEG) nr.
2915/79 een prijs franco grens moet worden vastge
steld ; dat deze prijzen moeten worden vastgesteld voor
produkten van goede handelskwaliteit ;
Overwegende dat de prijzen franco grens moeten
worden vastgesteld op basis van de gunstigste
aankoopmogelijkheden in de internationale handel
van de produkten als bepaald in artikel 1 , onder a) 2
en b) tot g), van Verordening (EEG) nr. 804/68, met
uitzondering van de gekoppelde produkten waarvoor
de heffing niet gelijk is aan die welke van toepassing is
op hun hoofdprodukt ; dat bij de vaststelling van deze
aankoopmogelijkheden de Commissie rekening moet
houden met alle gegevens betreffende de toegepaste

Nr. L 91 /23

is aan die welke geldt voor het hoofdprodukt, een
aanpassing moet worden toegepast waarbij met name
in aanmerking worden genomen de verschillen in
samenstelling, rijpingstijd, kwaliteit en aanbiedings
vorm tussen het betrokken gekoppelde produkt en zijn
hoofdprodukt ; dat de aanpassing in verband met de
samenstelling moet worden berekend door vermenig
vuldiging van het verschil tussen het gehalte aan
melkbestanddelen van het hoofdprodukt, enerzijds, en
dat van het betrokken gekoppelde produkt, anderzijds,
met de waarde die in de internationale handel wordt

toegekend aan een gewichtseenheid van het betrokken
melkbestanddeel ; dat de overige aanpassingen moeten
worden berekend rekening houdend met het verschil
tussen de waarde die op de markt van de Gemeen
schap enerzijds aan elk der betrokken kenmerken van
het hoofdprodukt wordt toegekend en anderzijds de
waarde die op deze markt aan de overeenkomstige
kenmerken van het betrokken gekoppelde produkt
wordt toegekend ;

Overwegende dat bij het ontbreken van inlichtingen
betreffende de prijzen, de prijs franco grens, bij uitzon
dering, kan worden vastgesteld uitgaande van de
waarde van de in het betrokken hoofdprodukt
verwerkte grondstoffen, berekend aan de hand van de
prijzen van zuivelprodukten waarvoor de prijzen, de
gemiddelde verwerkingskosten en de gemiddelde
opbrengst beschikbaar zijn ;

Overwegende dat bij wijze van uitzondering een prijs
franco grens tijdens een beperkte periode op een
ongewijzigd niveau kan worden gehandhaafd, indien
de prijs voor een gegeven kwaliteit of van een bepaalde
herkomst, die als grondslag heeft gediend bij de vorige
vaststelling van de prijs franco grens, niet opnieuw ter
kennis van de Commissie is gebracht voor de vaststel
ling van de volgende prijs franco grens en indien de
beschikbare prijzen, waarvan de Commissie meent dat
zij niet voldoende representatief zijn voor de werke
lijke tendens van de markt, tot plotselinge en aanzien
lijke wijzigingen in de prijs franco grens zouden

prijzen franco grens Gemeenschap voor produkten uit

leiden ;

derde landen en de prijzen op markten van derde
landen, waarvan zij kennis heeft, hetzij door middel
van de Lid-Staten, hetzij uit eigen bronnen ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 19, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 804/68 de in deze verordening
voorgeschreven nomenclatuur in het gemeenschappe
lijk douanetarief wordt overgenomen ;

Overwegende dat echter geen rekening kan worden
gehouden met inlichtingen betreffende een geringe
gehouden kan worden met de inlichtingen waarvan de
ontwikkeling van de prijzen in het algemeen of de

Overwegende dat krachtens artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 1073/68 de heffingen per 15 dagen worden
vastgesteld ; dat de heffingen, indien dit nodig blijkt,
tussentijds kunnen worden gewijzigd ; dat een heffing
geldig blijft totdat een andere heffing geldig wordt ;

beschikbare inlichtingen het de Commissie mogelijk
maken aan te nemen dat de desbetreffende prijzen
niet representatief zijn voor de werkelijke tendens van

Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :

hoeveelheid die niet representatief is voor de handel in
het desbetreffende produkt en dat geen rekening

de markt ;

Overwegende dat de aangehouden prijzen moeten
worden aangepast wanneer zij niet gelden franco grens
Gemeenschap of geen betrekking hebben op
produkten van goede handelskwaliteit ; dat ten aanzien
van een gekoppeld produkt waarvoor de heffing gelijk

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 bedoelde coëfficiënt is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ,
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— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt
aan te houden ;

Overwegende dat uit de toepassing van al deze bepa
lingen voortvloeit dat de heffingen voor melk en
zuivelprodukten moeten worden vastgesteld overeen
komstig de bijlage van deze verordening,

Artikel 1

De in artikel 14, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
804/68 bedoelde heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1 984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van de invoerhef
fingen in de sector melk en zuivelprodukten
(in Ecu/100 kg nettogewicbt, tenzij anders aangegeven)
Nummer
van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Code

Bedrag van
de restitutie

douane
tarief

04.01

Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten :

I. Yoghurt, kefir, gestremde melk, wei, karnemelk en andere gegiste of
aangezuurde melk :
a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2 liter of minder
b) andere

0110

23,84

0120

21,43

0130

21,43

0140

25,74

0150

20,22

0160

24,53

0200

47,09

0300

99,62

0400

153,95

0500

20,96

0620

113,79

0720

163,91

0820

166,33

0920

227,60

1020

106,54

1120

156,66

1220

159,08

1320

220,35

II . andere :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2 liter of minder en met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 4 gewichtspercenten
2. van meer dan 4 gewichtspercenten
b) overige, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 4 gewichtspercenten
2. van meer dan 4 gewichtspercenten
B. andere, met een vetgehalte :

I. van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten
II. van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten
III . van meer dan 45 gewichtspercenten

04.02

Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde suiker :
A. zonder toegevoegde suiker :
I. Wei

II. Melk en room, in poeder of in korrels :
a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
2. van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
3 . van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten
4. van meer dan 29 gewichtspercenten
b) andere, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
2. van meer dan 1 ,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
3 . van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten
4. van meer dan 29 gewichtspercenten
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Nummer
van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag van
Code

de restitutie

douane
tarief

04.02

III. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels :

(vervolg)
a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte van niet meer
dan 1 1 gewichtspercenten :
1 . met een vetgehalte van niet meer dan 8,9 gewichtspercenten
2 . andere

b) andere, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten
2. van meer dan 45 gewichtspercenten

1420
1520

1620

26,59
35,90

1720

99,62
153,95

1820

36,27

2220

1,0654 (4)

B. met toegevoegde suiker :
I. Melk en room, in poeder of in korrels :
a) Bijzondere melk voor zuigelingen ('), luchtdicht verpakt in
verpakkingen met een netto-inhoud van 500 gram of minder en
met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 27
gewichtspercenten (2)
b) andere :
1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte :
aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent (3)

per kg

bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtsper
centen (3)

2320

1,5666 {*)
per kg

cc) van meer dan 27 gewichtspercenten (3)

2420

2,2035 0
per kg

2. overige, met een vetgehalte :
aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent (3)

2520

1,0654 (0
per kg

bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtsper
centen (3)

2620

1,5666 0
per kg

cc) van meer dan 27 gewichtspercenten (3)

2720

2,2035 (0
per kg

II. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte van niet meer
dan 9,5 gewichtspercenten
b) andere, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten (3)

2820

2910

50,55

0,9962 0
per kg

2. van meer dan 45 gewichtspercenten (3)

3010

1,5395 0
per kg

04.03

04.04

Boter :

li

A. met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten

3110

181,12

B. andere

3210

220,97

Kaas en wrongel :

li

A. Emmentaler, Gruyère, Sbrinz,- Bergkase, Appenzell, Vacherin Fribour
geois en Tête de Moine, andere dan geraspt of in poeder

3300

204,92 0

B. Glaris kruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde
melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd (2)

3900

256,60 0

C. Blauw-groen geaderde kaas, andere dan geraspt of in poeder

4000

1 57,69 (»)
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Nummer
van het

Bedrag van

gemeen

Omschrijving

Code

de restitutie

4410

4510

161,65 (»)
1 60,93 (')

4610

257,65

4710

256,60

1 . Cheddar :

4800

2. andere

5000

202,22 (,0)
175,62 (")

schappelijk
douane

tarief

04.04

(vervolg)

D. Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte :
I. van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte, bere
kend op de droge stof :
a) van niet meer dan 48 gewichtspercenten
b) van meer dan 48 gewichtspercenten
II . van meer dan 36 gewichtspercenten
E. andere :

I. andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte van niet meer
dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de
vetvrije kaasmassa :
a) van niet meer dan 47 gewichtspercenten
b) van meer dan 47, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten :

c) van meer dan 72 gewichtspercenten :
1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 500 gram
2 . andere

II. overige :
a) geraspt of in poeder
b) andere
17.02

5210
5250

5310

131,72
272,34

5410

256,60
272,34

5500

40,31

5600

40,31

5700

82,33

5800

106,83

5900

99,44

6000

80,53

6100

106,83

Andere suikers in vaste vorm ; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder
toegevoegde kleurstoffen ; kunsthonig, ook indien met natuurhonig
vermengd ; karamel :
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop :

II. andere (dan de, in droge toestand, 99 of meer gewichtspercenten
zuivere lactose bevattende) (12)
21.07

23.07

F. Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen :
I. van lactose (melksuiker)
Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen
van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren :
B. andere, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook indien
vermengd met andere produkten, glucose (druivesuiker) of glucosestroop,
bedoeld bij de onderverdelingen 17.02 B en 21.07 F II, zetmeel en
zuivelprodukten (l3) :
I. bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker) of glucosestroop :
a) geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer
dan 10 gewichtspercenten :
3. met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 gewichtsper
centen of meer, doch minder dan 75 gewichtspercenten
4. met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of meer gewichts
percenten

b) met een zetmeelgehalte van meer dan 10, doch niet meer dan* 30
gewichtspercenten :
3 . met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer gewichts
percenten

c) met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten :
3 . met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer gewichts
percenten

II. geen zetmeel, glucose (druivesuiker) of glucosestroop, doch wel
zuivelprodukten bevattend

Nr. L 91 / 28

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 4. 84

(') Voor de toepassing van deze onderverdeling wordt onder „bijzondere melk voor zuigelingen" verstaan, de produkten die vrij
zijn van ziekteverwekkende en van toxicogene kiemen en die minder dan 10 000 levensvatbare aëroben en minder dan 2 coli
bacteriën per gram bevatten.

(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde auto
riteiten .

(3) Voor de berekening van het vetgehalte wordt het gewicht van de toegevoegde suiker niet in aanmerking genomen.
(4) De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling, is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het per kg aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg produkt,
b) 7,25 Ecu,
c) 22,23 Ecu.

(*) De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling, is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het per kg aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg produkt,
b) 22,23 Ecu .

(*) De heffing per 1 00 kg netto is beperkt tot :
— 18,13 Ecu voor de produkten aangegeven onder a) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit
Zwitserland of de produkten aangegeven onder c) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Oostenrijk en Finland,
— 9,07 Ecu voor de produkten aangegeven onder b) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit Zwit
serland .

I7) De heffing is beperkt tot 6 % van de douanewaarde voor invoer vanuit Zwitserland, overeenkomtig artikel 1 , lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 1767/82.
(8) De heffing per 100 kg netto is beperkt tot 50 Ecu voor de produkten aangegeven onder o) en onder p) van bijlage I van Veror
dening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit Oostenrijk.

(9) De heffing per 100 kg netto is beperkt tot 36,27 Ecu voor de produkten aangegeven onder g) van bijlage I van Verordening
(EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit Zwitserland of de produkten aangegeven onder h) van genoemde bijlage voor invoer
vanuit Oostenrijk en Finland.

(10) De heffing per 100 kg netto is beperkt tot 12,09 Ecu :
— voor de produkten aangegeven onder d) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit Canada,
— voor de produkten aangegeven onder e) en f) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.
(") De heffing per 100 kg netto is beperkt tot :
— 77,70 Ecu voor de produkten aangegeven onder i) van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1767/82 voor invoer vanuit
Roemenië en Zwitserland,

— 50 Ecu voor de produkten aangegeven onder o) en onder p) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Oostenrijk,

— 101,88 Ecu voor de produkten aangegeven onder k) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Roemenië en Zwitserland,
— 65,61 Ecu voor de produkten aangegeven onder 1) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Bulgarije, Hongarije, Israël,
Roemenië, Turkije en Joegoslavië en voor de produkten aangegeven onder m) van genoemde bijlage voor invoer vanuit
Bulgarije, Hongarije, Israël, Roemenië, Turkije, Cyprus en Joegoslavië,
— 55 Ecu voor de produkten aangegeven onder n) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Oostenrijk en voor de produkten
aangegeven onder r) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Noorwegen,
— 18,13 Ecu voor de produkten aangegeven onder q) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Finland,
— 12,09 Ecu voor de produkten aangegeven onder f) van genoemde bijlage voor invoer vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.

(12) De lactose (melksuiker) en de melksuikerstroop, die behoren tot de onderverdeling 17.02 A I zijn krachtens Verordening (EEG)
nr. 2730/75 onderworpen aan dezelfde heffing als die welke van toepassing is op lactose (melksuiker) die behoort tot de onder
verdeling 17.02 A II.
(13) Onder zuivelprodukten in de zin van onderverdeling ex 23.07 B worden verstaan de produkten die behoren tot de posten
04.01 , 04.02, 04.03, 04.04 en de onderverdelingen 17.02 A en 21.07 F I.
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Nr. L 91 /29

VERORDENING (EEG) Nr. 887/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), inzonderheid op artikel 17, lid 4,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de in de interna
tionale handel geldende prijzen van de produkten als
bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de
prijzen van deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kan worden door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
876/68 van de Raad van 28 juni 1968 tot vaststelling
van de algemene voorschriften betreffende de toeken

ning van de restituties bij de uitvoer en de criteria voor
de vaststelling van het bedrag van de restitutie in de
sector melk en zuivelprodukten (3), gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 2429/72 (4), de restituties voor de
produkten als bedoeld in artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 804/68, die als zodanig worden uitgevoerd,
moeten worden vastgesteld rekening houdend met :
— de situatie en de verwachte ontwikkeling op de
markt van de Gemeenschap met betrekking tot de

prijzen voor melk en zuivelprodukten en de
beschikbare hoeveelheden, evenals met de prijzen

voor melk en zuivelprodukten in de internationale
handel,

— de afzetkosten en de meest gunstige vervoerkosten,
berekend vanaf de markten van de Gemeenschap
tot aan de havens of andere plaatsen van uitvoer
van de Gemeenschap, evenals met de aanvoer
kosten tot aan de landen van bestemming,
— de doelstellingen van de gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten, zijnde het verzekeren van een evenwich

tige en een natuurlijke ontwikkeling van de prijzen
en het handelsverkeer op deze markten,
— het belang dat erin gelegen is om verstoringen op
de markt van de Gemeenschap te voorkomen,
— het economisch aspect van de beoogde uitvoer ;
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 10.
(3) PB nr. L 155 van 3. 7. 1968, blz. 1 .

fa PB nr. L 264 van 23. 11 . 1972, blz. 1 .

Overwegende dat krachtens artikel 3, lid 1 , van Veror
dening (EEG) nr. 876/68 de prijzen in de Gemeen
schap worden bepaald met inachtneming van de
toegepaste prijzen, die met het oog op de uitvoer het
gunstigst blijken te zijn ; dat bij de bepaling van de
prijzen in de internationale handel met name rekening
wordt gehouden met :
a) de prijzen die op de markten in derde landen
worden toegepast,

b) de gunstigste prijzen bij invoer in de derde landen
van bestemming uit andere derde landen,
c) de producentenprijzen die in de uitvoerende derde
landen worden geconstateerd en, in voorkomend
geval, met inachtneming van de subsidies die door
deze landen worden toegekend,
d) de aanbiedingsprijzen
Gemeenschap ;

franco

grens

van

de

Overwegende dat krachtens artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 876/68 de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten het noodzake
lijk kunnen maken dat voor de produkten als bedoeld
in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 naar
gelang van hun bestemming een verschillend restitu
tiebedrag wordt vastgesteld ;
Overwegende dat artikel 5, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 876/68 erin voorziet dat de lijst van produk
ten, waarvoor een restitutie wordt verleend bij uitvoer,
en het bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal
per vier weken worden vastgesteld ; dat echter het
bedrag van de restitutie gedurende meer dan vier
weken op hetzelfde niveau gehandhaafd kan blijven ;

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1098/68 van de Commissie van 27 juli 1968
tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de
restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelpro
dukten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2283/81 (6), de verleende restitutie voor de
produkten die behoren tot de onderverdeling 04.02 B
gelijk is aan de som van twee elementen, waarvan de
een dient om rekening te houden met de hoeveelheid
zuivelprodukten en de ander om rekening te houden
met de hoeveelheid toegevoegde saccharose ; dit
element wordt echter alleen in aanmerking genomen,
wanneer de toegevoegde saccharose van in de
Gemeenschap geoogste suikerbieten of van in de
Gemeenschap geoogst suikerriet is vervaardigd ;
O PB nr. L 184 van 29 . 7. 1968 , blz. 10.

fa PB nr. L 223 van 8. 8. 1981 , blz. 10.
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Overwegende dat voor de produkten van de onderver
deling 04.02 B II a) of 04.02 B II b) 1 met een vetge
halte van 9,5 gewichtsprocenten of minder het eerste
bovenbedoelde element voor 100 kg van het gehele
produkt wordt vastgesteld ; dat voor de andere
produkten van de onderverdeling 04.02 B dit element
wordt berekend door het basisbedrag te vermenigvul
digen met het gehalte aan zuivelprodukten van het
betrokken produkt ; dat dit basisbedrag gelijk is aan de
vast te stellen restitutie voor 1 kilogram zuivelpro
dukten in het gehele produkt ;

Overwegende dat het tweede element wordt berekend
door het basisbedrag van de restitutie die op de dag
van uitvoer geldt voor de produkten als bedoeld in
artikel 1 , lid 1 , onder d), van Verordening (EEG) nr.
1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
suiker ('), te vermenigvuldigen met het saccharosege
halte van het produkt ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 bedoelde coëfficiënt is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maxi
mummarge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden ten opzichte van de munteenheden
van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat de hoogte van de restitutie voor
kazen wordt berekend voor produkten die zijn
bestemd voor onmiddellijke consumptie ; dat de
korsten en het afval van de kaas geen produkten zijn

die aan deze bestemming beantwoorden ; dat het, om
iedere onduidelijkheid in de opvatting te vermijden,
nodig is te preciseren dat voor deze produkten, beho
rende tot de tariefpost 04.04, geen restitutie wordt
verleend ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1420/83 (2)
aanvullende bepalingen zijn ingesteld inzake de
toekenning van de restituties in geval van wijziging
van het verkoopseizoen ; dat deze bepalingen voorzien
in de differentiatie van de restituties naar gelang van
de datum waarop de produkten zijn vervaardigd ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het
bijzonder op de prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt, leidt tot het vast

stellen van de restitutie voor de produkten op de
bedragen aangegeven in de bijlage ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1.

De restituties bedoeld in artikel 17 van Verorde

ning (EEG) nr. 804/68 worden voor de produkten in
ongewijzigde staat vastgesteld op de bedragen als
aangegeven in de bijlage.
2.

Voor de uitvoer naar zone E werd, voor de

produkten van de posten 04.01 , 04.02, 04.03 en 23.07
van het gemeenschappelijk douanetarief, geen resti
tutie vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
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(2) PB nr. L 145 van 3. 6. 1983, blz. 12.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

Nummer
van het

Bedrag van de restitutie

Omschrijving

gemeen

schappelijk

nettogewicht

(tenzij anders aangegeven)

douane
tarief

II
04.01

in Ecu/ 100 kg

Code

A

B

Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :
ex A. andere dan wei, met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtsper
centen (') :

I. Yoghurt, kefir, gestremde melk, karnemelk en andere gegiste of
aangezuurde melk :
a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2 liter of minder :
(1 ) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

011005

5,02

6,76

(2) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

0110 15

7,82

8,12

(3) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

0110 20

10,32

10,85

(1 ) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0110 25

5,02

6,76

(2) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

011035

7,82

8,12

(3) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

011040

10,32

10,85

0130 10

5,02

6,76

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

0130 22

7,82

8,12

(cc) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

0130 31

10,32

10,85

0140 00

11,99

12,12

0150 10

5,02

6,76

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

0150 21

7,82

8,12

(cc) met en vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

0150 31

10,32

10,85

0160 00

11,99

12,12

b) andere :

II . andere :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2 liter of minder en met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 4 gewichtspercenten :
(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 1 ,5 gewichtsper
cent

I

2. van meer dan 4 gewichtspercenten
b) overige, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 4 gewichtspercenten :

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtsper
cent

2. van meer dan 4 gewichtspercenten

Nr. L 91 /32
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Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

douane
tarief

I
04.01

1 . 4. 84

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

A

B

fyc B. andere, met uitzondering van wei, met een vetgehalte (

(vervolg)
ex I. van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten :
(a) met een vetgehalte van niet meer dan 10 gewichtsper
0200 05

15,33

14,68

(b) met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan
17 gewichtspercenten

0200 1 1

23,51

20,93

(c) met een vetgehalte van meer dan 1 7 gewichtspercenten

0200 21

35,18

29,85

0300 12

41,84

34,94

(b) met een vetgehalte van meer dan 35 doch niet meer dan
39 gewichtspercenten

0300 13

65,22

52,82

(c) met een vetgehalte van meer dan 39 gewichtspercenten

0300 20

71,90

57,93

0400 11

81,91

67,83

(b) met een vetgehalte van meer dan 68 gewichtspercenten
doch niet meer dan 80 gewichtspercenten

0400 22

120,29

94,91

(c) met een vetgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten

0400 30

140,32

110,23

0620 00

59,41

78,60

0720 00

59,41

78,60

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet meer dan
17 gewichtspercenten

0720 20

78,64

91,50

(cc) met een vetgehalte van meer dan 17 doch niet meer dan
25 gewichtspercenten

0720 30

86,58

95,28

(dd) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichtspercenten

0720 40

96,82

101,16

0820 20

98,03

101,81

0820 30

99,42

102,59

centen

II. van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten :

I

(a) met een vetgehalte van niet meer dan 35 gewichtsper
centen

III. van meer dan 45 gewichtspercenten :

I

(a) met een vetgehalte van niet meer dan 68 gewichtsper
centen

04.02

Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde suiker :
A. zonder toegevoegde suiker (2) :
II. Melk en room, in poeder of in korrels :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
2. van meer dan 1 ,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten :

I

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtsper
centen

3. van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten :

I

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 28 gewichtsper
centen

(bb) met een vetgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten
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Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

douane
tarief

04.02
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Bedrag van de restitutie
in Ecu/100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

I

A

B

0920 10

101,50

103,62

(bb) met een vetgehalte van meer dan 41 doch niet meer dan
45 gewichtspercenten

0920 30

115,12

110,03

(cc) met een vetgehalte van meer dan 45 doch niet meer dan
59 gewichtspercenten

0920 40

118,89

111,19

(dd) met een vetgehalte van meer dan 59 doch niet meer dan
69 gewichtspercenten

0920 50

134,22

118,05

(ee) met en vetgehalte van meer dan 69 doch niet meer dan
79 gewichtspercenten

0920 60

145,26

123,07

(ff) met een vetgehalte van meer dan 79 gewichtspercenten

0920 70

156,29

128,07

59,41

78,60

1120 10

59,41

78,60

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet meer dan
17 gewichtspercenten

1120 20

78,64

91,50

(cc) met een vetgehalte van meer dan 17 doch niet meer dan
25 gewichtspercenten

1120 30

86,58

95,28

(dd) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichtspercenten

1120 40

96,82

101,16

1220 20

98,03

101,81

1220 30

99,42

102,59

1320 10

101,50

103,62

(bb) met een vetgehalte van meer dan 41 doch niet meer dan
45 gewichtspercenten

1320 30

115,12

110,03

(cc) met een vetgehalte van meer dan 45 doch niet meer dan
59 gewichtspercenten

1320 40

118,89

111,19

(dd) met een vetgehalte van meer dan 59 doch niet meer dan
69 gewichtspercenten

1320 50

134,22

118,05

(ee) met een vetgehalte van meer dan 69 doch niet meer dan
79 gewichtspercenten

1320 60

145,26

123,07

(ff) met een vetgehalte van meer dan 79 gewichtspercenten

1320 70

156,29

128,07

4. van meer dan 29 gewichtspercenten :

(vervolg)
(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 41 gewichtsper
centen

b) andere, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
2. van meer dan 1 ,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten :

I
1020 00

I

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtsper
centen

3 . van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten :

\

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 28 gewichtsper
centen

(bb) met een vetgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten
4. van meer dan 29 gewichtspercenten :

I

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 41 gewichtsper
centen
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Nummer

Bedrag van de restitutie

van het

Omschrijving

gemeen

Code

schappelijk
douane
tarief

\
04.02

(vervolg)

\

III. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels :

in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

A

B

I\

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte van niet meer
dan 1 1 gewichtspercenten :
1 . met een vetgehalte van niet meer dan 8,9 gewichtspercenten
en een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :
(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte :

(11) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

1420 12

(22) van meer dan 3 gewichtspercenten

1420 22

10,32

10,85

1420 50

13,45

17,99

1420 60

18,45

21,51

(33) van meer dan 7,4 gewichtspercenten

1420 70

24,60

25,33

2. andere, met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :

l

—

—

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte :

( 11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

(22) van meer dan 3 doch niet meer dan 7,4 gewichtsper
centen

(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten

1520 10

20,16

18,37

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer

1520 20

29,18

30,02

b) andere, met een vetgehalte :

l

1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten en een gehalte aan
vetvrije melkdroge stof :
(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte :

( 11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

I
1620 70

—

—

(22) van meer dan 3 doch niet meer dan 8,9 gewichtsper
centen

1630 00

10,32

10,85

1630 10

20,16

18,37

1630 20

25,16

22,58

1630 30

41,84

34,94

1630 40

71,90

57,93

1630 50

13,45

17,99

1630 60

18,45

21,51

1630 70

24,60

25,33

1630 80

29,18

30,02

1720 00

81,91

67,83

(33) van meer dan 8,9 doch niet meer dan 1 1 gewichts
percenten

(44) van meer dan 11 doch niet meer dan 21 gewichts
percenten

(55) van meer dan 21 doch niet meer dan 39 gewichts
percenten

(66) van meer dan 39 gewichtspercenten

l

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte :

(11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

I

(22) van meer dan 3 doch niet meer dan 7,4 gewichtsper
centen

(33) van meer dan 7,4 doch niet meer dan 8,9 gewichts
percenten

(44) van meer dan 8,9 gewichtspercenten
2. van meer dan 45 gewichtspercenten
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Nummer
van het

Nr. L 91 /35

de restitutie
in Ecu/' 100 kg

Bedrag van
Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

nettogewicht

(tenzij anders aangegeven)

douane

tarief

||
04.02

(vervolg)

I

A

B

ll

B. met toegevoegde suiker :
I. Melk en room, in poeder of in korrels :

ex b) andere, met uitzondering van wei :

ll

lI

1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel l
lijke verpakking van 2,5 kg of minder en met een I\
vetgehalte :
lI
aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

2220 00

0,5941 0

I
Il
per kg

bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten :

(11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 11
gewichtspercenten

Il
(33) met een vetgehalte van meer dan 1 7 doch niet
meer dan 25 gewichtspercenten

\
(44) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichts
percenten

\
cc) van meer dan 27 gewichtspercenten :
(11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 41
gewichtspercenten

(22) met een vetgehalte van meer dan 41 gewichts
percenten

I
2. overige, met een vetgehalte :
aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

per kg

l

II
2320 10

0,5941 0

0,7860 (4)

per kg

per kg

2320 20

0,7864 (4)

0,9150 (4)

I
I

per kg

per kg

2320 30

0,8658 (4)

0,9528 (4)

I

per kg

per kg

2320 40

0,9682 (4)

1,01 16 (4)

l

per kg

per kg

2420 10

0,9802 (4)

1,0181 (4)

\
I

per kg

per kg

2420 20

1,1512 (4)

1,1003 (4)

I

per kg

per kg

2520 00

0,5941 (4)

0,7860 (4)

per kg

per kg

0,5941 (4)

0,7860 (4)

per kg

per kg

0,7864 («)

0,9150 (4)

per kg

per kg

0,8658 (4)

0,9528 (4)

per kg

per kg

0,9682 (4)

1,01 16 (4)

per kg

per kg

0,9802 (4)

1,0181 (4)

per kg

per kg

1,1512 (4)

1,1003 (4)

per kg

per kg

I
(22) met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet I
meer dan 17 gewichtspercenten

0,7860 (4)

I

\
l

\

\
bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten :

(11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 11
gewichtspercenten

2620 10

I
(22) met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet
meer dan 17 gewichtspercenten

2620 20

l
(33) met een vetgehalte van meer dan 17 doch niet
meer dan 25 gewichtspercenten

2620 30

\
(44) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichts
percenten

2620 40

\
cc) van meer dan 27 gewichtspercenten :
( 11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 41
gewichtspercenten

2720 10

(22) met een vetgehalte van meer dan 41 gewichts
percenten

2720 20

Nr. L 91 /36
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Nummer
van het

Bedrag van de restitutie
Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

douane
tarief

04.02

1 . 4. 84

in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

A

B

—

—

0,1032 (4)

0,1085 (4)

per kg

per kg

2810 15

15,52 0

20,75 0

2810 20

30,21 0

31,40 0

ex II. Melk en room, met uitzondering van wei, andere dan in poeder of
in korrels :

(vervolg)

ex a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte
van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten :
(1 ) met een vetgehalte van niet meer dan 6,9 gewichtsper
centen en een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :
(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten en met een
vetgehalte :

( 11 ) van 3 gewichtspercenten of minder

2810 11

(22) van meer dan 3 gewichtspercenten

2810 12

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer

(2) met een vetgehalte van meer dan 6,9 gewichtsper
centen en een gehalte aan vetvrije melkdroge stof van
15 gewichtspercenten of meer
b) andere, met een vetgehalte :
ex 1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten :

l
\lI

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 6,9
gewichtspercenten, met een gehalte aan
vetvrije melkdroge stof van 15 gewichtsper
centen of meer

2910 70

15,52 0

20,75 0

(bb) met een vetgehalte van meer dan 6,9 doch niet
meer dan 21 gewichtspercenten, met een
gehalte aan vetvrije melkdroge stof van 15
gewichtspercenten of meer

2910 76

30,21 (0

31,40(0

(cc) met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet
meer dan 21 gewichtspercenten, met een
gehalte aan vetvrije melkdroge stof van minder
dan 15 gewichtspercenten

2910 80

0,21 83 (4)

0,1964 (4)

per kg

per kg

0,41 84 (4)

0,3494 (4)

per kg

per kg

0,7190 (4)

0,5793 (4)

per kg

per kg

0,8191 (4)

0,6783 (4)

per kg

per kg

(dd) met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet
meer dan 39 gewichtspercenten

2910 85

(ee) met een vetgehalte van meer dan 39 gewichts
percenten

2. van meer dan 45 gewichtspercenten

04.03

2910 90

3010 00

Boter :

ex A. met een vetgehalte van 85 gewichtspercenten of minder :
(I) met een vetgehalte van 62 of meer, doch minder dan 78
gewichtspercenten

311003

1 18,83 (,0)

94,69 (10)

(II) met een vetgehalte van 78 of meer, doch minder dan 80
gewichtspercenten

3110 16

1 49,49 (10)

1 19,12 (,0)
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Nr. L 91 /37

Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

Code

douane
tarief

I
04.03

(vervolg)

(III) met een vetgehalte van 80 of meer, doch minder dan 82
gewichtspercenten
(IV) met een vetgehalte van $2 of meer gewichtspercenten
B. andere, met een vetgehalte :
(I) van niet meer dan 99,5 gewichtspercenten
(II) van meer dan 99,5 gewichtspercenten

04.04

Kaas en wrongel (*) :
ex A. Emmental en Gruyère, andere dan geraspt of in poeder :
(I) in stukken, vacuüm of onder inert gas verpakt met een nettoge
wicht van minder dan 7,5 kg
voor de uitvoer naar :

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

I

A

3110 22

153,33 (,0)

3110 32

157,1 6 (10)

\

157,16 (10)

3210 20

219,96 (10)

II
II
IIII
3800 40

II

75,18 (6 )

— Noorwegen en Finland

I

voor de uitvoer naar :

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

I
I

l
I

—

—

—

64,00

64,00

—

—

—

—

127,64

134,81

Il

I
I

— Noorwegen en Finland

ex C. Blauw-groen geaderde kaas, andere dan geraspt of in poeder, met
uitzondering van Roquefort

75,18 0

—

3800 60

75,18 0

l

l

75,18 0

—

—

—

—

64,00

— Liechtenstein en Zwitserland

— Oostenrijk
— de andere bestemmingen

1 25,23 (,0)
181,00 (10)

||

I

— Oostenrijk
— de andere bestemmingen
(II) andere

122,18 (10)
1 25,23 (10)

||
3210 10

— de zone E
— Canada

— Liechtenstein en Zwitserland

B

64,00

—

—

—

—

127,64

134,81

4000 00

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

— de andere bestemmingen

\I

-0
85,06

—

—

—

—

53,00
22,65
106,16

— Australië

D. Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder met een vetgehalte :
I. van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte,
berekend op de droge stof :
ex a) van niet meer dan 48 gewichtspercenten en een gehalte
aan droge stof :
(1 ) van 27 gewichtspercenten of meer doch minder dan 33
gewichtspercenten

-0
85,06

53,00
25,78
109,29

\
4410 05

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

I
I
I
II

I

-0
7,19

-«
7,19

—

—

—

—

8,00
—

16,11

8,00
—

21,52

Nr. L 91 /38

Nummer
van het
gemeen

schappelijk
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Omschrijving

1 . 4. 84

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

Code

douane

tarief

04.04

(vervolg)

(2) van 33 gewichtspercenten of meer doch minder dan 38
gewichtspercenten

A

B

—

—

4410 10

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

•

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

17,94

— de zone E
— Canada

—

—

—

— Noorwegen en Finland

20,00

— Zwitserland

— de andere bestemmingen
(3) van 38 gewichtspercenten of meer doch minder dan 43
gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend op
de droge stof van :
(aa) minder dan 20 gewichtspercenten

17,94

—

39,78

20,00
—

41,83

4410 20

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

—

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

17,94

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

(bb) 20 gewichtspercenten of meer
voor de uitvoer naar :

4410 30

—

26,53

l

—

I

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

II

4410 40

II
II

— Zwitserland

— de andere bestemmingen

(cc) 40 gewichtspercenten of meer
voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

—

20,00
—

— de andere bestemmingen

— Noorwegen en Finland

—

17,94
—

— Zwitserland

— de zone E
— Canada

—

—

29,00
—

60,40

\\

\\

— de zone D> Ceuta, Melilla en Andorra

—

26,53

\

— Noorwegen en Finland

— Oostenrijk

41,83

IIIl
\\

II

voor de uitvoer naar :

—

58,14

— de zone E
— Canada

(bb) 20 gewichtspercenten of meer doch minder dan
40 gewichtspercenten

—

29,00

— de andere bestemmingen

voor de uitvoer naar :

—

I\

— Noorwegen en Finland

(4) van 43 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte, berekend op de droge stof van :
(aa) minder dan 20 gewichtspercenten

20,00

\

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

— Zwitserland

—

39,78

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

—

—

—

— de andere bestemmingen

17,94

—

20,00

l

—

39,78
4410 50

—

—

20,00
—

41,83

II

II
Il
!!
li
II
II

\

—

17,94

—

26,53

—

26,53

—

—

—

—

29,00
—

58,14

29,00
—

60,40

4410 60

\
\
l

—

38,75
—

—

43,00
—

85,86

—

38,75
—

—

43,00
—

88,74

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 4. 84

Nummer
van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Code

douane
tarief

I
04.04

(vervolg)

||

ex b) van meer dan 48 gewichtspercenten en een gehalte aan
droge stof :

(1 ) van 33 gewichtspercenten of meer doch minder dan 38
gewichtspercenten

Nr. L 91 /39

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)
A

B

II\
4510 10

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

—

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— ' de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

(2) van 38 gewichtspercenten of meer doch minder dan 43
gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

17,94

II

\\

Il

||

— de zone E
— Canada

—

—

—

20,00
—

39,78

20,00
—

41,83

4510 20

Ill
—

Il
Il

Il

— Noorwegen en Finland

26,53

26,53
—

—

—

—

— de andere bestemmingen

—

—

29,00

— Zwitserland

(3) van 43 gewichtspercenten of meer doch minder dan 46
gewichtspercenten

—

Il\

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

—

17,94

58,14

29,00
—

60,40

\I
4510 30

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

—

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

38,75

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

\

— de andere bestemmingen

\

38,75

—

—

—

—

43,00

\

—

—

85,86

43,00
—

88,74

(4) van 46 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte, berekend op de droge stof van :
(aa) minder dan 55 gewichtspercenten

4510 40

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

—

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

38,75

— de zone E
— Canada

—

—

— Noorwegen en Finland

43,00

— Zwitserland

—

— de andere bestemmingen
(bb) 55 gewichtspercenten of meer

85,86

—

38,75
—

—

43,00
—

88,74

4510 50

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

—

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

45,97

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
II. van meer dan 36 gewichtspercenten

—

—

—

—

— de andere bestemmingen

45,97

—

51,00

— Zwitserland

—

101,87

51,00
—

105,28

4610 00

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

—

45,97
—

—

51,00
—

101,87

—

45,97
—

—

51,00
—

105,28
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Nummer
van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Code

douane
tarief

\
04.04

Bedrag van de restitutie
in Ecu/100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)
A

B

130,00
110,00
80,00
80,00
90,00
159,15

130,00
110,00
80,00
80,00
90,00
173,67

150,00
160,00
102,52
105,03
186,27

150,00
160,00
102,52
105,03
200,79

100,00
50,00
50,00
58,00
60,00
115,51

100,00
50,00
50,00
58,00
60,00
125,21

54,19

54,19

55,00
28,17

55,00
32,27

109,56

113,66

31,30

' 31,30

27,00

27,00

54,60

71,09

E. andere :

(vervolg)
I. andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte van niet
meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend
op de vetvrije kaasmassa :
ex a) van niet meer dan 47 gewichtspercenten :

( 1 ) Grana Padano, Parmigiano Reggiano

4710 11

voor de uitvoer naar :

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen
(2) Fiore Sardo en Pecorino uitsluitend gefabriceerd uit
schapemelk

4710 17

voor de uitvoer naar :

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

(3) andere (met uitzondering van kazen geproduceerd uit
wei), met een vetgehalte, berekend op de droge stof,
van 30 gewichtspercenten of meer

4710 22

voor de uitvoer naar :

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

b) van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercen
ten :

ex 1 . Cheddar, met een vetgehalte, berekend op de droge
stof, van 48 gewichtspercenten of meer

I
4850 00

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Australië
— Zwitserland

— de andere bestemmingen
ex 2. andere, met een vetgehalte, berekend op de droge
stof f) :
(aa) van minder dan 5 gewichtspercenten en met
een gehalte aan droge stof van 32 gewichtsper
centen of meer (met uitzondering van kazen
geproduceerd uit wei)

I
5120 12

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
■— Zwitserland

— de andere bestemmingen
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van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

I
(vervolg)

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht

(tenzij anders aangegeven)

douane
tarief

04.04

Nr. L 91 /41

I
(bb) van 5 of meer doch minder dan 19 gewichts
percenten en met een gehalte aan droge stof
van 32 gewichtspercenten of meer (met uitzon
dering van kazen geproduceerd uit wei)

A

B

—

—

5120 16

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

l

I

— de zone E
— Canada

I

— Noorwegen en Finland

\

— Zwitserland

I

36,05

36,05

—

—

—

—

40,00
—

— de andere bestemmingen
l 80,19
l
(cc) van 19 of meer doch minder dan 39 gewichts
percenten en met een vochtgehalte, berekend I
op de vetvrije kaasmassa van niet meer dan 62 I
gewichtspercenten (met uitzondering van I
5120 22
kazen geproduceerd uit wei)

40,00
—

93,92

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra

l

I

— de zone E
— Canada

I

— Noorwegen en Finland

l

— Zwitserland

— de andere bestemmingen
(dd) van 39 gewichtspercenten of meer :
(11 ) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone,
Ragusano
voor de uitvoer naar :

I
I

l

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Australië
— Zwitserland

— de andere bestemmingen
(33) Butterkase, Esrom, Italico, Kernhem,
Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
voor de uitvoer naar :

\

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

—

—

—

—

48,00
—

48,00
—

95,50

105,02

80,00
110,00
80,00
70,00
42,66
140,80

80,00
110,00
80,00
70,00
42,66
144,46

I
5120 31

I
I
I

I
I

— de andere bestemmingen
(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo,
Gouda, Havarti, Maribo, Samse, Tilsiter

—

43,04

I

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

—

43,04

5120 44

I\
I
—

I
I

I
I

76,99

—

—

—

55,00
25,96

l

110,07

—

I\
5120 54 \
I\
I
—

I
I

I
I
l

l

76,99

—

I

I

—

76,99
—

—

48,00
—

95,16

55,00
32,61
—

116,72

—

76,99
—

—

48,00
—

100,88

Nr. L 91 /42
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Nummer
van het

gemeen

schappelijk

Omschrijving

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

Code

douane
tarief

I
04.04

(vervolg)

(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lanca
shire, doublé Gloucester, Blarney

A

B

5120 58

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

—

— de zone D, Ceuta, Meliila en Andorra

55,28

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen
(55) gezouten Ricotta met een vetgehalte van
30 gewichtspercenten of meer
(aaa) uitsluitend gefabriceerd uit schape
melk

—

—

—

—

56,00
28,17

— Australië
— Zwitserland

—

55,28

—

112,28

56,00
31,93
—

116,04

\
5120 60

voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— de andere bestemmingen
(bbb) andere
voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen

(66) Feta
voor de uitvoer naar :

I

I

— Jordanië, Irak, Iran, de landen van het
Arabisch schiereiland en de landen

grenzende aan de Middellandse Zee
met uitzondering van de zone D
— de andere bestemmingen
(77) Colby, Monterey

II
II
I

l

—

—

—

26,00
51,38

14,73
40,11

40,31

40,31

II
II

—

—

43,00

II

—

—

—

43,00
—

IIIl
IIII

\l

89,27
86,86
5120 83

93,84
91,43

Il
\I

— Oostenrijk

—

— de zone D, Ceuta, Meliila en Andorra

55,28

\l

— Noorwegen en Finland

55,28
—

—

—

—

— de andere bestemmingen
(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, uitslui
tend gefabriceerd uit schape- en/of geite

—

—

56,00
28,17

— Australië
— Zwitserland

melk

—

5120 82

voor de uitvoer naar :

— de zone E
— Canada

40,11

I\

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

—

—

5120 65

— de zone D, Ceuta, Meliila en Andorra
— de zone E
— Canada

10,71
10,71
51,38

56,00
31,93
—

112,28

116,04

80,00
110,00
80,00
42,66
140,80

80,00
110,00
80,00
42,66
144,46

512084

voor de uitvoer naar :

— de zone D, Ceuta, Meliila en Andorra
— de zone E
— Canada
— Zwitserland

— de andere bestemmingen
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Nummer
van het

Bedrag van de restitutie
Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

douane
tarief

I
04.04

(vervolg)

Nr. L 91 /43

I

in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

A

B

(99) andere (met uitzondering van kazen I
geproduceerd uit wei), met een vochtge
halte berekend op de vetvrije kaasmassa :
(aaa) van meer dan 47 doch niet meer dan
52 gewichtspercenten

5120 87

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

I

—

—

— de zone D, Ceuta, Melilla en I
Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Australië

— Zwitserland

— de andere bestemmingen
(bbb)van meer dan 52 doch niet meer
dan 62 gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

I
I
I

55,28

—

—

—

I

56,00
28,17

l

112,28

I
I

55,28

—

—

56,00
31,93
—

116,04

I
5120 92

l

I

—

—

— de zone D, Ceuta, Melilla en I

\

Andorra
— de zone E
— Canada

I

— Noorwegen en Finland

I

— Australië
— Zwitserland

— de andere bestemmingen
ex c) van meer dan 72 gewichtspercenten (met uitzondering van
kazen geproduceerd uit wei) :
1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van niet meer dan 500 gram :
(aa) Cottage cheese, met een vetgehalte, berekend op
de droge stof, van niet meer dan 25 gewichtsper
centen

I

I
I
I

76,99

76,99

—

—

—

—

55,00
25,96

55,00
32,61

—

—

110,07

116,72

\
l
I
ll
5121 11

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

I

— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

l

centen

—

—

—

—

—

—

8,00

— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen
(bb) Roomkaas, met een vochtgehalte, berekend op de
vetvrije kaasmassa, van meer dan 77 doch niet
meer dan 82 gewichtspercenten en een vetgehalte,
berekend op de droge stof, van :
(11 ) 60 of meer doch minder dan 69 gewichtsper

—

—

16,41

8,00
—

21,45

\
5121 20

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen

—

—

—

—

—

—

—

15,00
—

29,77

15,00
—

28,48

Nr. L 91 /44
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Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

Code

schappelijk
douane
tarief

A

04.04

(22) 69 gewichtspercenten of meer

(vervolg)

B

5121 30

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

19,00

19,00

37,62

34,15

15,00

15,00

29,77

28,48

19,00

19,00

37,62

34,15

— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen
(cc) overige

5121 40

2. andere :

(aa) Cottage cheese

5121 50

(bb) Roomkaas, met een vochtgehalte, berekend op de
vetvrije kaasmassa, van meer dan 77 doch niet
meer dan 82 gewichtspercenten en een vetgehalte,
berekend op de droge stof, van :

(11 ) 60 of meer doch minder dan 69 gewichtsper
centen

5121 60

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen
(22) 69 gewichtspercenten of meer

5121 70

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone D, Ceuta, Melilla en Andorra
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen
(cc) overige
ex II. andere (met uitzondering van kazen geproduceerd uit wei) :

5121 80

ll||

ex a) geraspt of in poeder, met een vetgehalte van meer dan 20
gewichtspercenten, met een gehalte aan lactose (melksui
ker) van minder dan 5 gewichtspercenten en met een
gehalte aan droge stof :
(1 ) van 60 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

5310 05

\\II

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen

(2) van 80 of meer doch minder dan 85 gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

31,00
61,89
5310 11

31,00

64,19

li

ll

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

41,00

— de andere bestemmingen

82,51

41,00
85,58
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Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

douane
tarief

I\(3) van 85 gewichtspercenten of meer doch minder dan 95

Nr. L 91 /45

Bedrag van de restitutie
in Ecu/100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

A

B

04.04

(vervolg)

gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen
(4) van 95 gewichtspercenten of meer
voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen
23.07

5310 22

Il

\
\

—

—

—

—

44,00
87,67

44,00
90,93

l

5310 31

I\I
—

l
\

—

49,00
97,98

—

—

49,00
101,62

Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen
van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren :
ex B. ander, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook indien
vermengd met andere produkten, glucose (druivesuiker) of glucose
stroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de posten
17.02 B en 21.07 F II, zetmeel en zuivelprodukten, met uitzondering
van speciaal veevoeder (') :
I. bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker) of glucosestroop of
maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de posten
17.02 B en 21.07 F II :

a) geen zetmeel bevattende of met een zetmeelgehalte van niet
meer dan 10 gewichtspercenten :
(3) met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer doch
minder dan 75 gewichtspercenten en met een gehalte aan
melk in poeder of in korrels (met uitzondering van
wei) (') :

(aa) van minder dan 30 gewichtspercenten
(bb) van 30 of meer, doch minder dan 40 gewichtsper
centen

5700 13

—

—

5700 23

19,01

25,15

5700 33

24,95

33,01

5700 42

30,89

40,87

5700 52

36,83

48,73

5700 62

42,78

56,60

(cc) van 40 of meer, doch minder dan 50 gewichtsper
centen

(dd) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichtsper
centen

I

(ee) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichtsper
centen

(ff) van 70 of meer gewichtspercenten
(4) met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of meer
gewichtspercenten, en met een gehalte aan melk in poeder
of in korrels (met uitzondering van wei) (*) :
(aa) van minder dan 30 gewichtspercenten
(bb) van 30 of meer, doch minder dan 40 gewichtsper
centen

II
\I

I

5800 13

—

—

I
5800 23

19,01

25,15

5800 32

24,95

33,01

5800 42

30,89

40,87

5800 52

36,83

48,73

(cc) van 40 of meer, doch minder dan 50 gewichtsper
centen

I

(dd) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichtsper
centen

(ee) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichtsper
centen

\l

(ff) van 70 of meer, doch minder dan 75 gewichtsper
centen

5800 62

42,78

56,60

5800 72

45,75

60,53

5800 82

48,72

64,46

(gg) van 75 of meer, doch minder dan 80 gewichtsper
centen

(hh) van 80 of meer gewichtspercenten
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Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Code

douane
tarief

23.07

(vervolg)

II. geen zetmeel, glucose (druivesuiker) of glucosestroop, maltodex
trine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de posten 17.02 B en
21.07 F II, doch wel zuivelprodukten bevattend en met een
gehalte aan melk in poeder of in korrels (met uitzondering van
wei) (') :

\

1 . 4. 84

Bedrag van de restitutie
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

A

B

(a) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichtspercenten
(b) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichtspercenten

5900 12

30,89

40,87

5900 22

36,83

48,73

(c) van 70 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten

5900 32

42,78

56,60

(d) van 80 of meer gewichtspercenten

5900 42

48,72

64,46

Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 895/84 is de toekenning van :
— het in kolom A aangegeven restitutiebedrag afhankelijk van de overlegging van het bewijs dat het produkt vóór 2 april 1984 is
vervaardigd indien deze restitutie hoger is dan de voor dit produkt in kolom B aangegeven restitutie,
— het in kolom B aangegeven restitutiebedrag afhankelijk van de overlegging van het bewijs dat het produkt na het begin van het
melkprijsjaar 1984/198 5 is vervaardigd, indien deze restitutie hoger is dan de voor dit produkt in kolom A aangegeven restitu
tie.

Voor de produkten van post 04.03 B van het gemeenschappelijk douanetarief kan bovenbedoeld bewijs worden vervangen door het
bewijs dat de boter van post 04.03 A die voor de vervaardiging van het betrokken produkt als basisprodukt is gebruikt, vóór 2 april
1984 is vervaardigd.

Voor de produkten van post ex 23.07 B van het gemeenschappelijk douanetarief moet bovenbedoeld bewijs worden aangevuld met
het bewijs dat de ondermelk of de magere-melkpoeder die in de produkten van post ex 23.07 B is verwerkt, na het begin van het
melkprijsjaar 1984/ 1985 is vervaardigd.
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(') Wanneer het een mengprodukt behorende tot deze onderverdeling betreft, dat toegevoegde wei en/of lactose bevat, wordt geen
restitutie toegekend.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te
geven of al dan niet wei en/of lactose aan het produkt zijn toegevoegd.
(2) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen en/of
wei en/of toegevoegde melksuiker niet in aanmerking genomen.
Wanneer het een mengprodukt behorende tot deze onderverdeling betreft, dat toegevoegde wei en/of lactose bevat, wordt het
gedeelte dat de toegevoegde wei en/of lactose vertegenwoordigt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het
bedrag van de restitutie.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te
geven :

— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose per 100 kg eindprodukt en, met name,
— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.
(4) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen en/of
wei en/of toegevoegde melksuiker niet in aanmerking genomen.
Het bedrag van de restitutie voor 100 kg produkt behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

a) het bedrag aangeduid per kg, vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte, vervat in 100 kg produkt. In het geval
echter dat wei en/of lactose aan het produkt zijn toegevoegd, wordt het aangegeven bedrag per kg vermenigvuldigd met het
melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei en/of lactose, in 100 kg produkt,
b) een element berekend overeenkomstig de bepaling van artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1098/68 .
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te
geven :

— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose per 100 kg eindprodukt en, met name,
— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.
(*) Het bedrag van de restitutie per 100 kg produkt behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

a) het aangeduide bedrag per 100 kg. In het geval echter dat wei en/of lactose aan het produkt zijn toegevoegd, wordt :
— het aangegeven bedrag per 100 kg vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte, ander dan de toevoegde wei
en/of lactose, in 100 kg produkt, en vervolgens
— gedeeld door het gewicht van het melkgedeelte in 100 kg produkt,
b) een element berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1098/68.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te
geven :

— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose per 100 kg eindprodukt, met name,
— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.
O Er wordt geen enkele restitutie toegekend bij uitvoer van kaas waarvan de prijs franco-grens, vóór de toepassing van de resti
tutie en van het monetaire compenserende bedrag in de Lid-Staat van uitvoer, minder dan 140 Ecu/ 100 kg bedraagt. Deze
beperking tot 140 Ecu/ 100 kg geldt niet voor de kazen behorende tot de onderverdeling 04.04 E I ex c).
f) Indien de kaas is verpakt in onmiddellijke verpakkingen welke eveneens vloeibare bewaringsmiddelen zoals pekel bevatten,
wordt de restitutie toegekend voor het nettogewicht na aftrek van het gewicht van deze vloeibare bewaringsmiddelen.
(*) Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te
geven :

— het gehalte afgeroomde melkpoeder in gewichtspercenten,
— het gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose,
alsmede

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei
per 100 kg eindprodukt

O Als speciaal veevoeder wordt beschouwd veevoeder dat magere-melkpoeder en vismeel en/of meer dan 9 g ijzer en/of meer dan
1,2 g koper per 100 kg produkt bevat.

(I0) Dit bedrag is uitsluitend van toepassing in de gevallen als bedoeld in artikel 10, leden 3 tot en met 5, van Verordening (EEG)
nr. 2729/81 .

NB : — De zones A, B, C, D en E zijn die welke worden bepaald bij Verordening (EEG) nr. 1098/68, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2283/81 .
— Als «landen van het Arabisch schiereiland* in de zin van deze verordening worden verstaan de hierna vermelde landen
gelegen in het schiereiland, en de eraan toebehorende grondgebieden : Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, Koeweit, Sultanaat
van Oman, Unie van Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sjarjah, Ajman, Umm al Quaiwan, Fujairah, Ras al Khai
mah), Arabische Republiek Jemen (Noord-Jemen) en Democratische Volksrepubliek Jemen (Zuid-Jemen).
Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van de melkvreemde vetten niet in aanmerking
genomen .
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VERORDENING (EEG) Nr. 888/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de elementen die dienen tot de berekening van de
differentiële bedragen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1413/82 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1223/83 van de Raad

van de differentiële bedragen voor Italië, het Verenigd
Koninkrijk en Griekenland rekening wordt gehouden
met de invloed op de prijzen van het gemiddelde van
de percentages die overeenkomen met het verschil
tussen :

— de verhouding tussen de in het kader van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid gebruikte
wisselkoers voor de munteenheid van de betrokken

Lid-Staat en de werkelijke pariteit van de munteen
heden van de Lid-Staten waartussen een contante

maximummarge op een bepaald moment van
2,25 % wordt gehandhaafd en

— de gedurende een bepaalde periode geconstateerde

van 20 mei 1983 inzake de in de landbouwsector toe

contante wisselkoers van de munteenheid van de

te passen wisselkoersen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 (4),

betrokken Lid-Staat ten opzichte van elk van de

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 569/72 van de Raad
van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatre
gelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad (5), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2027/83 (*), en
met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende dat krachtens artikel 2, lid 2, van Veror
dening (EEG) nr. 1569/72 differentiële bedragen op
termijn worden bepaald wanneer de termijnkoers voor

Overwegende dat krachtens artikel 2, lid 1 , sub a), van
Verordening (EEG) nr. 1 569/72 de differentiële bedra
gen, voor de Lid-Staten waarvan de munteenheden
onderling worden gehandhaafd binnen een contante
maximummarge op een bepaald moment van 2,25 % ,
worden bepaald rekening houdende met de invloed op
de prijzen van het percentage dat overeenkomt met

munteenheden van de bovenbedoelde Lid-Staten :

een of meer communautaire valuta's ten minste een

bepaald percentage afwijkt van de contante koers ; dat
dit percentage bij Verordening (EEG) nr. 2300/73 (7),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 699/
84 (8), is vastgesteld op 0,5 ;
Overwegende dat tevens rekening moet worden
gehouden met de nieuwe representatieve koersen die
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1 223/83 ;

het verschil tussen :

— de in het kader van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid gebruikte omrekeningskoers, en

— de omrekeningskoers die voortvloeit uit de spil

Overwegende dat, wanneer voor een of meer maanden
geen termijnkoersen beschikbaar zijn, de koers wordt
gebruikt waarvan is uitgegaan voor de voorgaande of
de volgende maand, al naar het geval ;

koers ;

dat dit leidt tot vaststelling van differentiële bedragen

die ongewijzigd blijven zolang de gegevens voor de
berekening geen wijziging ondergaan ;
Overwegende dat op grond van artikel 2, lid 1 , sub b),
van de bovengenoemde verordening, bij de vaststelling
(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(2) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 6.
(3) PB nr. L 132 van 21 . 5. 1983, blz. 33.
(<) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
O PB nr. L 167 van 25. 7. 1972, blz. 9.

M PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 14.

Overwegende dat voor het Engels pond, de Italiaanse
lire en de Griekse drachme de differentiële bedragen
moeten worden berekend op basis van de koersen in
de referentieperiode -van 21 tot en met 27 maart 1984 ;
Overwegende dat voor de Griekse drachme en het
Engels pond het in artikel 2, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1569/72 bedoelde verschil meer dan één
punt afwijkt van het percentage waarvan bij de voor
gaande vaststelling is uitgegaan ;
O PB nr. L 236 van 24. 8 . 1973, blz. 28 .
(«) PB nr. L 74 van 17. 3. 1984, blz. 32.
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Overwegende dat voor bepaalde valuta s het in artikel
2, lid 2, van voornoemde verordening bedoelde
verschil voor bepaalde termijnwaarden 0,5 % over

Nr. L 91 /49

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

schrijdt ;

Artikel 1

Overwegende dat de toepassing van bovengenoemde
regelen leidt tot de vaststelling van de elementen voor
de berekening van de differentiële bedragen als aange
geven in de bijlage ;

De elementen voor de berekening van de in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1569/72 bedoelde differen
tiële bedragen worden vastgesteld in de bijlagen I en

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

Artikel 2

van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

II.

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1 984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Lopend

1 ' maand

2' maand

3e maand

4' maand

5' maand

+ 0,1085

+ 0,1085

+ 0,1104

+ 0,1138

+ 0,1138

+ 0,1231

1 . Kool- en raapzaad verwerkt in de Bondsrepubliek
Duitsland of uit dit land uitgevoerd
Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)
Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

\
— 0,1085

— 0,1085

— 0,1104

— 0,1138

Il

— 0,1138

— 0,1231

\

II||\

lll

—

—

—

—

—

— 0,0436
— 0,1085
— 0,1581
— 0,0983
— 0,1085
— 0,0649
— 0,1345
— 0,2136

— 0,0436
— 0,1110
— 0,1618
— 0,0983
— 0,1094
— 0,0649
— 0,1401
— 0,2136

— 0,0436
— 0,1170
— 0,1708
— 0,1015
— 0,1153
— 0,0655
— 0,1498
— 0,2155

— 0,0436
— 0,0929
— 0,1311
— 0,0859
— 0,0912
— 0,0681
— 0,1006
— 0,0838

— 0,0436
— 0,0929
— 0,1311
— 0,0859
— 0,0912
— 0,0681
— 0,1006
— 0,0838

— 0,0436
— 0,1080
— 0,1554
— 0,0965
— 0,1076
— 0,0757
— 0,1291
— 0,0931

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0678

+ 0,0678

+ 0,0690

+ 0,0719

+ 0,0719

+ 0,0803

Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

— 0,0678

— 0,0678

— 0,0690

— 0,0719

— 0,0719

— 0,0803

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

2. Kool- en raapzaad verwerkt in Nederland of uit dit
land uitgevoerd

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

\\

\l

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

-1- 0,0456
—

+ 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

—

—

—

—

—

— 0,0678
— 0,1197
— 0,0572
— 0,0678
— 0,0223
— 0,0951
— 0,1778

— 0,0698
— 0,1229
— 0,0572
— 0,0682
— 0,0223
— 0,1002
— 0,1778

— 0,0755
— 0,1316
— 0,0597
— 0,0739
— 0,0223
— 0,1096
— 0,1790

— 0,0497
— 0,0893
— 0,0427
— 0,0479
— 0,0243
— 0,0573
— 0,0406

— 0,0497
— 0,0893
— 0,0427
— 0,0479
— 0,0243
— 0,0573
— 0,0406

— 0,0639
— 0,1128
— 0,0524
— 0,0635
— 0,0310
— 0,0850
— 0,0490

—

—

— 0,0016

+ 0,0284

+ 0,0284

+ 0,0222

+ 0,0016

— 0,0284

— 0,0284

— 0,0222

3. Kool- en raapzaad verwerkt in de BLEU of uit de
BLEU uitgevoerd
Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)
Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)
Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

Zaad, geoogst in :

IIIl

— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

+ 0,1217
+ 0,0728
—

—

—

— Frankrijk

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556

— 0,0556
+ 0,0117

— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

—

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,1242
+ 0,0748

IIll

+ 0,0114
—

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,1304
+ 0,0807

—

+ 0,0519
— 0,0311
— 0,1164

+ 0,0999
+ 0,0524
—

— 0,0360
+ 0,0021
—

+ 0,0212
— 0,0027
+ 0,0042

+ 0,0999
+ 0,0524
—

— 0,0360
+ 0,0021

+ 0,1158
+ 0,0664
—

— 0,0457
+ 0,0069

—

+ 0,0212
— 0,0027
+ 0,0042

+ 0,0292
— 0,0168
+ 0,0104
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Lopend

l e maand

2' maand

3e maand

4' maand

5' maand

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0326

+ 0,0326

+ 0,0326

Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0326

— 0,0326

— 0,0326

+ 0,1090
+ 0,0607
— 0,0113
— 0,0663

+ 0,1090
+ 0,0607
— 0,0113
— 0,0663

+ 0,1123
+ 0,0632

+ 0,0927
+ 0,0442
— 0,0021
— 0,0430

+ 0,0927
+ 0,0442
— 0,0021
— 0,0430

+ 0,1037
+ 0,0543
— 0,0067
— 0,0573

4. Kool- en raapzaad verwerkt in Denemarken of uit dit
land uitgevoerd

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— 0,0116
— 0,0708

—

—

—

— 0,0113
+ 0,0371
— 0,0402
— 0,1279

— 0,0113
+ 0,0371
— 0,041 1
— 0,1279

— 0,0113
+ 0,0371
— 0,0472
— 0,1279

— 0,0003
+ 0,0148
— 0,0097
— 0,1279

— 0,0003
-1- 0,0148
— 0,0097
— 0,1279

— 0,0063
+ 0,0124
— 0,0282
— 0,1279

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

— 0,0589

— 0,0590

— 0,0648

— 0,0129

— 0,0129

— 0,0292

Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

+ 0,0589

+ 0,0590

+ 0,0648

+ 0,0129

+ 0,0129

+ 0,0292

+ 0,1877
-1- 0,1360
+ 0,0589

+ 0,1915
+ 0,1393
+ 0,0589

+ 0,2007
+ 0,1482
+ 0,0589

+ 0,1452
+ 0,0951
+ 0,0372

+ 0,1452
+ 0,0951
+ 0,0372

-1- 0,1204
+ 0,0471

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

—

—

—

5. Kool- en raapzaad verwerkt in Frankrijk of uit dit
land uitgevoerd

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk

—

—

—

+ 0,0756

—

+ 0,1716

—

—

— het Verenigd Koninkrijk

-1- 0,0710
+ 0,0589
+ 0,1107

— Italië
— Griekenland

— 0,0660

+ 0,0710
+ 0,0589
+ 0,1114
+ 0,0279
— 0,0659

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0466

+ 0,0466

+ 0,0466

+ 0,0466

+ 0,0466

+ 0,0466

Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

— 0,0466

— 0,0466

— 0,0466

— 0,0466

— 0,0466

— 0,0466

+ 0,0694
-1- 0,0228
— 0,0466

+ 0,0700
+ 0,0228
— 0,0496
— 0,1049

— 0,0357
— 0,0466

— 0,0357
— 0,0479

-1- 0,0727
+ 0,0248
— 0,0208
— 0,0612
— 0,0145
— 0,0190

+ 0,0804
-1- 0,0317
— 0,0285

— 0,0984

+ 0,0727
+ 0,0248
— 0,0208
— 0,0612
— 0,0145
— 0,0190

—

—

—

— Denemarken
— Ierland

+ 0,0279'

+
+
+
+
-1-

0,0444
0,0390
0,0640
0,0375
0,0465

4- 0,0444

+ 0,0599
+ 0,1180
+ 0,0279
— 0,0601

-1+
+
+

0,0390
0,0640
0,0375
0,0465

+
4+
-1+

0,0592
0,0476
0,0821
0,0350
0,0628

6. Kool- en raapzaad verwerkt in het Verenigd
Koninkrijk of uit dit land uitgevoerd

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

\

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

+ 0,0694
+ 0,0228
— 0,0466
— 0,0977
— 0,0357
— 0,0466
—

— 0,0745
— 0,1591

— 0,0771
— 0,1591

— 0,0843
— 0,1591

— 0,0285
— 0,0145

—

— 0,0285
— 0,0145

— 0,0784

— 0,0168
— 0,0281
—

— 0,0499
— 0,0145
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Lopend

1 ' maand

2' maand

7. Kool- en raapzaad verwerkt in Ierland of uit dit land
uitgevoerd
Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)
Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

—

—

—

1 . 4. 84

3' maand

4' maand

5' maand

+ 0,0301

+ 0,0301

+ 0,0226

— 0,0301

— 0,0301

— 0,0226

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

+ 0,1217
+ 0,0728

+ 0,1226
+ 0,0732

+ 0,1287
+ 0,0790

+ 0,0981
+ 0,0496

+ 0,0981
+ 0,0496

+ 0,1154
+ 0,0660

— Frankrijk

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0565
+ 0,0114

— 0,0378
+ 0,0003

— 0,0378
+ 0,0003

— 0,0462
+ 0,0064

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,0502
— 0,0327
— 0,1180

+ 0,0194
— 0,0045
— 0,0025

+ 0,0194
— 0,0045
— 0,0025

+ 0,0287
— 0,0172
+ 0,0100

8. Kool- en raapzaad verwerkt in Italië of uit dit land
uitgevoerd
Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

— 0,0301

— 0,0321

— 0,0387

+ 0,0192

+ 0,0192

— 0,0008

Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

+ 0,0301

+ 0,0321

+ 0,0387

— 0,0192

— 0,0192

+ 0,0008

— het Verenigd Koninkrijk

+ 0,1554
+ 0,1051
+ 0,0301
— 0,0272
+ 0,0419
+ 0,0301
+ 0,0805

+ 0,1611
+ 0,1103
+ 0,0301
— 0,0272
+ 0,0428
+ 0,0301
+ 0,0831

+ 0,1711
+ 0,1200
+ 0,0320
— 0,0272
+ 0,0492
+ 0,0337
+ 0,0905

+ 0,1077
+ 0,0593
+ 0,0028
— 0,0362
+ 0,0100
+ 0,0046
+ 0,0290

+ 0,1077
+ 0,0593
+ 0,0028
— 0,0362
+ 0,0100
+ 0,0046
+ 0,0290

+ 0,1389
+ 0,0896
+ 0,0174
— 0,0337
4- 0,0296
+ 0,0178
+ 0,0519

— Italië
— Griekenland

— 0,0914

— 0,0894

— 0,0828

-1- 0,0122

+ 0,0122

+ 0,0332

9. Kool- en raapzaad verwerkt in Griekenland of uit dit
land uitgevoerd
Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

— 0,1338

— 0,1338

— 0,1338

+ 0,0326

+ 0,0326

+ 0,0326

Correctie-element steun of restitutie (toe te passen
coëfficiënt)

+ 0,1338

+ 0,1338

+ 0,1338

— 0,0326

— 0,0326

— 0,0326

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

-1+
+
+
+

0,2737
0,2175
0,1322
0,0649
0,1467

+ 0,0905
+ 0,0421
— 0,0042
— 0,0451

+ 0,0905
+ 0,0421
— 0,0042
— 0,0451

+ 0,1001
+ 0,0507
— 0,0102
— 0,0617

-1- 0,1338
-1- 0,1892
+ 0,0922

— 0,0024
+ 0,0148
— 0,0118

— 0,0024
+ 0,0148
— 0,0118

— 0,0098
+ 0,0148
— 0,0316

— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië

— Griekenland

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland
<

0,2717
0,2163
0,1338
0,0707
0,1467
0,1338
0,1892
0,1006

0,2717
0,2163
0,1338
0,0706
0,1467
0,1338
0,1892
0,0986
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BIJLAGE II

Lopend

1 ' maand

2' maand

3e maand

4' maand

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

-1- 0,1085

+ 0,1085

+ 0,1104

+ 0,1138

-1- 0,1138

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

— 0,1085

— 0,1085

— 0,1104

— 0,1138

— 0,1138

— 0,0436
— 0,1170
— 0,1708

— 0,0436
— 0,0929
— 0,1311
— 0,0859
— 0,0912
— 0,0681
— 0,1006
— 0,0838

1 . Zonnebloemzaad verwerkt in de Bondsrepubliek
Duitsland

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

Il

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— 0,0436
— 0,1085
— 0,1581
— 0,0983
— 0,1085
— 0,0649
— 0,1345
— 0,2136

— 0,0436
— 0,1110
— 0,1618
— 0,0983
— 0,1094
— 0,0649
— 0,1401
— 0,2136

— 0,1015
— 0,1153
— 0,0655
— 0,1498
— 0,2155

— 0,0436
— 0,1229
— 0,1800
— 0,1057
— 0,1212
— 0,0681
— 0,1593
— 0,2189

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0678

+ 0,0678

+ 0,0690

-1- 0,0719

+ 0,0719

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

— 0,0678

— 0,0678

— 0,0690

— 0,0719

— 0,0719

+ 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

+ 0,0456

— 0,0678
— 0,1197
— 0,0572
— 0,0678
— 0,0223
— 0,0951
— 0,1778

— 0,0698
— 0,1229
— 0,0572
— 0,0682
— 0,0223
— 0,1002
— 0,1778

— 0,0755
— 0,1316
— 0,0597
— 0,0739
— 0,0223
— 0,1096
— 0,1790

— 0,0810
— 0,1404
— 0,0634
— 0,0792
— 0,0243
— 0,1187
— 0,1819

— 0,0497
— 0,0893
— 0,0427
— 0,0479
— 0,0243
— 0,0573
— 0,0406

— 0,0016

— 0,0042

+ 0,0284

-1- 0,0016

+ 0,0042

— 0,0284

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

2. Zonnebloemzaad verwerkt in Nederland

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

3 . Zonnebloemzaad verwerkt in de BLEU

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)
Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

—

—

—

—

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

+ 0,1217
+ 0,0728

+ 0,1242
+ 0,0748

+ 0,1304
+ 0,0807

+ 0,1365
+ 0,0863

+ 0,0999
+ 0,0524

— Frankrijk

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0117

— 0,0582
+ 0,0135

— 0,0360
+ 0,0021

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,0519
— 0,0311
— 0,1164

+ 0,0553
— 0,0348
— 0,1138

+ 0,0212
— 0,0027
+ 0,0042

— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland
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Lopend

1 ' maand

2' maand

3' maand

4' maand

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0113

+ 0,0326

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0113

— 0,0326

+ 0,1090
+ 0,0607
— 0,0113
— 0,0663

+
+
—
—

0,1090
0,0607
0,0113
0,0663

+ 0,1123
+ 0,0632
— 0,0116
— 0,0708

+ 0,1166
+ 0,0670
— 0,0134
— 0,0759

+
-1—
—

— 0,0113
+ 0,0371
— 0,0402
— 0,1279

— 0,0113

+ 0,0371
— 0,041 1
— 0,1279

— 0,0113
+ 0,0371
— 0,0472
— 0,1279

— 0,0116
+ 0,0371
— 0,0528
— 0,1279

— 0,0003
+ 0,0148
— 0,0097
— 0,1279

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

— 0,0589

— 0,0590

— 0,0648

— 0,0709

— 0,0129

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0589

+ 0,0590

+ 0,0648

+ 0,0709

+ 0,0129

+ 0,1877
+ 0,1360
+ 0,0589

+ 0,1915
+ 0,1393
+ 0,0589

+ 0,2007
+ 0,1482
+ 0,0589

+ 0,2103
+ 0,1574
+ 0,0616

+ 0,1452
+ 0,0951
+ 0,0372

+ 0,0710
+ 0,0589
-1- 0,1107
+ 0,0279
— 0,0660

+
+
+
+
—

+
+
-1+
—

-1+
+
+
—

+
+
+
+
+

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0466

+ 0,0466

+ 0,0466

+ 0,0466

+ 0,0466

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

— 0,0466

— 0,0466

— 0,0466

— 0,0466

— 0,0466

-1- 0,0700
+ 0,0228
— 0,0496

+ 0,0727
+ 0,0248
— 0,0529

— 0,1049
— 0,0357
— 0,0479

— 0,1125
— 0,0357
— 0,051 1

+ 0,0727
+ 0,0248
— 0,0208
— 0,0612
— 0,0145
— 0,0190

— 0,0843

— 0,0913
— 0,1591

— 0,0285
— 0,0145

4. Zonnebloemzaad verwerkt in Denemarken

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

0,0927
0,0442
0,0021
0,0430

5. Zonnebloemzaad verwerkt in Frankrijk

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

0,0710
0,0589
0,1114
0,0279
0,0659

0,0756
0,0599
0,1180
0,0279
0,0601

0,0809
0,0634
0,1249
0,0279
0,0540

0,0444
0,0390
0,0640
0,0375
0,0465

6. Zonnebloemzaad verwerkt in het Verenigd Konink
rijk

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)

||

Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

+ 0,0694
+ 0,0228
— 0,0466

— Frankrijk

— 0,0977
— 0,0357
— 0,0466

+ 0,0694
+ 0,0228
— 0,0466
— 0,0984
— 0,0357
— 0,0466

— 0,0745
— 0,1591

— 0,0771
— 0,1591

— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

— 0,1591
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1 ' maand

2' maand
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3' maand

4' maand

— 0,0025

+ 0,0301

+ 0,0025

— 0,0301

7 . Zonnebloemzaad verwerkt in Ierland

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

_

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

—

—

—

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
-1- 0,1217
+ 0,0728

-1- 0,1226
+ 0,0732

+ 0,1287
+ 0,0790

+ 0,1347
+ 0,0855

+ 0,0981
+ 0,0496

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0556
+ 0,0114

— 0,0565

-1- 0,0114

— 0,0600
+ 0,0117

— 0,0378
+ 0,0003

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,0489
— 0,0292
— 0,1180

+ 0,0502
— 0,0327
— 0,1180

+ 0,0535
— 0,0366
— 0,1155

-1- 0,0194
— 0,0045
— 0,0025

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

— 0,0301

— 0,0321

— 0,0387

— 0,0452

4- 0,0192

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,0301

+ 0,0321

+ 0,0387

+ 0,0452

— 0,0192

— het Verenigd Koninkrijk

+ 0,1554
+ 0,1051
+ 0,0301
— 0,0272
-1- 0,0419
+ 0,0301
+ 0,0805

+ 0,1611
+ 0,1103
-1- 0,0301
— 0,0272
+ 0,0428
+ 0,0301
+ 0,0831

-1- 0,1711
-1- 0,1200
+ 0,0320
— 0,0272
+ 0,0492
+ 0,0337
+ 0,0905

+ 0,1811
+ 0,1295
+ 0,0358
— 0,0272
+ 0,0548
+ 0,0376
+ 0,0977

+ 0,1077
+ 0,0593
+ 0,0028
— 0,0362
+ 0,0100
4- 0,0046
4- 0,0290

— Italië
— Griekenland

— 0,0914

— 0,0894

— 0,0828

— 0,0763

+ 0,0122

Correctie-element richtprijs (toe te passen coëfficiënt)

— 0,1338

— 0,1338

— 0,1338

— 0,1338

+ 0,0326

Correctie-element steun (toe te passen coëfficiënt)

+ 0,1338

+ 0,1338

+ 0,1338

+ 0,1338

— 0,0326

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+ 0,0905
+ 0,0421
— 0,0042
— 0,0451

— Duitsland

— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië
— Griekenland

8 . Zonnebloemzaad verwerkt in Italië

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

9 . Zonnebloemzaad verwerkt in Griekenland

Differentieel element (op de richtprijs toe te passen
coëfficiënt)
Zaad, geoogst in :
— Duitsland
— Nederland
— de BLEU

— Frankrijk
— Denemarken
— Ierland

— het Verenigd Koninkrijk
— Italië

— Griekenland

0,2717
0,2163
0,1338
0,0707
0,1467
0,1338
0,1892
0,1006

0,2717
0,2163
0,1338
0,0706
0,1467
0,1338
0,1892
0,0986

0,2737
0,2175
0,1322
0,0649
0,1467
0,1338
0,1892
0,0922

0,2771
0,2205
0,1296
0,0590
0,1467
0,1314
0,1892
0,0859

— 0,0024
+ 0,0148
— 0,0118
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VERORDENING (EEG) Nr. 889/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2191 /81 en (EEG) nr. 2192/81 voor
wat betreft het bedrag van de steun
DE

COMMISSIE

VAN

DE

EUROPESE

GEMEEN

SCHAPPEN,

van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), en met name op artikel 12, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2191 /81
van de Commissie (3) en bij Verordening (EEG) nr.
2192/81 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3514/83 (^ het bedrag van de
steun is vastgesteld voor de aankoop van boter door
instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk
alsmede voor de aankoop van boter door het leger en
de daarmee gelijkgestelde eenheden ; dat, gezien de
ontwikkeling van de marktsituatie, het noodzakelijk
lijkt het bedrag van deze steun aan te passen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 2, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2191 /81
en artikel 2, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2192/81 ,
wordt „ 195 Ecu" vervangen door „ 157 Ecu".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
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

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
90 van 1 . 4. 1984, blz . 10 .
213 van 1 . 8 . 1981 , blz. 20 .
213 van 1 . 8 . 1981 , blz. 24.
351 van 14. 12. 1983 , blz. 13 .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 4. 84

Nr. L 91 / 57

VERORDENING (EEG) Nr. 890/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 649/78 betreffende de afzet tegen
verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de
vorm van boterconcentraat

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 649/78 van
de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
( EEG) nr. 784/84 (4), voorziet in de afzet tegen
verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 2, lid 1 , en artikel 3, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 649/78, wordt voor „ 190 Ecu" gelezen : „ 152
Ecu".

onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcen
Artikel 2

traat ;

Overwegende dat, om rekening te houden met de
ontwikkeling van de door de interventiebureaus toege
paste aankoopprijs, het bedrag van de steun en de
verkoopprijs van deze boter moeten worden aange

haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

past ;

Zij is van toepassing vanaf 2 april 1984.

Deze verordening treedt in werking op de dag van

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13.
90 van 1 . 4. 1984, blz. 10 .
86 van 1 . 4. 1978, blz. 33 .
85 van 28 . 3 . 1984, blz. 30 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 891/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 ten aanzien van de aanpassing
van de waarden franco-grens van bepaalde kaassoorten voor het melkprijsjaar
1984/ 1985

(EEG) nr. 1767/82 van de Commissie ^, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 39/84 (*) ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) Nr. 804/68 van de Raad

van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), en met name op artikel 14, lid 7,

Overwegende dat het ingevolge de vaststelling van de
richtprijs en de drempelprijs voor het melkprijsjaar
1984/ 1985 noodzakelijk is gebleken enige waarden
franco-grens in bijlage I van Verordening (EEG) nr.
1767/82 aan te passen ;

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

Overwegende dat in artikel 7, lid 2, en in artikel 9, lid
2, van Verordening (EEG) nr. 2915/79 van de Raad van
18 december 1979 houdende vaststelling van de
produktengroepen en de bijzondere voorschriften
betreffende de berekening van de heffingen in de
sector melk en zuivelprodukten en tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het
gemeenschappelijke douanetarief (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 859/84 (4), de aanpas
singen van de waarden franco-grens voor bepaalde
kaassoorten zijn vastgesteld, voor elke wijziging in de
richtprijs voor melk of in de drempelprijs voor ched
dar ; dat deze waarden zijn vastgesteld bij Verordening

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1767/82 wordt als volgt gewij
zigd :

De punten d), e) en f) in bijlage I worden gelezen :

„ Nr. van het

Heffing bij

gemeen

Omschrijving van de goederen

schappelijk

Land van

invoer in Ecu

oorsprong

per 100 kg
nettogewicht

douanetarief

d) ex 04.04 E I b) 1

Cheddar vervaardigd uit niet-gepasteuri
seerde melk, met een vetgehalte van ten
minste 50 gewichtspercenten berekend op
de droge stof en met een rijpingstijd van

Canada

12,09

ten minste 9 maanden, waarvan de waarde

franco-grens (2) per 1 00 kg nettogewicht
gelijk is aan of hoger is dan
— 289,02 Ecu voor hele vormen met stan

daardgewicht (') b),
— 307,16 Ecu voor kazen met een netto

gewicht van 500 g of meer,
— 319,25 Ecu voor kazen met een netto

gewicht van minder dan 500 g,
binnen een jaarlijks tariefcontingent van
2 750 ton

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
O PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 10.
(J) PB nr. L 329 van 24. 12. 1979, blz. 1 .
(4) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 19 .

(*) PB nr. L 196 van 5. 7. 1982, blz. 1 .
(*) PB nr. L 5 van 7. 1 . 1984, blz. 5.
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Nr. van het

gemeen

schappelijk

Heffing bij
Omschrijving van de goederen

Land van

invoer in Ecu

oorsprong

per 100 kg
nettogewicht

douanetarief

e) ex 04.04 E I b) 1

Nr. L 91 /59

Cheddar in hele vormen met standaardge
wicht (') b), met een vetgehalte van ten
minste 50 gewichtspercenten berekend op
de droge stof, met een rijpingstijd van ten

Australië

12,09

Nieuw-Zeeland

minste 3 maanden en een waarde franco

grens (2) van 282,98 Ecu of meer per 100 kg
nettogewicht, binnen een jaarlijks tarief
contingent van 9 000 ton
f) ex 04.04 E I b) 1
en

ex 04.04 E I b) 2

— Cheddar en

— andere kaassoorten van post 04.04 E I

Australië
Nieuw-Zeeland

12,09"

b) 2, bestemd voor verwerking, met een
waarde franco-grens (2) van 258,80 Ecu
of meer per 100 kg nettogewicht,
binnen een jaarlijks tariefcontingent
van 3 500 ton

Artikel 2

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

Zij is van toepassing met ingang van 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 91 /60

1 . 4. 84

VERORDENING (EEG) Nr. 892/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

tot vaststelling van de met ingang van 2 april 1984 geldende aankoopprijzen bij
interventie voor achtervoeten in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

GEMEENSCHAPPEN,

796/84 0 ;

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

Overwegende dat het interventiebureau gemakkelijker
kan toezien op de naleving van de voorschriften
inzake de kwaliteit en de indeling van de aanbiedings

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector rundvlees ('),
laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van
Griekenland, en met name op artikel 6, lid 5, sub c),

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr.
868/84 van 31 maart 1984 (2), de oriëntatieprijs en de
interventieprijs voor volwassen runderen voor het
verkoopseizoen 1984/ 1985 heeft vastgesteld ; dat de
Raad evenwel tegelijk bij Verordening (EEG) nr.
869/84 (3) heeft besloten dat het communautair

indelingsschema voor volwassen runderen pas vanaf 9
april 1984 zal worden toegepast voor de interventie
maatregelen ; dat de aankoopprijzen bij interventie in
tussentijd volgens de traditionele methode moeten
worden vastgesteld ;

vormen van het vlees, indien de van hetzelfde halve

geslachte dier afkomstige voorvoet en achtervoet
samen worden getoond ; dat voor de interventiebu

reaus de mogelijkheid dient te worden geopend
daartoe te verlangen dat beide voeten samen worden
getoond ;

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 :

Artikel 1

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1302/73 van de Raad (4), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 427/77 (*), bij de bepaling van de kwaliteiten
en de aanbiedingsvormen van de aan te kopen
produkten rekening dient te worden gehouden met de
noodzaak van een doeltreffende marktondersteuning

Vanaf 2 april 1984 kopen de interventiebureaus de
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2226/78 aange
boden achtervoeten aan tegen prijzen die liggen tussen

de in de bijlage voor elk produkt vastgestelde grenzen,
rekening houdende met de leeftijd, het gewicht, de

en het evenwicht tussen de betrokken markt en die

bevleesdheid en de vetheid van de dieren waarvan deze

voor concurrerende dierlijke produkten, enerzijds, en
met de financiële verantwoordelijkheid van de
Gemeenschap ter zake, anderzijds ; dat het derhalve
aanbeveling verdient de aankopen tot bepaalde aanbie
dingsvormen van vlees te beperken ;

achtervoeten afkomstig zijn.

Overwegende dat de beneden- en bovengrenzen van
de aankoopprijzen zodanig moeten worden vastgesteld
dat de interventiebureaus rekening kunnen houden
met de verschillen in waarde van het vlees als gevolg
van de leeftijd, het gewicht, de bevleesdheid en de
vetheid van de dieren ;

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
O PB nr.

L
L
L
L

148 van 28 .
90 van 1 . 4.
90 van 1 . 4.
132 van 19.
L 61 van 5 . 3 .

Op verzoek van het betrokken interventiebureau moet
samen met de aangeboden achtervoet ook de van
hetzelfde halve geslachte dier afkomstige voorvoet aan
dit interventiebureau worden getoond.
Artikel 2

Overwegende dat het dienstig is de bovengrenzen voor
de aankoopprijs vast te stellen op een peil dat
overeenkomt met de interventieprijs die bij Veror
dening (EEG) nr. 868/84 is vastgesteld voor het
verkoopseizoen 1983/ 1984, zulks met gebruikmaking
van de coëfficiënten die zijn vastgesteld bij Veror
dening (EEG) nr. 2226/78 van de Commissie (6),
(')
(*)
O
(4)

Voor interventieaankoop overeenkomstig bovenstaande
bepaling komt alleen vlees van mannelijke dieren in
aanmerking.

Verordening (EEG) nr. 3042/83 (8) wordt ingetrokken
met ingang van 2 april 1984.
Artikel 3

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

6. 1968, blz. 24.
1984, blz. 30.
1984, blz. 32.
5. 1973, blz. 3.

Zij is van toepassing met ingang van 2 april 1984.

1977, blz. 16.

Q PB nr. L 86 van 29 . 3 . 1984, blz. 20 .
(■ PB nr. L 297 van 29 . 10 . 1983 , blz. 16 .

(« PB nr. L 261 van 26. 9 . 1978 , blz. 5.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE
Opkøbspns i ECU pr. 100 kg af produkterne

Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χγρ προϊόντων
Buying-in price in ECU per 100 kg of product

Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt
Maksimum
Obere Grenze

Minimum
Untere Grenze

Ανώτατο όριο

Κατώτατο όριο

Upper limit

Lower limit

Limite supérieure
Limite superiore
Bovengrenzen

Limite inférieure
Limite inferiore
Ondergrenzen

414,514
410,105

393,568
389,158

431,050
427,743

409,002
405,694

377,533
385,348
401,579

373,324
381,139
397,371

393,163
401,579
418,412

388,954
397,371
414,203

418,509

43 1,028

454,452
451,376

450,606
447,530

473,419
470,214

469,446
466,241

469,525
438,875
413,561
439,180
419,966
391,450

453,056
422,404
397,091
426,369
407,155
378,639

489,198
457,174
430,793
457,479
437,503

472,117
440,094
413,712
444,21 1
424,235

407,766

394,498

BELGIQUE/BELGIË
— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig
van :

Bœufs 55 /o — Ossen 55 7o

Taureaux 55 % — Stieren 55 %

— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », prove
nant des :

— Achtervoeten „pistola ", snit op 8 ribben, afkomstig van :
Bœufs 55 % — Ossen 55 %
Taureaux 55 % — Stieren 55 %
DANMARK

— Bagfjerdinger, udskåret med 5 ribben, af:
Stude I

Tyre P
Ungtyre I

— Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pisto 
ler«, af:
Stude I

Tyre P
Ungtyre I
DEUTSCHLAND

— Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen, stam
mend von :
Bullen A
EAAAAA

— Οπίσθια τέταρτα ευθείας τομής με 5 πλευρές, προερ
χόμενα από:
Μόσχους Β
Μόσχους Γ
— Οπίσθια τέταρτα τομής « pistola » με 8 πλευρές, προε
ρχόμενα από :
Μόσχους Β
Μόσχους Γ
FRANCE

— Quartiers arrière, découpe droite à 3 côtes, provenant des :
Bœufs U
Bœufs R
Bœufs O

Jeunes bovins U
Jeunes bovins R
Jeunes bovins O
— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », prove
nant des :
Bœufs U
Bœufs R
Bœufs O

Jeunes bovins U
Jeunes bovins R
Jeunes bovins O
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Nr. L 91 /63

Maksimum
Obere Grenze

Minimum
Untere Grenze

Ανώτατο όριο

Κατώτατο όριο

Upper limit
Limite supérieure
Limite superiore
Bovengrenzen

Limite inférieure
Limite inferiore
Ondergrenzen

385,952
374,396

380,221
368,666

402,035
390,003

396,073
384,042

505,705
476,913

496,108
467,316

497,584
469,530

488,725
460,671

411,206

403,269

428,405

420,246

409,180

398,220

386,667
382,602

382,443
378,378

402,782
398,541

398,381
394,141

378,523
371,690
373,817

374,297
367,464
369,593

394,300
387,179
389,404

389,900
382,779
385,003

Lower limit

IRELAND

— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers 1
Steers 2

— Hindquarters, pistola ' cut at eighth rib, from :
Steers 1
Steers 2

ITALIA

— Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, prove
nienti dai :
Vitelloni 1
Vitelloni 2

— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, prove
nienti dai :
Vitelloni 1
Vitelloni 2

LUXEMBOURG

— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :
Bœufs et taureaux extra

— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », prove
nant des :
Bœufs et taureaux extra
NEDERLAND

— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig
van :

Stieren, le kwaliteit
UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers M
Steers H

— Hindquarters, pistola ' cut at eighth rib, from :
Steers M

Steers H
B. Northern Ireland

— Hindquarters, straight cut at third rib, from :
Steers L/M
Steers L/ H
Steers T

— Hindquarters, pistola ' cut at eighth rib, from :
Steers L/M
Steers L/ H
Steers T

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 91 /64

1 . 4 . 84

VERORDENING (EEG) Nr. 893/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

houdende vaststelling van de bedragen welke in mindering worden gebracht op
de invoerrechten van rundvlees van oorsprong uit de Staten in Afrika, het
Caribische gebied en de Stille Oceaan

GEMEENSCHAPPEN,

486/80 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2377/80 (<),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Economische Gemeenschap,

VASTGESTELD :

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 435/80 van de Raad
van 18 februari 1980 inzake de regeling voor de land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van
landbouwprodukten verkregen goederen, van
oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische

gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en
gebieden overzee ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3019/81 (2), inzonderheid op artikel 4,

Artikel 1

De in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
435/80 bedoelde bedragen welke in mindering worden
gebracht op de invoerrechten in de sector rundvlees,
worden voor de invoeren tijdens het tweede kwartaal

van 1984 vastgesteld als vermeld in de bijlage.
Artikel 2

90 % van de invoerrechten van rundvlees ; dat het

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

bedrag van deze vermindering moet worden berekend
overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG) nr.

Zij is van toepassing vanaf 2 april 1984.

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 435/80 is voorzien in een vermindering met

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 55 van 28 . 2. 1980, blz. 4.
i1) PB nr. L 302 van 23 . 10. 1981 , blz. 4.

(3) PB nr. L 56 van 29 . 2. 1980, blz. 22.
(4) PB nr. L 241 van 13. 9 . 1980 , blz . 5.

1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

268,86
510,83
408,65
612,99
734,13
860,54
450,92
360,74
563,65
647,83
563,65
563,65
756,41
734,13
850,16
850,16

DM/ 1 00 kg

Dkr./ 1 00 kg

878,69
669,53
335,61
003,43
504,28
864,55
472,63
178,12
840,80
208,96
840,80
840,80
532,94
504,28
864,55
864,55

Deutschland

Danmark

9
17
14
21
26
30
15
12
19
23
19
19
27
26
30
30

452,93
960,66
368,41
552,74
940,94
816,64
842,55
674,13
803,22
763,90
803,22
803,22
249,25
940,94
816,64
816,64

Δρχ/ 100 χγρ

Ελλάδα

2 300,76

706,28
598,37

598,37
815,46
800,59
920,04
920,04

375 904
313 253

487 467
487 467

164,088
1 96,907
164,088

426 160

431 037

313 253

United

64,600
122,740
98,192
147,288
148,110
210,596
108,266
86,613
135332
162399
135,332
135332
186,217
184,110
210,596
210,596

£/ 100 kg

Kingdom

Europese Gemeenschappen

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt voorgelegd hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de
bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen .

(') L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes.
(') L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

de

164,088
225,786
223,231
255,344
255,344

598 37

200 483
313 253

487 467

426 160

105,017

285,54
542,55
434,03
651,04
800,59
924,32
478,70
382,96

Fl/ 1 00 kg

Nederland

250 602

340 927

227 283

284 107

149 530

Lit/ 1 00 kg

Italia

178,584
223,231
255,344
131,270

78,326
148,820
119,056

£ Irl/ 1 00 kg

Ireland

van

2 018,71
2 300,76

2 018,71
2 292,42
1 171,66
937,33
1 464,57
1 780,43
1 464,57
1 464,57
2 030,65

1 594,34

699,26
1 328,62
1 062,88

FF/ 100 kg

France

Publikatieblad

(') Henførsel under denne underposition er betinget af, at der fremlaegges en licens, der opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i De europaeiske Faellesskaber.
(') Die Zulassung zu dieser Tarifstelle ist abhängig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften festgesetzten Voraussetzun
gen entspricht.
(') Η υπαγωγή εις την διάκρισιν ταύτην εξαρτάται εκ της προσκομίσεως πιστοποιητικού εκδιδομένου καθ' όρους προβλεπομένους παρά των αρμοδίων αρχών.
(') Entry under this subheading is subject to the production of a certificate issued on conditions laid down by the competent authorities of the European Communities.

02.01 A II a) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 A II a) 4 bb)
02.01 A II b) 1
02.01 A II b) 2
02.01 A II b) 3
02.01 A II b) 4 aa)
02.01 A II b) 4 bb) 1 1
02.01 A II b) 4 bb) 22 (')
02.01 A II b) 4 bb) 33
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)

4 846,31
9 208,04
7 366,37
1 1 049,62
13 812,04
1 5 799,02
8 122,13
6 497,76
10 152,68
12 183,24
10 152,68
10 152,68
13 970,10
13 812,04
1 5 799,02
1 5 799,02

Belgique
Luxembourg
FB/Flux/ 100 kg

84

01.02 A II

Numero della tariffa doganale comune
Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

Numéro du tarif douanier commun

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου
CCΤ heading No

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs

4

91 / Position i den fælles toldtarif

1

.
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VERORDENING (EEG) Nr. 894/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

houdende vaststelling van de restituties welke vanaf 1 april 1984 van toepassing
zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in
bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad

van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), en met name op artikel 17, lid 5,

c) met de noodzaak gelijke mededingingsvoorwaarden
te waarborgen tussen de industrieën die produkten
uit de Gemeenschap gebruiken en die welke
produkten uit derde landen onder de regeling van
het actieve veredelingsverkeer gebruiken ;

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3035/80 is bepaald dat voor de vaststelling
van de restitutie in voorkomend geval rekening moet
worden gehouden met de restituties bij de produktie
en de steunmaatregelen of andere maatregelen van
gelijke werking die voor de in bijlage A van genoemde

Overwegende dat overeenkomstig artikel 1 7, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de
prijzen in de internationale handel van de in artikel 1 ,
sub a), b), c) en e), van deze verordening bedoelde
produkten en de prijzen in de Gemeenschap over
brugd kan worden door een restitutie bij de uitvoer ;
dat in Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad van
11 november 1980 tot vaststelling van de algemene
regels aangaande de toekenning van restituties bij
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het resti
tutiebedrag betreffende bepaalde landbouwprodukten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder
bijlage II van het Verdrag vallen (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1028/83 (4), die produkten
zijn aangegeven waarvoor een restitutie dient te
worden vastgesteld welke van toepassing is bij de
uitvoer ervan in de vorm van goederen welke in de
bijlage van Verordening (EEG) nr. 804/68 zijn
genoemd ;

verordening vermelde basisprodukten of de daarmee
gelijkgestelde produkten in alle Lid-Staten worden
toegepast uit hoofde van de verordening houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1 ,

verkoop tegen verlaagde prijs van boter, bestemd voor
de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie

eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 3035/80 de
restitutie per 100 kg van elk van de betrokken basis
produkten voor iedere maand moet worden vastge
steld ;

Overwegende dat overeenkomstig lid 2 van dit zelfde
artikel bij de vaststelling van deze restitutie met name
rekening dient te worden gehouden :
a) enerzijds met de gemiddelde kosten waartegen de
verwerkende industrieën zich op de markt van de
Gemeenschap van de betrokken basisprodukten
kunnen voorzien en anderzijds met de op de
wereldmarkt toegepaste prijzen ;
b) met het niveau van de restitutie van toepassing op
de uitvoer van verwerkte landbouwprodukten die
onder bijlage II van het Verdrag vallen en waarvan
de vervaardiging onder vergelijkbare voorwaarden
geschiedt ;
(')
(2)
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 .
90 van 1 . 4.
323 van 29.
116 van 30 .

6. 1968 , blz. 13.
1984, blz. 10.
11 . 1980, blz. 27.
4 . 1983, blz. 9.

betrokken sector ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11 , lid 1 , van

Verordening (EEG) nr. 804/68 steun wordt verleend
aan in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseïne
verwerkte ondermelk, indien deze melk en de daaruit

vervaardigde caseïne aan bepaalde eisen voldoen, welke

zijn vastgesteld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
987/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vast
stelling van de algemene voorschriften voor de toeken
ning van steun voor ondermelk die tot caseïne en

caseïnaten is verwerkt (*), laatstelijk gewijzigd door de
Toetredingsakte (*) ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 262/79 van
de Commissie van 12 februari 1979 betreffende de

ijs en andere voedingsmiddelen f7), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 430/84 (8), Verordening
(EEG) nr. 442/84 van de Commissie van 21 februari

1984 inzake de toekenning van steun voor boter uit
particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van
banketbakkerswerk, consumptie-ijs
en
andere
voedingsmiddelen en houdende wijziging van Veror
dening (EEG) nr. 1245/83 (9) en Verordening (EEG) nr.
1932/81 van de Commissie van 13 juli 1981 betref
fende de toekenning van de steun voor boter en boter
concentraat bestemd voor de vervaardiging van banket
bakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmid

delen (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 380/84 (u), de levering van boter tegen verlaagde
prijs toestaat aan de fabrikanten van bepaalde koop
waren ;

O PB nr. L 169 van 18 . 7. 1968, blz. 6.
(*) PB nr. L 73 van 27. 3. 1972, blz. 14.
O PB nr. L 41 van 16. 2. 1979, blz. 1 .
O PB nr. L 51 van 22. 2. 1984, blz. 6.
(9) PB nr. L 52 van 23 . 2. 1984, blz . 12.
O PB nr. L 191 van 14. 7. 1981 , blz. 6.
(") PB nr. L 46 van 16. 2. 1984, blz. 25.
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Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Nr. L 91 /67

bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68
en die worden uitgevoerd in de vorm van in de bijlage
van Verordening (EEG) nr. 804/68 genoemde goede
ren, worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.
2.

Voor in de vorige alinea vermelde en niet in de
bijlage opgenomen produkten wordt geen restitutiebe
drag vastgesteld.

Artikel 1

1 . De restitutiebedragen welke vanaf 1 april 1984
van toepassing zijn op basisprodukten genoemd in
bijlage A van Verordening (EEG) nr. 3035/80 en

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1 984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES
Lid van de Commissie

Nr. L 91 /68
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 houdende vaststelling van de resti
tuties welke vanaf 1 april 1984 van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden
uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
(Ecu/100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving van de produkten

schappelijk

Restituties

douanetarief

ex 04.02 A II

Melk in poeder, verkregen volgens het verstuivingsprocédé,
met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercent en
een watergehalte van minder dan 5 gewichtspercenten (PG
2):

ex 04.02 A II

ex 04.02 A III

a) in geval van uitvoer van goederen van post 35.01 van het
gemeenschappelijk douanetarief
b) in geval van uitvoer van andere goederen

59,41

Melk in poeder, verkregen volgens het verstuivingsprocédé
met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten en een waterge
halte van minder dan 5 gewichtspercenten (PG 3)

96,82

Ingedikte melk met een vetgehalte van 7,5 gewichtspercenten
en een gehalte aan droge stof van 25 gewichtspercenten (PG
4)

ex 04.03

24,60

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6) :

a) bij uitvoer van de navolgende produkten, vervaardigd over
eenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr.
262/79, (EEG) nr. 442/84 en (EEG) nr. 1932/81 :
— produkten van post 19.08 of van onderverdelingen
18.06 B en 21.07 C,

— preparaten voor de bereiding van consumptie-ijs, zoge
naamde „ice-mix" van onderverdeling 18.06 D en van
post 21.07,
— ongekookt en ongebakken deeg en preparaten in
poedervorm van onderverdeling 19.02 B II b)

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot de
postonderverdelingen 21.07 G VII tot en met IX van het
gemeenschappelijk douanetarief

170,16 (')

c) in geval van uitvoer van andere goederen

157,16

(') Dit bedrag is uitsluitend van toepassing in de gevallen als bedoeld in artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 1760/83.
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Nr. L 91 /69

VERORDENING (EEG) Nr. 895/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde
zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het
Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

huidige tijdstip beschikt aanleiding geeft tot wijziging

GEMEENSCHAPPEN,

van de op dit tijdstip geldende restituties In de zin als

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), en met name op artikel 17, lid 5,

vermeld in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 894/84 van
de Commissie van 31 maart 1984 (3), de restituties
heeft vastgesteld welke vanaf 1 april 1984 van toepas
sing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden
uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het
Verdrag vermelde goederen ;

De restitutievoet, toepasselijk voor bepaalde zuivelpro
dukten, uitgevoerd in de vorm van goederen, opge
nomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 804/68
is gewijzigd zoals vermeld in de bijlage van deze veror

Overwegende dat toepassing van de regels en criteria,
welke zijn aangehaald in Verordening (EEG) nr.
894/84 op de gegevens waarover de Commissie op het

Artikel 2

dening.

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13 .
(2) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 10 .
(3) Zie blz . 66 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 maart 1984 houdende wijziging van de restitu
ties welke vanaf 2 april 1984 van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden
uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
(Ecu/100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving van de produkten

schappelijk

Restituties

douanetarief
A

ex 04.02 A II

B

Melk in poeder, verkregen volgens het verstuivingsprocéde,
met een vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercent en
een watergehalte van minder dan 5 gewichtspercenten (PG
2):

ex 04.02 A II

ex 04.02 A III

a) in geval van uitvoer van goederen van post 35.01 van het
gemeenschappelijk douanetarief
b) in geval van uitvoer van andere goederen

59,41

78,60

Melk in poeder, verkregen volgens het verstuivingsprocédé
met een vetgehalte van 26 gewichtspercenten en een waterge
halte van minder dan 5 gewichtspercenten (PG 3)

96,82

101,16

24,60

25,33

Ingedikte melk met een vetgehalte van 7,5 gewichtspercenten
en een gehalte aan droge stof van 25 gewichtspercenten (PG
4

ex 04.03

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6) :
a) bij uitvoer van de navolgende produkten, vervaardigd over
eenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr.
262/79, (EEG) nr. 442/84 en (EEG) nr. 1932/81 :
— produkten van post 19.08 of van onderverdelingen
18.06 B en 21.07 C,

— preparaten voor de bereiding van consumptie-ijs, zoge
naamde „ice-mix" van onderverdeling 18.06 D en van
post 21.07,
— ongekookt en ongebakken deeg en preparaten in
poedervorm van onderverdeling 19.02 B II b)

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot de
postonderverdelingen 21.07 G VII tot en met IX van het
gemeenschappelijk douanetarief

170,16

138,23 (')

c) in geval van uitvoer van andere goederen

157,16

125,23

(') Dit bedrag is uitsluitend van toepassing in de gevallen als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1760/
83 .

De toekenning van :

— het in kolom A aangegeven restitutiebedrag is afhankelijk van de overlegging van het bewijs dat het produkt
vóór 2 april 1984 is vervaardigd, indien deze restitutie hoger is dan de voor dit produkt in kolom B aangegeven
restitutie ;

— het in kolom B aangegeven restitutiebedrag is afhankelijk van de overlegging van het bewijs dat het produkt na
het begin van het melkprijsjaar 1984/ 1985 is vervaardigd, indien deze restitutie hoger is dan de voor dit produkt
in kolom A aangegeven restitutie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 896/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

houdende aanvullende bepalingen inzake de toekenning van de restituties bij
uitvoer in de 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 zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), en met name op artikel 17, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 876/68 van de Raad
van 28 juni, 1968 tot vaststelling van de algemene
voorschrifterf betreffende de toekenning van de resti
tuties bij de uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het bedrag van de restitutie in de sector melk en
zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 2429/72 (4), en met name op artikel
6, lid 3,

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 867/ 68 de restituties voor de in artikel 1 van Veror

dening (EEG) nr. 804/68 bedoelde produkten die in
ongewijzigde staat worden uitgevoerd, met inacht
neming van bepaalde factoren moeten worden vastge
steld ; dat een van de factoren de prijs van de melk en
de zuivelprodukten op de markt van de Gemeenschap
is ;

Overwegende dat ingeval de interventieprijzen voor de
zuivelprodukten bij het begin van een nieuw
melkprijsjaar worden verhoogd, de prijzen van de
zuivelprodukten die na de betrokken datum worden
vervaardigd normaal door de verhoging van de inter
ventieprijzen worden beïnvloed ; dat het in dat geval
noodzakelijk kan zijn de restituties te verhogen ; dat
ingeval de interventieprijzen bij het begin van een
nieuw melkprijsjaar worden verlaagd, de prijzen van de
zuivelprodukten zodanig kunnen worden beïnvloed
dat het noodzakelijk is de restituties te verminderen ;
dat het evenwel dienstig kan zijn de toepassing van de
nieuwe restituties te beperken tot de zuivelprodukten
die in het nieuwe melkprijsjaar worden geproduceerd ;
dat om die reden voor eenzelfde produkt en voor
dezelfde bestemming een gedifferentieerd restitutie
bedrag kan worden vastgesteld naar gelang van de
datum waarop het betrokken produkt is vervaardigd ;

aanvullende bepalingen inzake de toekenning van de
restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelpro
dukten (*) moet worden ingetrokken ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Ingeval bij het begin van een nieuw melkprijsjaar
twee restitutiebedragen worden vastgesteld voor
hetzelfde produkt en dezelfde bestemming, kan de
toekenning van het hoogste restitutiebedrag
afhankelijk worden gesteld van de overlegging van het
bewijs dat het uitgevoerde produkt in het nieuwe
melkprijsjaar is vervaardigd, terwijl de toekenning van
het laagste restitutiebedrag afhankelijk kan worden
gesteld van de overlegging van het bewijs dat het
uitgevoerde produkt vóór het begin van het nieuwe
melkprijsjaar is vervaardigd.
Voor de produkten van post 04.03 B of ex 23.07 B van
het gemeenschappelijk douanetarief kan het hierboven

bedoelde bewijs worden aangevuld, of naar gelang van
het geval worden vervangen door het bewijs dat :
— de boter of de room die als grondstof is gebruikt
voor de vervaardiging van de produkten van post
04.03 B,

— de ondermelk die of het magere-melkpoeder dat
verwerkt is in de produkten van post ex 23.07 B,
in de bedoelde periode is vervaardigd .

2. De Lid-Staten stellen de nodige maatregelen vast
met betrekking tot de documenten die als bewijs in de
zin van lid 1 kunnen dienen en stellen tevens de

desbetreffende controlemaatregelen vast.
Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 1420/83 wordt ingetrokken.
Artikel 3

Overwegende dat derhalve Verordening (EEG) nr.
1420/83 van de Commissie van 2 juni 1983 houdende

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

(') PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz. 13 .

Zij is van toepassing vanaf 2 april 1984.

(2) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 10.
(3) PB nr. L 155 van 3 . 7. 1968, blz. 1 .

b) PB nr. L 264 van 23. 11 . 1972, blz. 1 .

H PB nr. L 145 van 3 . 6. 1983 , blz. 12.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 897/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

betreffende de monetaire compenserende bedragen in de sector rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

900/84 van de Commissie van 31 maart 1984 tot

GEMEENSCHAPPEN,

vaststelling van de monetaire compenserende bedragen
en van sommige koersen voor de toepassing
daarvan (4) ; dat die verordening moet worden

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 974/71 van de Raad
van 12 mei 1971 betreffende bepaalde conjunctuurpo
litieke maatregelen welke naar aanleiding van de
tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de
valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden
genomen in de landbouwsector ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2025/83 (2), en met name op
artikel 6,

aangepast overeenkomstig de nieuwe voorschriften
voor de berekening in de sector rundvlees ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van de betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Overwegende dat in artikel 2, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 974/71 is bepaald dat, indien de marktprijs
van volwassen runderen gedurende een betrekkelijk
lange periode lager is dan de interventieprijs, de in de
sector rundvlees geldende monetaire compenserende
bedragen dienovereenkomstig kunnen worden gewij
zigd ;
Overwegende dat aan deze voorwaarde thans is
voldaan, aangezien het communautaire gemiddelde
van de marktprijzen voor volwassen runderen sedert
lange tijd aanzienlijk lager is dan de interventieprijs ;
dat het dienstig lijkt daarmee rekening te houden door

bij de berekening uit te gaan van een forfaitaire prijs

gelijk aan 85 % van " de interventieprijs die voor de
berekening in aanmerking wordt genomen krachtens
artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1380/75 van
de Commissie van 29 mei 1975 houdende uitvoerings
bepalingen betreffende de monetaire compenserende
bedragen (3) ;
Overwegende

dat

de

monetaire

compenserende

bedragen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.

VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de berekening van de monetaire compenserende
bedragen in de sector rundvlees wordt uitgegaan van
de in de betrokken Lid-Staat geldende interventieprijs
voor volwassen runderen, verminderd met 15 % .
Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2195/75 (*) van de Commissie
wordt ingetrokken .
Artikel 3

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

Zij is van toepassing vanaf 2 april 1984.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 11 .
3) PB nr. L 139 van 30. 5. 1975, blz. 37.

(4) PB nr. L 92 van 2. 4. 1984, blz. 2.

(4 PB nr. L 223 van 23 . 8. 1975, blz. 20.
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VERORDENING (EEG) Nr. 898/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 maart 1984

houdende aanpassing van bepaalde vooraf vastgestelde restituties in de sector
melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 856/84 (2), en met name op artikel 17, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 974/71 van de Raad
van 12 mei 1971 betreffende bepaalde conjunctuurpo

litieke maatregelen welke naar aanleiding van de
tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de
valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden
genomen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2025/83 (4), en met name op
artikel 2 ;

Overwegende dat artikel 5, lid 3, derde alinea, van
Verordening (EEG) nr. 876/68 van de Raad van 28 juni
1968 tot vaststelling van de algemene voorschriften
betreffende de toekenning van de restituties bij de
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het
bedrag van de restitutie in de sector melk en zuivel

produkten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2429/72 (6), in de mogelijkheid voorziet bij
een wijziging van de interventieprijzen en van
bepaalde steunbedragen de vooraf vastgestelde resti
tutie aan te passen ;

nodig is op forfaitaire wijze rekening te houden met
de produktiedatum van de verschillende zuivelpro
dukten ;

Overwegende dat in artikel 5, lid 2, derde alinea, van
Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1028/
83 (I0), is bepaald dat de vooraf vastgestelde restituties
voor de in de bijlage van genoemde verordening
bedoelde produkten worden aangepast volgens
dezelfde regels die gelden voor de vaststelling vooraf
van de restituties voor de basisprodukten die in
ongewijzigde staat worden uitgevoerd ; dat derhalve
moet worden bepaald dat ook de vooraf vastgestelde
restituties voor de betrokken produkten dienovereen
komstig kunnen worden aangepast ;
Overwegende dat deze verordening zal worden
aangevuld door een verordening van de Commissie
houdende aanpassing van vooraf vastgestelde
monetaire compenserende bedragen voor melk en
zuivelprodukten ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 858/84
van de Raad Q de nieuwe interventieprijzen in de
sector melk en zuivelprodukten, die gelden voor het

1.

melkprijsjaar 1984/ 1985, zijn vastgesteld ;

waarvoor de restituties tot en met 31

Overwegende dat de Commissie op 29 februari 1984
kennis heeft gegeven van haar voornemen om aan het
begin van het nieuwe verkoopseizoen de vooraf vastge

Artikel 1

(')
(2)
(3)
O
O
(«)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
90 van 1 . 4. 1984, blz. 10.
106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
199 van 22. 7. 1983, blz. 11 .
155 van 3. 7. 1968 , blz. 1 .
264 van 23 . 11 . 1972, blz. 1 .
90 van 1 . 4. 1984, blz. 17.

(8) PB nr. C 56 van 29. 2. 1984, blz. 3.

maart 1984

vooraf zijn vastgesteld worden deze restituties
aangepast overeenkomstig deze bijlage volgens de
hierna vastgestelde regels.

stelde restituties aan de hand van de wijzigingen van
de interventieprijzen aan te passen (8) ;

Overwegende dat de aanpassing moet worden beperkt,
zoals overigens aangekondigd, tot die gevallen waarin
het uitvoercertificaat werd aangevraagd tot en met de
dag welke voorafgaat aan de dag waarop het
melkprijsjaar 1984/ 1985 begint ; dat het bovendien

Voor de in bijlage I genoemde produkten

Artikel 2

1.

De positieve aanpassingen gelden, indien de

betrokkene daarom verzoekt, voor :

a) uitvoer, op of na 8 april 1984, van
— produkten van post 04.01 van het gemeen
schappelijk douanetarief, met uitzondering van
UHT-melk of gesteriliseerde melk, en van
UHT-room of gesteriliseerde room,
— verse kaas of roomkaas van post 04.04 E I c) van
het gemeenschappelijk douanetarief,
O PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980, blz. 27.
O PB nr. L 116 van 30. 4. 1983, blz. 9.
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b) uitvoer, op of na 13 mei 1984, van produkten van
post 04.04 D van het gemeenschappelijk douaneta
rief,

Nr. L 91 /75
Artikel 4

De

vooraf

vastgestelde

restituties

worden

niet

aangepast voor :

c) uitvoer, op of na 22 april 1984, van produkten van
de onderstaande posten :
04.02 A II a) 2,
04.02 A II a) 3 ,

— naar zone E en Canada uitgevoerde kaas,

— in bijlage II, sub b), bij Verordening (EEG) nr.
2729/81 vermelde kaas die naar Australië wordt

uitgevoerd.

04.02 A II a) 4,
04.02 A II b) 2,

Artikel 5

04.02 A II b) 3,

04.02 A II b) 4,
04.02 B I b) 1 bb),
04.02 B I b) 1 cc),

Voor de zuivelprodukten bedoeld in bijlage II worden
de tot en met 31 maart 1984 vooraf vastgestelde resti
tuties aangepast volgens dezelfde regels die gelden
voor de in ongewijzigde staat uitgevoerde produkten,
bedoeld in de artikelen 2 en 3 .

04.02 B I b) 2 bb),
04.02 B I b) 2 cc),

van het gemeenschappelijke douanetarief,

d) uitvoer, op of na 1 juli 1984, van UHT-melk of
gesteriliseerde melk en van UHT-room of gesterili
seerde room en andere dan de sub a), b) of c)
genoemde produkten .
2. Voor andere dan de hierboven sub a) en b)
bedoelde produkten waarvoor ten genoegen van de

bevoegde instanties kan worden bewezen dat het
betrokken produkt in het melkprijsjaar 1984/ 1985 is
vervaardigd, geldt de positieve aanpassing evenwel voor
uitvoertransacties op of na 8 april 1984.

Artikel 6

1.

De in kolom A van bijlage I en bijlage II

vermelde bedragen van de aanpassing gelden slechts
indien voor dezelfde partij alleen de restitutie vooraf is
vastgesteld en niet het monetaire compenserende
bedrag.

2. De in kolom B van bijlage I en bijlage II
vermelde bedragen van de aanpassing gelden slechts
indien voor dezelfde partij de restitutie en het
monetaire compenserende bedrag vooraf zijn vastge
steld.

Artikel 7

Voor produkten van post 23.07 B van het gemeen
schappelijk douanetarief moet bovenbedoeld bewijs
eveneens worden geleverd voor ondermelk van post ex
04.01 A II of magere-melkpoeder van post ex 04.02 A
II die daarin zijn verwerkt.

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen ten
aanzien van de bewijsstukken die kunnen dienen tot
het in artikel 2, lid 2, en in artikel 3, lid 2, bedoelde

bewijs, met inbegrip van de hierop betrekking
hebbende controlemaatregelen .
2.

Artikel 3

1 . De negatieve aanpassingen gelden voor elk
produkt dat op of na 1 mei 1984 wordt uitgevoerd.
2. Voor produkten die tussen 2 en 30 april 1984
worden uitgevoerd, geldt de negatieve aanpassing
eveneens voor produkten waarvoor niet ten genoegen
van de bevoegde instanties kan worden bewezen dat
het betrokken produkt vóór 2 april 1984 is vervaar
digd.

Voor produkten van post 04.03 B van het gemeen
schappelijk douanetarief geldt de negatieve aanpassing
evenwel niet indien het bewijs wordt geleverd dat de
bij de vervaardiging van het eerstgenoemde produkt
gebruikte boter van post 04.03 A van het gemeen
schappelijk douanetarief vóór 2 april 1984 is vervaar
digd.

Bepalend is :

— voor de datum van de vaststelling vooraf : de dag
van indiening van de aanvraag van het uitvoercerti
ficaat in de zin van artikel 14, lid 1 , van Veror

dening (EEG) nr. 3183/80 van de Commissie ('),
— voor de datum van uitvoer : de dag van de
vervulling van de in artikel 22, lid 1 , sub b), van
Verordening (EEG) nr. 3183/80 bedoelde douane
formaliteiten .

Artikel 8

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

Zij is van toepassing vanaf 2 april 1984.
(') PB nr. L 338 van 13 . 12. 1980, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Lijst van aanpassingen, bedoeld in artikel 1 , van toepassing op de vooraf vastgestelde resti
tuties voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoeld produkten

Nummer van

het gemeen
schappelijk

Omschrijving

douanetarief

Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzijj anders aangegeven)

I
04.01

A

B

Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :

ex A. andere dan wei, met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtsper
centen (') :

I. Yoghurt, kefir, gestremde melk, karnemelk en andere gegiste of
aangezuurde melk :
a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2 liter of minder :
(1 ) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

+

1,74

+

1,48

(2) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

+

1,12

+

0,74

(3) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

+

0,53

-1-

0,04

l

b) andere :

(1 ) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

+

1,74

+

1,48

(2) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

+

1,12

-1-

0,74

(3) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

+

0,53

+

0,04

I

II. andere :

I

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking Van 2 liter of minder en met een vetgehalte :

I

1 . van niet meer dan 4 gewichtspercenten :

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtsper
+

1,74

+

1,48

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

+

1,12

-1-

0,74

(cc) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

-1-

0,53

+

0,04

+

0,13

— 0,42

cent

2. van meer dan 4 gewichtspercenten

b) overige, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 4 gewichtspercenten :

I
||ll

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtsper
+

1,74

+

1,48

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten

+

1,12

+

0,74

(cc) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

+

0,53

+

0,04

+

0,13

— 0,42

cent

2. van meer dan 4 gewichtspercenten
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Nummer van

het gemeen
schappelijk

Omschrijving

douanetarief

04.01
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Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzijj anders aangegeven)
A

B

— 0,65

— 1,35

(b) met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan
17 gewichtspercenten

— 2,58

— 3,63

(c) met een vetgehalte van meer dan 17 gewichtspercenten

— 5,33

— 6,87

— 6,90

— 8,73

(b) met een vetgehalte van meer dan 35 doch niet meer dan
39 gewichtspercenten

— 12,40

— 15,22

(c) met een vetgehalte van meer dan 39 gewichtspercenten

— 13,97

— 1 7,07

— 14,08

— 17,16

— 25,38

— 30,51

— 30,09

— 36,08

+ 19,19

+ 16,24

+ 19,19

+ 16,24

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet meer dan
17 gewichtspercenten

+ 12,86

+

9,17

(cc) met een vetgehalte van meer dan 17 doch niet meer dan
25 gewichtspercenten

+

8,70

+

4,75

(dd) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichtspercenten

+

4,34

+

0,01

4-

3,78

— 0,60

+

3,17

— 1,27

ex B. andere, met uitzondering van wei, met een vetgehalte (') :

(vervolg)

ex I. van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten :
(a) met een vetgehalte van niet meer dan 10 gewichtsper
centen

II. van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten :

(a) met een vetgehalte van niet meer dan 35 gewichtsper
centen

III. van meer dan 45 gewichtspercenten :
(a) met een vetgehalte van niet meer dan 68 gewichtsper
centen

(b) met een vetgehalte van meer dan 68 gewichtspercenten
doch niet meer dan 80 gewichtspercenten

(c) met een vetgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten
04.02

Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde suiker :
A. zonder toegevoegde suiker (2) :

II. Melk en room, in poeder of in korrels :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent
2. van meer dan 1 ,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten :
(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtsper
centen

3. van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten :

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 28 gewichtsper
centen

(bb) met een vetgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten
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Nr. L 91 /79

Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzijj anders aangegeven)
A

04.02

B

4. van meer dan 29 gewichtspercenten :

(vervolg)

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 41 gewichtsper
2,12

— 2,39

(bb) met een vetgehalte van meer dan 41 doch niet meer dan
45 gewichtspercenten

— 5,09

— 10,06

(cc) met een vetgehalte van meer dan 45 doch niet meer dan
59 gewichtspercenten

— 7,70

— 12,81

(dd) met een vetgehalte van meer dan 59 doch niet meer dan
69 gewichtspercenten

— 16,17

— 21,81

(ee) met en vetgehalte van meer dan 69 doch niet meer dan
79 gewichtspercenten

— 22,19

— 28,22

(ff) met een vetgehalte van meer dan 79 gewichtspercenten

— 28,22

— 34,62

+ 19,19

+ 16,24

+ 19,19

+ 16,24

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet meer dan
17 gewichtspercenten

+ 12,86

+

9,17

(cc) met een vetgehalte van meer dan 17 doch niet meer dan
25 gewichtspercenten

+

8,70

+

4,75

(dd) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichtspercenten

+

4,34

+

0,01

+

3,78

— 0,60

+

3,17

— 1,27

+

2,12

— 2,39

centen

+

b) andere, met een vetgehalte :
1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

2. van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten :

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtsper
centen

3. van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten :
(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 28 gewichtsper
centen

(bb) met een vetgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten
4. van meer dan 29 gewichtspercenten :

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 41 gewichtsper
centen

(bb) met een vetgehalte van meer dan 41 doch niet meer dan
45 gewichtspercenten

— 5,09

— 10,06

(cc) met een vetgehalte van meer dan 45 doch niet meer dan
59 gewichtspercenten

— 7,70

— 12,81

(dd) met een vetgehalte van meer dan 59 doch niet meer dan
69 gewichtspercenten

— 16,17

— 21,81

(ee) met een vetgehalte van meer dan 69 doch niet meer dan
79 gewichtspercenten

— 22,19

— 28,22

(ff) met een vetgehalte van meer dan 79 gewichtspercenten

— 28,22

— 34,62
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Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzijj anders aangegeven)
A

04.02

(vervolg)

B

III. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte van niet meer
dan 1 1 gewichtspercenten :
1 . met een vetgehalte van niet meer dan 8,9 gewichtspercenten
en een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :

(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte :

(11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten
(22) van meer dan 3 gewichtspercenten

+

0,53

+

0,04

+

4,54

+

3,84

+

3,06

+

2,16

+

0,73

— 0,42

(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten

— 1,79

— 2,70

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer

+

— 0,52

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte :

( 11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten
(22) van meer dan 3 doch niet meer dan 7,4 gewichtsper
centen

(33) van meer dan 7,4 gewichtspercenten
2. andere, met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :

0,84

b) andere, met een vetgehalte :

1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten en een gehalte aan
vetvrije melkdroge stof :
(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte :

( 11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

—

—

(22) van meer dan 3 doch niet meer dan 8,9 gewichtsper
centen

+

0,53

+

0,04

(33) van meer dan 8,9 doch niet meer dan 1 1 gewichts
percenten

— 1,79

— 2,70

— 2,58

— 3,63

— 6,90

— 8,73

— 13,97

— 17,07

+

4,54

4-

3,84

+

3,06

+

2,16

+

0,73

— 0,42

+

0,84

— 0,52

— 14,08

— 17,16

(44) van meer dan 11 doch niet meer dan 21 gewichts
percenten

(55) van meer dan 21 doch niet meer dan 39 gewichts
percenten

(66) van meer dan 39 gewichtspercenten

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte :

(11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

(22) van meer dan 3 doch niet meer dan 7,4 gewichtsper
centen

(33) van meer dan 7,4 doch niet meer dan 8,9 gewichts
percenten

(44) van meer dan 8,9 gewichtspercenten
2. van meer dan 45 gewichtspercenten
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04.02

(vervolg)

Nr, L 91 /81

Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)
A

B

+ 0,1919
per kg (4)

+ 0,1624
per kg (4)

-1- 0,1919
per kg (4)

-1- 0,1624
per kg (4)

+ 0,1286
per kg (*)

+ 0,0917
per kg (4)

+ 0,0870
per kg (4)

+ 0,0475
per kg (4)

-1- 0,0434
per kg (*)

+ 0,0001
per kg (4)

B. met toegevoegde suiker :

I. Melk en room, in poeder of in korrels :

ex b) andere, met uitzondering van wei :

1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van 2,5 kg of minder en met een
vetgehalte :
(aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

(bb) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten :

(11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 11
gewichtspercenten
(22) met een vetgehalte van meer dan 11 doch
niet meer dan 17 gewichtspercenten

(33) met een vetgehalte van meer dan 17 doch
niet meer dan 25 gewichtspercenten
(44) met een vetgehalte van meer dan 25 gewicht
spercenten

(cc) van meer dan 27 gewichtspercenten :

( 11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 41
gewichtspercenten

I
+ 0,0378
per kg (4)

— 0,0060
per kg (4)

— 0,0509
per kg (4)

— 0,1006
per kg (4)

(22) met een vetgehalte van meer dan 41 gewicht
spercenten

2. overige, met een vetgehalte :
(aa) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

I
+ 0,1919
per kg (4)

+ 0,1624
per kg (4)

+ 0,1919
per kg (4)

+ 0,1624
per kg (4)

+ 0,1286
per kg (4)

-1- 0,0917
per kg (4)

+ 0,0870
per kg (4)

+ 0,0475
per kg (4)

+ 0,0434
per kg (4)

+ 0,0001
per kg (4)

+ 0,0378
per kg (4)

— 0,0060
per. kg (4)

— 0,0509
per kg (4)

— 0,1006
per kg (4)

(bb) van meer dan 1 ,5 doch niet meer dan 27 gewichts
percenten :

(11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 1 1
gewichtspercenten
(22) met een vetgehalte van meer dan 11 doch
niet meer dan 17 gewichtspercenten
(33) met een vetgehalte van meer dan 17 doch
niet meer dan 25 gewichtspercenten
(44) met een vetgehalte van meer dan 25 gewicht
spercenten

(cc) van meer dan 27 gewichtspercenten :
( 11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 41
gewichtspercenten
(22) met een vetgehalte van meer dan 41 gewicht
spercenten
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Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)
A

B

+ 0,0053
per kg (4)

-I- 0,0004

+ 5,23 0

+ 4,43 0

+ 1,19 0

— 0,22 0

+ 5,23 0

+ 4,43 0

+ 1,19 (*)

— 0,22 0

— 0,0219

per kg (4)

— 0,0316
per kg (4)

— 0,0690
per kg (4)

— 0,0873
per kg (4)

— 0,1397
per kg (4)

— 0,1707

— 0,1408
per kg 4)

— 0,1716
per kg (4)

24.14

— 28,85

30,37

— 36,30

(III) met een vetgehalte van 80 of meer, doch minder dan 82
gewichtspercenten

31.15

— 37,23

(IV) met een vetgehalte van 82 of meer gewichtspercenten

31,93

— 38,16

(I) van niet meer dan 99,5 gewichtspercenten

- 31,93

— 38,16

(II) van meer dan 99,5 gewichtspercenten

- 38,95

— 46,56

ex II. Melk en room, met uitzondering van wei, andere dan in poeder of
in korrels :

(vervolg)

ex a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte
van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten :
(1 ) met een vetgehalte van niet meer dan 6,9 gewichtsper
centen en een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :
(aa) van minder dan 1 5 gewichtspercenten en met een
vetgehalte :
(11 ) van 3 gewichtspercenten of minder
(22) van meer dan 3 gewichtspercenten
(bb) van 15 gewichtspercenten of meer
(2) met een vetgehalte van meer dan 6,9 gewichtsper
centen en een gehalte aan vetvrije melkdroge stof van
15 gewichtspercenten of meer
b) andere, met een vetgehalte :
ex 1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten :
(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 6,9
gewichtspercenten, met een gehalte aan
vetvrije melkdroge stof van 15 gewichtsper
centen of meer

(bb) met een vetgehalte van meer dan 6,9 doch niet
meer dan 21 gewichtspercenten, met een
gehalte aan vetvrije melkdroge stof van 15
gewichtspercenten of meer
(cc) met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet
meer dan 21 gewichtspercenten, met een
gehalte aan vetvrije melkdroge stof van minder
dan 15 gewichtspercenten
(dd) met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet
meer dan 39 gewichtspercenten

per kg (4)

(ee) met een vetgehalte van meer dan 39 gewichts
percenten

2. van meer dan 45 gewichtspercenten

04.03

per kg (4)

Boter :

ex A. met een vetgehalte van 85 gewichtspercenten of minder :

(I) met een vetgehalte van 62 of meer, doch minder dan 78
gewichtspercenten
(II) met een vetgehalte van 78 of meer, doch minder dan 80
gewichtspercenten

B. andere, met een vetgehalte :
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Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)
A

)4.04

B

Kaas en wrongel :

ex A. Emmental en Gruyère, andere dan geraspt of in poeder :

+

7,17

+

ex C. Blauw-groen geaderde kaas, andere dan geraspt of in poeder, met
uitzondering van Roquefort

+

3,13

— 1,83

+

5,41

+

D. Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder met een vetgehalte :
I. van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte,
berekend op de droge stof :
ex a) van niet meer dan 48 gewichtspercenten en een gehalte
aan droge stof :
(1 ) van 27 gewichtspercenten of meer doch minder dan 33
gewichtspercenten
(2) van 33 gewichtspercenten of meer doch minder dan 38
gewichtspercenten
(3) van 38 gewichtspercenten of meer doch minder dan 43
gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend op
de droge stof van :
(aa) minder dan 20 gewichtspercenten
(bb) 20 gewichtspercenten of meer
(4) van 43 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte, berekend op de droge stof van :
(aa) minder dan 20 gewichtspercenten
(bb) 20 gewichtspercenten of meer doch minder dan
40 gewichtspercenten
(cc) 40 gewichtspercenten of meer
ex b) van meer dan 48 gewichtspercenten en een gehalte aan
droge stof :
(1 ) van 33 gewichtspercenten of meer doch minder dan 38
gewichtspercenten
(2) van 38 gewichtspercenten of meer doch minder dan 43
gewichtspercenten
(3) van 43 gewichtspercenten of meer doch minder dan 46
gewichtspercenten
(4) van 46 gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte, berekend op de droge stof van :
(aa) minder dan 55 gewichtspercenten
(bb) 55 gewichtspercenten of meer
II. van meer dan 36 gewichtspercenten

1,08

4,58

+ 2,05

+ 0,18

+

2,05

+

+

2,26

— 0,47

+

2,05

+

0,18

+

2,26

+

0,47

+

2,88

— 1,14

+

2,05

+

+

2,26

— 0,47

+

2,88

— 1,14

+

2,88

— 1,14

+

3,41

— 1,36

+

3,41

— 1,36

0,18

0,18

E. andere :

I. andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte van niet
meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend
op de vetvrije kaasmassa :
ex a) van niet meer dan 47 gewichtspercenten :
(1 ) Grana Padano, Parmigiano Reggiano
(2) Fiore Sardo en Pecorino uitsluitend gefabriceerd uit
schapemelk
(3) andere (met uitzondering van kazen geproduceerd uit
wei), met een vetgehalte, berekend op de droge stof,
van 30 gewichtspercenten of meer
b) van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercen

+ 14,52

+

7,52

+ 14,52

+

7,52

+

9,70

+

5,00

+

4,10

— 1,53

ten :

ex 1 . Cheddar, met een vetgehalte, berekend op de droge
stof, van 48 gewichtspercenten of meer
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Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

\
04.04

(vervolg)

A

B

(aa) van minder dan 5 gewichtspercenten en met
een gehalte aan droge stof van 32 gewichtsper
centen of meer (met uitzondering van kazen
geproduceerd uit wei)

+ 16,49

+ 13,95

(bb) van 5 of meer doch minder dan 19 gewichts
percenten en met een gehalte aan droge stof
van 32 gewichtspercenten of meer (met uitzon
dering van kazen geproduceerd uit wei)

+ 13,73

+ 10,91

(cc) van 19 of meer doch minder dan 39 gewichts
percenten en met een vochtgehalte, berekend
op de vetvrije kaasmassa van niet meer dan 62
gewichtspercenten (met uitzondering van
kazen geproduceerd uit wei)

+

9,52

+

+

3,66

— 2,15

-l-

6,65

+

1,45
1,23

ex 2. andere, met een vetgehalte, berekend op de droge
stof (*) :

6,28

(dd) van 39 gewichtspercenten of meer :
(1 1 ) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone,
Ragusano
(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo,
Gouda, Havarti, Maribo, Sams0, Tilsiter

(33) Butterkase, Esrorn, Italico, Kernhem,
Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lanca
shire, doublé Gloucester, Blarney

+

5,72

+

+

3,76

— 1,50

(55) gezouten Ricotta met een vetgehalte van
30 gewichtspercenten of meer

— 11,27

— 13,47

(66) Feta

+

4,57

+

0,48

(77) Colby, Monterey

+

3,76

—

1,50

+

3,66

— 2,15

+

3,76

— 1,50

+

6,65

+

(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, uitslui
tend gefabriceerd uit schape- en/of geite
melk

(99) andere (met uitzondering van kazen
geproduceerd uit wei), met een vochtge
halte berekend op de vetvrije kaasmassa :
(aaa) van meer dan 47 doch niet meer dan
52 gewichtspercenten
(bbb) van meer dan 52 doch niet meer
dan 62 gewichtspercenten
ex c) van meer dan 72 gewichtspercenten (met uitzondering van
kazen geproduceerd uit wei) (*) :
1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van niet meer dan 500 gram :
(aa) Cottage cheese, met een vetgehalte, berekend op
de droge stof, van niet meer dan 25 gewichtsper
centen

4,45

\\
+

4,99

+

—

1,29

— 2,51

— 3,47

— 4,80

4,22

(bb) Roomkaas, met een vochtgehalte, berekend op de
vetvrije kaasmassa, van meer dan 77 doch niet
meer dan 82 gewichtspercenten en een vetgehalte,
berekend op de droge stof, van :
(11 ) 60 of meer doch minder dan 69 gewichtsper
centen

(22) 69 gewichtspercenten of meer
(cc) overige

—

—
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Bedrag van de aanpassing
in Ecu/100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

ll
04.04

(vervolg)

A

B

2. andere :

(aa) Cottage cheese

—

—

(bb) Roomkaas, met een vochtgehalte, berekend op de
vetvrije kaasmassa, van meer dan 77 doch niet
meer dan 82 gewichtspercenten en een vetgehalte,
berekend op de droge stof, van :

(1 1 ) 60 of meer doch minder dan 69 gewichtsper
centen

(22) 69 gewichtspercenten of meer
(cc) overige

ex II. andere (met uitzondering van kazen geproduceerd uit wei) :

— 1,29

— 2,51

— 3,47

— 4,80

I

ex a) geraspt of in poeder, met een vetgehalte van meer dan 20
gewichtspercenten, met een gehalte aan lactose (melksui
ker) van minder dan 5 gewichtspercenten en met een
gehalte aan droge stof :

23.07

(1 ) van 60 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten

-1-

2,30

— 0,86

(2) van 80 of meer doch minder dan 85 gewichtspercenten

+

3,07

— 1,15

(3) van 85 gewichtspercenten of meer doch minder dan 95
gewichtspercenten

-1-

3,26

— 1,22

(4) van 95 gewichtspercenten of meer

+

3,64

— 1,36

Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker ; andere preparaten, van
de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren :
ex B. ander, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook indien
vermengd met andere produkten, glucose (druivesuiker) of glucose
stroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onder
verdelingen 17.02 B en 21.07 F II, zetmeel en zuivelprodukten, met
uitzondering van speciaal veevoeder f7) :

I. bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker) of glucosestroop of
maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de posten
17.02 B en 21.07 F II :

a) geen zetmeel bevattende of met een zetmeelgehalte van niet
meer dan 10 gewichtspercenten :
(3) met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer doch
minder dan 75 gewichtspercenten en met een gehalte aan
melk in poeder of in korrels (met uitzondering van wei) :
(aa) van minder dan 30 gewichtspercenten

—

—

(bb) van 30 of meer, doch minder dan 40 gewichtsper
centen

-1-

6,14

+

5,20

+

8,06

+

6,82

+

9,98

+

8,44

(cc) van 40 of meer, doch minder dan 50 gewichtsper
centen

(dd) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichtsper
centen

(ee) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichtsper
centen

(ff) van 70 of meer gewichtspercenten

+ 11,90

-1- 10,07

-1- 13,82

+ 11,69
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Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht

(tenzij anders aangegeven)
A

B

—

—

(4) met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of meer
gewichtspercenten, en met een gehalte aan melk in poeder
of in korrels (met uitzondering van wei) :
(aa) van minder dan 30 gewichtspercenten

(bb) van 30 of meer, doch minder dan 40 gewichtsper
centen

+

6,14

+

5,20

+

8,06

+

6,82

+

9,98

+

8,44

(cc) van 40 of meer, doch minder dan 50 gewichtsper
centen

(dd) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichtsper
centen

(ee) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichtsper
centen

+ 11,90

+ 10,07

+ 13,82

+ 11,69

+ 14,78

+ 12,50

+ 15,74

+ 13,32

+

+

(ff) van 70 of meer, doch minder dan 75 gewichtsper
centen

(gg) van 75 of meer, doch minder dan 80 gewichtsper
centen

(hh) van 80 of meer gewichtspercenten
II. geen zetmeel, glucose (druivesuiker) of glucosestroop, maltodex
trine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelprodukten bevattend
en met een gehalte aan melk in poeder of in korrels (met uitzon
dering van wei) :

\

(a) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichtspercenten
(b) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichtspercenten
(c) van 70 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten

+ 11,90

+ 10,07

+ 13,82

+ 11,69

(d) van 80 of meer gewichtspercenten

+ 15,74

+ 13,32

9,98

8,44
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(') Wanneer het een mengprodukt behorende tot deze onderverdeling betreft, dat toegevoegde wei en/of lactose bevat, wordt geen
aanpassing toegekend.
(2) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen en/of wei
en/of toegevoegde melksuiker niet in aanmerking genomen.
Wanneer het een mengprodukt behorende tot deze onderverdeling betreft, dat toegevoegde wei en/of lactose bevat, wordt het

gedeelte dat de toegevoegde wei en/of lactose vertegenwoordigt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het
bedrag van de aanpassing.

(4) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen en/of wei
en/of toegevoegde melksuiker niet in aanmerking genomen.
Het bedrag van de aanpassing voor 100 kg produkt behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

a) het bedrag aangeduid per kg, vermeingvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte, vervat in 100 kg produkt. In het geval
echter dat wei en/of lactose aan het produkt zijn toegevoegd, wordt het aangegeven bedrag per kg vermenigvuldigd met het
melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei en/of lactose, in 100 kg produkt,
b) vanaf 1 juli 1984, het bedrag van de eventuele aanpassing, berekend voor het saccharoseaandeel, in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1881 /83 (PB nr. L 187 van 12. 7. 1983, blz. 10).
(*) Het bedrag van de aanpassing per 100 kg produkt behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

a) het aangeduide bedrag per 100 kg. In het geval echter dat wei en/of lactose aan het produkt zijn toegevoegd, wordt :
— het aangegeven bedrag per 1 00 kg vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei
en/of lactose, im 100 kg produkt, en vervolgens

— gedeeld door het gewicht van het melkgedeelte in 100 kg produkt,
b) vanaf 1 juli 1984, het bedrag van de eventuele aanpassing, berekend voor het saccharoseaandeel, in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1881 /83 (PB nr. L 187 van 12. 7. 1983, blz. 10).

(*) Dit bedrag geldt voor het nettogewicht na aftrek van het gewicht van de pekel.
(*) Als speciaal veevoeder wordt beschouwd veevoeder dat magere-melkpoeder en vismeel en/of meer dan 9 g ijzer en/of meer dan
1,2 g koper per 100 kg produkt bevat.
Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van de melkvreemde vetten niet in aanmerking
genomen .
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BIJLAGE II
Lijst van aanpassingen, bedoeld in artikel 5, van toepassing op de vooraf vastgestelde resti
tuties voor bepaalde produkten voorkomende in bijlage A van Verordening (EEG) nr.
3035/80 en bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 uitgevoerd in de vorm van
goederen zoals opgenomen in de bijlage van deze laatste verordening
Nummer van

het gemeen
schappelijk

Omschrijving van de produkten

douanetarief

ex 04.02 A II

ex 04.02 A II

ex 04.02 A III

ex 04.03

Bedrag van de aanpassing
in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
A

B

Melk in poeder, verkregen volgens het verstuivingsprocédé, met een
vetgehalte van minder dan 1,5 gewichtspercent en een watergehalte van
minder dan 5 gewichtspercenten (PG 2)

+ 19,19

+ 16,24

Melk in poeder, verkregen volgens het verstuivingsprocédé, met een
vetgehalte van 26 gewichtspercenten en een watergehalte van minder
dan 5 gewichtspercenten (KS 3)

+

4,34

+

Ingedikte melk met een vetgehalte van 7,5 gewichtspercenten en een
gehalte aan droge stof van 25 gewichtspercenten (PG 4)

+

0,73

— 0,42

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6)

— 31,93

— 38,16

0,01

Mededeling aan de abonnees

Het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen heeft besloten een nieuw Alfabetisch register
en een uitgebreider Systematisch register te publiceren om zijn abonnees nog betere informatie te verschaffen .
Het Systematisch register zal aanvankelijk identiek zijn aan de uitgaven 1983 en zal binnen dezelfde tijdslimieten
verschijnen .

Een ontwerp voor het Alfabetisch register werd u op 15 maart 1984 toegezonden . U kan ons daaromtrent voorstellen
doen .

De publikatie van het nieuw Alfabetisch register zal een vertraging van enkele weken hebben ; maar het gebruik van
de informatica bij het maken van de registers zal ervoor zorgen dat deze vertraging tijdens het tweede trimester 1984
ingelopen wordt.

