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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2260/84 VAN DE RAAD
van 17 juli 1984
tot wijziging van Verordening nr. 136/66/EEG houdende de totstandbrenging van

een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
43,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

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

Comité ('),

Overwegende dat in artikel 11 , lid 6, van Verordening

leactiviteiten in het kader van de regeling inzake de
produktiesteun aan producentenorganisaties en unies ;
Overwegende dat artikel 20 quinquies, lid 3, van
Verordening nr. 136/66/EEG voorziet in de

mogelijkheid dat de erkende organisaties of unies
opslagcontracten sluiten voor de olijfolie die zij in de
handel brengen ; dat het, gelet op structuur en
doelstellingen, wenselijk is deze mogelijkheid te reser
veren voor de erkende producentengroeperingen en
unies in de zin van Verordening (EEG) nr. 1360/78 (6),
die eveneens tot taak hebben de olijfolie op de markt
te brengen,

nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966
houdende de totstandbrenging van een gemeenschap

pelijke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1 556/84 (*), is bepaald dat een percentage van de
consumptiesteun wordt besteed aan voorlichtingsacties
en eventueel aan andere acties om het verbruik van

olijfolie in de Gemeenschap te bevorderen ; dat, gelet
op de situatie die is ontstaan op de olijfoliemarkt, met
name na de toetreding van de Helleense Republiek tot
de Gemeenschap, moet worden voorzien in de

mogelijkheid om bedragen die worden verkregen door
het inhouden van het vorengenoemde percentage, te

gebruiken om het verbruik van in de Gemeenschap
geproduceerde olijfolie te bevorderen zowel in de
Gemeenschap als op de wereldmarkt ;
Overwegende dat in artikel 20 quinquies, lid 1 , van
Verordening nr. 136/66/EEG is bepaald dat de
- erkende organisaties of unies een vast te stellen
percentage van de produktiesteun die hun wordt uitbe
taald, kunnen inhouden als lidmaatschapsbijdrage ; dat

deze bepaling met het oog op een meer efficiënte
toepassing vap de produktiesteunregeling moet worden
gewijzigd om op een meer adequate wijze alle kosten
te kunnen dekken die verbonden zijn aan de contro
(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C 249 van 17. 9 . 1983, blz. 3.
C 307 van 14. 11 . 1983, blz. 103.
C 23 van 30. 1 . 1984, blz. 20.
172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(*) PB nr. L 1 50 van 6. 6. 1 984, blz. 5.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening nr. 136/66/EEG wordt als volgt gewij
zigd :
1 . in artikel 11 , lid 6, eerste alinea, worden de

woorden „olijfolie in de Gemeenschap" vervangen
door „in de Gemeenschap vervaardigde olijfolie" ;
2. in artikel 20 quinquies :

a) wordt lid 1 vervangen door :
„ 1 . Een vast te stellen percentage van de
produktiesteun die wordt uitgekeerd aan de
erkende organisaties of aan de erkende unies,
wordt ingehouden. Het aldus verkregen bedrag
is bestemd om bij te dragen tot de financiering
van de uit hoofde van artikel 5, lid 3, en artikel

20 quater verrichte werkzaamheden.
De Raad stelt tegelijk met de produktiesteun en

volgens dezelfde procedure het percentage van
de produktiesteun vast dat voor het volgende
verkoopseizoen mag worden ingehouden ." ;
(*) PB nr. L 166 van 23 . 6. 1978, blz. 1 .
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b) wordt lid 3 vervangen door :
„3. Wanneer de prijzen op de markt van de
Gemeenschap gedurende een nader te bepalen
periode dicht bij de interventieprijs liggen, kan

volgens de procedure van artikel 38 worden
bepaald dat de erkende groeperingen of unies in
de zin van Verordening (EEG) nr. 1360/78
opslagcontracten mogen sluiten voor de olijfolie
die zij in de handel brengen." ;
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3. in artikel 42 ter wordt post ex 20.01 B vervangen
door post -20.01 C.
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 1 november 1984.

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1984.
Voor de Raad
De Voorzitter
A. DEASY
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VERORDENING (EEG) Nr. 2261/84 VAN DE RAAD
van 17 juli 1984

houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de produktiesteun
voor olijfolie en de steun aan de producentenorganisaties
DE RAAD 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. 2260/84 (2), inzonderheid op
artikel 5, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij artikel 5 van Verordening nr.
136/66/EEG een steunregeling voor de produktie van
olijfolie is ingesteld ; dat deze steun voor op een
bepaald tijdstip bestaande arealen aan olijvenprodu
centen die lid zijn van producentenorganisaties
bedoeld in artikel 20 quater, lid 1 , van Verordening nr.
1 36/66/EEG en wier gemiddelde produktie ten minste

100 kg olijfolie per verkoopseizoen bedraagt, wordt
toegekend op basis van de werkelijk geproduceerde
hoeveelheid olijfolie, terwijl de steun aan de andere
olijvenproducenten wordt toegekend op basis van het
aantal, het produktiepotentieel en de forfaitair vastge
stelde opbrengst van de olijfbomen, en op voorwaarde
dat de geproduceerde olijven zijn geoogst ;

Overwegende dat, in afwachting van de opstelling van
het olijventeeltkadaster, de steun voor de desbetref
fende olijvenproducenten moet worden berekend op
basis van de gemiddelde opbrengsten van de olijf
bomen ;

Overwegende dat, voor een goede werking van de
steunregeling, de soorten olijfolie moeten worden
bepaald waarvoor steun wordt toegekend ;
Overwegende dat, voor een goede werking van de
steunregeling, de rechten en verplichtingen van alle
betrokkenen — de olijvenproducenten, de producen

tenorganisaties en de unies daarvan, alsmede de
betrokken Lid-Staten — moeten worden gepreciseerd ;

Overwegende dat de regeling in de eerste plaats moet
worden gebaseerd op een stelsel van teeltaangiften van

verenigbaar moeten zijn met een doeltreffend optreden
van de organisaties enerzijds en de controlecapaci
teiten van de producerende Lid-Staten anderzijds ; dat
met het oog op een doeltreffend beheer van de organi
saties aanvullende voorwaarden moeten worden vastge
steld waaraan de olijvenproducenten die daarvan lid
zijn, moeten voldoen ;

Overwegende dat de in artikel 20 quater, lid 2, van
bovengenoemde verordening bedoelde unies van olijf
olieproducentenorganisaties uit een minimumaantal
organisaties moeten bestaan of een minimumper
centage van de nationale produktie moeten vertegen
woordigen ; dat deze limieten zo moeten worden
vastgesteld dat deze unies hun bijzondere coördinatie
en controletaken doeltreffend kunnen uitvoeren ;

Overwegende dat in artikel 20 quater van bovenge
noemde verordening bepaalde taken op het vlak van
controle en coördinatie aan de producentenorgani
saties en unies daarvan zijn toebedeeld ; dat het
derhalve dienstig is de voor het vervullen van deze
taken te verrichten werkzaamheden te definiëren ;

Overwegende dat, voor een goed administratief beheer,
de producentenorganisaties en de unies daarvan tijdig
vóór het begin van het verkoopseizoen bij de bevoegde
nationale autoriteiten een aanvraag om erkenning
moeten

indienen ; dat de Lid-Staat binnen een

redelijke termijn dient te beslissen ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 20
quinquies, lid 1 , van Verordening nr. 136/66/EEG, een
percentage van de steun kan worden ingehouden om
bij te dragen in de kosten die voor de producentenor
ganisaties en unies daarvan aan de controlewerkzaam
heden zijn verbonden ; dat verzekerd dient te zijn dat
de ingehouden bedragen uitsluitend worden gebruikt
voor financiering van de in artikel 20 quater, lid 1 en
lid 2, van bovengenoemde verordening vermelde
taken ;

Overwegende dat de in artikel 20 quater, lid 1 , van
Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde organisaties
van olijfolieproducenten een minimumaantal leden

Overwegende dat in artikel 20 quinquies, lid 2, van
bovengenoemde verordening is bepaald dat aan unies
een voorschot op het steunbedrag kan worden uitge
keerd ; dat, met het oog op een goed administratief
beheer, dient te worden bepaald dat dit voorschot een
bepaald percentage van het bedrag van de steun niet

moeten tellen of een minimumpercentage van de

mag overschrijden ;

de olijvenproducenten ;

olijvenproducenten of van de olijfolieproduktie
moeten vertegenwoordigen ; dat deze limieten
(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.

Overwegende dat, voor een goede werking van de
regeling inzake produktiesteun voor olijvenprodu
centen die lid zijn van een producentenorganisatie,
dient te worden bepaald dat deze steun slechts wordt
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uitgekeerd voor de hoeveelheden olie die bij erkende
oliefabrieken zijn geproduceerd ; dat moet worden
bepaald dat oliefabrieken slechts worden erkend
indien zij aan een aantal voorwaarden voldoen ;
Overwegende dat de betrokken steun van aanzienlijke
betekenis is voor de olijfolieproducenten en dat deze
een financiële last voor de Gemeenschap betekent ;
dat, ten einde te waarborgen dat deze steun uitsluitend
wordt toegekend voor olijfolie die daarvoor in
aanmerking komt, een adequate regeling voor admini
stratieve controles dient te worden ingevoerd ;

Overwegende dat, met het oog op een goed beheer van
de steunregeling, dient te worden bepaald dat bij
twijfel over de werkelijke produktie van een olijven
producent, de Lid-Staat de voor de steun in
aanmerking komende hoeveelheid olijfolie vaststelt ;
Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat er,
gezien het aantal te controleren olijvenproducenten en
ondanks het voorschrijven van een gróót aantal speci
fieke controles, problemen zijn om tot een gerichte en
doeltreffende uitvoering van de controles te komen ;
dat het, om aan deze problemen een einde te maken,
nodig blijkt in iedere producerende Lid-Staat een
geautomatiseerd en adequaat gegevensbestand tot
stand te brengen om zo de controlewerkzaamheden en
een snelle opsporing van onregelmatigheden te verge
makkelijken,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :
HOOFDSTUK 1

Algemene voorschriften
Artikel 1

Met ingang van het verkoopseizoen 1984/ 1985 zijn de
in
deze verordening vastgestelde algemene
voorschriften van toepassing op de toekenning van de
in artikel 5 van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde
steun voor de produktie verkoopseizoen 1984/ 1985
olijfolie.
Artikel 2

1 . De produktiesteun wordt toegekend voor olijfolie
op voorwaarde dat deze voldoet aan de definities die
zijn vermeld onder 1 en onder 4 van de bijlage bij
Verordening nr. 136/66/EEG, en dat voor het
betrokken areaal de in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1 590/83 (') bedoelde teeltaangifte is
ingediend of dat dit areaal voldoet aan de criteria
omschreven in artikel 1 , lid 2, van die verordening.
2. De steun wordt toegekend aan olijvenprodu
centen die gevestigd zijn in de Lid-Staten. In deze
verordening wordt onder olijvenproducent verstaan :
(') PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 39.
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de exploitant van olijfgaarden die olijven produceert
die worden gebruikt voor de produktie van olijfolie.
3.

De steun wordt toegekend indien daartoe door de

betrokkenen een aanvraag wordt ingediend bij de
Lid-Staat waar de olijfolie is geproduceerd.
4. Aan olijvenproducenten die lid zijn van een
producentenorganisatie bedoeld in artikel 20 quater,
lid 1 , van Verordening nr. 136/66/EEG en wier gemid
delde produktie ten minste 100 kg olijfolie per
verkoopseizoen bedraagt, wordt de steun, overeen
komstig het bepaalde in artikel 5, lid 2, eerste streepje,
van Verordening nr. 136/66/EEG, onder voorbehoud
van het bepaalde in artikel 7, toegekend voor de
werkelijk door een erkende oliefabriek geproduceerde
hoeveelheid olijfolie.

Wat de andere olijvenproducenten betreft wordt de
steun toegekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5, lid 2, tweede streepje, van Verordening nr.
136/66/EEG en is hij gelijk aan de steun die voort

vloeit uit de toepassing van de overeenkomstig artikel
18 forfaitair vastgestelde opbrengsten aan olijven en
olijfolie op het aantal olijfbomen in produktie.
5. Voor de verkoopseizoenen 1984/ 1985 en
1985/ 1986 bepalen de producerende Lid-Staten de
olijvenproducenten wier produktie gemiddeld ten
minste 100 kg olie per verkoopseizoen bedraagt en die
recht hebben op steun die wordt toegekend aan de
hand van de werkelijk geproduceerde hoeveelheid
olijfolie, door voor elk verkoopseizoen de overeen
komstig artikel 1 8 vastgestelde opbrengsten aan olijven
en olijfolie toe te passen op het aantal olijfbomen in
produktie.

6.

Vóór 31 maart 1986 stelt de Raad op voorstel van

de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van

stemmen de criteria vast op grond waarvan met ingang
van het verkoopseizoen 1986/ 1987 wordt beoordeeld
welke olijvenproducenten gemiddeld ten minste 100
kg olijfolie per verkoopseizoen produceren.
HOOFDSTUK 2

Verplichtingen van de olijvenproducenten
Artikel 3

1 . Elke olijvenproducent dient aan het begin van
het verkoopseizoen vóór een nader te bepalen datum
bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken
Lid-Staat een teeltaangifte in die, wanneer het de
eerste indiening betreft,
— gegevens' bevat over de geëxploiteerde olijfbomen
en de plaats daarvan,
— vergezeld gaat van een kopie van de aangifte die is
ingediend met het oog op de totstandbrenging van
het olijventeeltkadaster. Voor Griekenland kan
deze aangifte, totdat het olijventeeltkadaster in dat

land tot stand is gebracht, worden vervangen door
de in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1590/83 bedoelde teeltaangifte.
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2. Voor de volgende verkoopseizoenen dient elke
olijvenproducent vóór een nader te bepalen datum een
aanvullende aangifte in waarin de eventuele wijzi

gingen worden aangegeven of waarin hij verklaart dat
er geen wijzigingen zijn ten opzichte van zijn
voorgaande teeltaangifte.
3. Olijvenproducenten die lid zijn van een produ
centenorganisatie dienen vóór een nader te bepalen
datum bij de organisatie waarvan zij lid zijn een indivi
duele steunaanvraag in die vergezeld gaat van het
bewijs van de verwerking van de olijven of van de
verkoopfactuur van de olijven of van beide.
4. De in lid 3 genoemde olijvenproducenten dienen
hun teeltaangifte en hun steunaanvraag in via hun
organisatie.

5. Een olijvenproducent kan voor het in een zelfde
administratieve eenheid gelegen areaal slechts lid zijn
van één producentenorganisatie en kan voor dat areaal
slechts één teeltaangifte en één enkele steunaanvraag
indienen .

Wanneer een van deze olijvenproducenten vóór het
verstrijken van de in artikel 20 quater, lid 1 , onder g),
eerste streepje, van Verordening nr. 136/66/EEG
vastgestelde periode geen lid meer is van zijn organi
satie, kan hij tot het verstrijken van die periode geen
lid worden van een andere organisatie bedoeld in deze
verordening.

Nr. L 208/5

of

b) in de andere gevallen, indien ten minste 1 200
olijvenproducenten lid zijn ; wanneer een of meer
organisaties voor de produktie of de valorisatie van
olijven en olijfolie lid zijn van de betrokken organi
satie, worden de aangesloten olijvenproducenten
voor de berekening van bovengenoemd minimum
aantal individueel geteld,
of

c) indien zij ten minste 25 % vertegenwoordigt van de
olijvenproducenten of van de olijfolieproduktie van
het economische gebied waar zij wordt opgericht.
2. Het lidmaatschap van een producentenorgani
satie staat alleen open voor olijvenproducenten die
eigenaar zijn van een olijfgaard die zij exploiteren of
voor olijvenproducenten die voor een periode van ten
minste drie jaar een olijfgaard exploiteren.
Met het oog daarop verstrekken de olijvenproducenten
aan de producentenorganisatie waarvan zij lid zijn de
gegevens die nodig zijn om hun status als exploitant te
bepalen alsmede die betreffende elke verandering die
zich na hun verzoek om toetreding heeft voorgedaan.

3 . In de zin van deze verordening is een
economisch gebied een gebied waar volgens door de
betrokken Lid-Staat vast te stellen criteria, gezien de
situatie in de olijventeelt, gelijksoortige produktieom
standigheden heersen.

De betrokken producentenorganisatie verstrekt de
Lid-Staat de namen van de in de tweede alinea

bedoelde olijvenproducenten.

6. De teeltaangifte van olijvenproducenten die geen
lid zijn van een producentenorganisatie geldt als
steunaanvraag indien zij voor een nader te bepalen
datum wordt aangevuld met een opgave waarin

4. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen tot
stimulering van de oprichting van producentgroepe
ringen in de zin van Verordening (EEG) nr. 1 360/78 (')
of van andere organisaties op het gebied van de
produktie en de valorisatie van olijven en olijfolie die
erkend kunnen worden als producentenorganisaties in
de zin van deze verordening.

— zij verklaren in het betrokken verkoopseizoen de
olijven te hebben geoogst, en
— zij de bestemming van de olijven aangeven.
7. Niet-naleving door de olijvenproducenten van de
in dit artikel genoemde verplichtingen heeft weigering
van de steun tot gevolg.

Artikel 5

1 . Voor erkenning vanaf het begin van het verkoop
seizoen moet een producentenorganisatie uiterlijk op
30 juni in het voorgaande verkoopseizoen een
aanvraag bij de bevoegde autoriteit van de betrokken
Lid-Staat indienen .

HOOFDSTUK 3

Producentenorganisaties
Artikel 4

1.

Onverminderd de andere voorwaarden vastgesteld

in artikel 20 quater, lid 1 , van Verordening nr.
136/66/EEG, kan een producentenorganisatie op
grond van genoemde verordening slechts worden
erkend :

a) indien ten minste 700 olijvenproducenten lid zijn,
wanneer het een organisatie voor de produktie en
valorisatie van olijven en olijfolie betreft,

2. Uiterlijk op 15 oktober na ontvangst van de
aanvraag neemt de bevoegde autoriteit, na te hebben
geverifieerd of is voldaan aan de voorwaarden van
artikel 20 quater, lid 1 , van Verordening nr. 136/66/
EEG, en van artikel 4, een besluit over de aanvraag en
deelt zij dit besluit onverwijld mee aan de betrokken
organisatie en aan de Commissie.
De erkenning geldt vanaf het begin van het verkoop
seizoen volgend op dat waarin de aanvraag is
ingediend.
(') PB nr. L 166 van 23 . 6. 1978 , blz. 1 .
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3. Elke erkende producentenorganisatie verstrekt de
bevoegde autoriteit jaarlijks uiterlijk op 30 juni een
opgave van de eventuele wijzigingen in haar structuur
en de eventuele lidmaatschapsaanvragen en aanvragen
om beëindiging van het lidmaatschap sinds de
erkenning of de laatste jaarlijkse opgave.
Aan de hand van deze opgave en de resultaten van
eventuele controles vergewist de bevoegde autoriteit
zich ervan dat nog altijd aan de voorwaarden voor
erkenning wordt voldaan.
Indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan of

indien het door de structuur van een organisatie niet

mogelijk is de produktie van de leden te verifiëren,
moet de bevoegde autoriteit onverwijld en uiterlijk
vóór het begin van het volgende verkoopseizoen de
erkenning intrekken en dit besluit aan de Commissie
meedelen.

Artikel 6

1 . De erkende producentenorganisaties verrichten
de volgende werkzaamheden :

— zij zorgen, overeenkomstig artikel 3, lid 1 , voor de
indiening van de teeltaangiften van al hun leden,
— zij verrichten een controle ter plaatse voor een
nader te bepalen percentage van deze aangiften,
— zij dienen eens per maand, in een gestandaardi
seerde vorm en op een wijze die geschikt is voor
de computerverwerking bedoeld in artikel 16, de
steunaanvragen in. De steun wordt aangevraagd
voor de hoeveelheid die is geproduceerd door die
leden die al hun olijfolie hebben geproduceerd,
indien de in artikel 8 bedoelde consoles uitge
voerd zijn en aan de daaruit voortvloeiende
verplichtingen is voldaan.

wordt alleen steun verleend voor een hoeveelheid

olijfolie die niet groter is dan de hoeveelheid die

forfaitair wordt bepaald door de overeenkomstig artikel
18 vastgestelde opbrengsten aan olijven en olijfolie toe
te passen op het aantal olijfbomen in produktie.
Artikel 8

1 . Voor de indiening van de steunaanvraag verifieert
elke producentenorganisatie de hoeveelheid olijfolie
waarvoor door elk van haar leden steun wordt aange
vraagd. Daartoe gaan de producentenorganisaties met
name

Artikel 7

na

— of, volgens nader vast te stellen criteria, de
hoeveelheid geproduceerde olijven die door de
olijvenproducent is opgegeven als verwerkt in een
erkende oliefabriek, overeenkomt met de gegevens
in zijn teeltaangifte,
— of de door de olijvenproducenten verstrekte
gegevens over de hoeveelheden verwerkte olijven
en de verkregen hoeveelheden olijfolie overeen
stemmen met de in de voorraadboekhouding van
de

erkende

fabrieken

vermelde

hoeveelheden

olijven en olijfolie.

2. De producentenorganisatie geeft de dossiers van
haar leden in de volgende gevallen door aan de
bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staat :
— wanneer, nadat de betrokken organisatie alle
bewijsstukken en alle dienstige gegevens voor de

vaststelling van

de werkelijk geproduceerde

hoeveelheid heeft verzameld, niet de in lid 1 , eerste

streepje, bedoelde overeenkomst wordt vastgesteld,
— wanneer de in lid 1 , tweede streepje, bedoelde
overeenstemming niet wordt vastgesteld,
— wanneer de in de teeltaangifte vermelde gegevens
niet overeenkomen met de situatie die bij de
controles wordt vastgesteld.

Alle aanvragen met betrekking tot de produktie van
een verkoopseizoen moeten, op straffe van verval van
rechten, vóór een nader te bepalen datum worden
ingediend.
2. Indien een producentenorganisatie toetreedt tot
een unie van producentenorganisaties, moeten de
teeltaangiften en de steunaanvragen van de leden
worden ingediend door de unie.
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HOOFDSTUK 4

Unies van producentenorganisaties
Artikel 9

1 . Onverminderd de voorwaarden vastgesteld in
artikel 20 quater, lid 2, van Verordening nr. 136/66/
EEG, kan een unie alleen worden erkend indien

daarbij ten minste tien overeenkomstig artikel 5
erkende producentenorganisaties zijn aangesloten of
indien de aangesloten organisaties ten minste 5 % van
de olijfolieproduktie van de betrokken Lid-Staat

Wanneer een olijvenproducent die lid is van een
producentenorganisatie,

vertegenwoordigen.

— eveneens olijfgaarden heeft gepacht voor een
periode van minder dan drie jaar,
— zijn olijvenproduktie geheel of gedeeltelijk heeft

De producentenorganisaties die een unie vormen
moeten evenwel afkomstig zijn uit verscheidene
economische gebieden .

verkocht,

— in de loop van een verkoopseizoen lid wordt van
de producentenorganisatie,

2. Het bepaalde in artikel 5 inzake erkenning en
intrekking van deze erkenning geldt eveneens voor de
unies.
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Artikel 10

Nr. L 208/7

voorschot uitkeren dat wordt bepaald aan de hand van
het aantal leden.

De in artikel 20 quater, lid 2, van Verordening nr.
136/66/EEG bedoelde unies verrichten de volgende
werkzaamheden :

— zij coördineren de activiteiten van de aangesloten
organisaties en zien erop toe dat deze activiteiten
in overeenstemming zijn met de voorschriften van
deze verordening, en zij verifiëren met name recht
streeks in een vast te stellen percentage gevallen op
welke wijze de in de artikelen 6 en 8 bedoelde
controles worden uitgevoerd ;

— zij zorgen voor het indienen bij de bevoegde
autoriteiten van de teeltaangiften en de steunaan
vragen die de bij hen aangesloten organisaties hun
doen toekomen ;

— zij ontvangen van de betrokken Lid-Staat de in
artikel 12 bedoelde voorschotten op de produk
tiesteun alsmede het saldo van de steun en gaan
onverwijld over tot de uitkering daarvan aan de
producenten die lid zijn van de aangesloten organi
saties.

HOOFDSTUK 5

Gemeenschappelijke regels voor organisaties van
olijfolieproducenten en unies daarvan
Artikel 11

5. De producerende Lid-Staten stellen de
bepalingen vast inzake de toekenning van de steun en
de termijnen voor de uitbetaling aan de olijvenprodu
centen .

Artikel 12

1 . Iedere producerende Lid-Staat is gemachtigd de
unies van producentenorganisaties een voorschot uit te
keren op het bedrag van de aangevraagde steun.
2. Gedurende de verkoopseizoenen 1984/1985,
1985/ 1986 en 1986/ 1987 mag het in lid 1 bedoelde
voorschot voor iedere olijvenproducent niet meer
bedragen dan :

— het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de
overeenkomstig artikel 18 vastgestelde opbrengsten
aan olijven en olijfolie op het aantal olijfbomen dat
volgens de teeltaangifte in produktie is, of het
bedrag dat voortvloeit uit de in de aanvraag aange
geven hoeveelheid, indien deze hoeveelheid
kleiner is dan bovenbedoelde hoeveelheid,
of

— 50 % van het bedrag dat voortvloeit uit het gemid
delde van de in de loop van de twee voorgaande
verkoopseizoenen werkelijke betaalde steunbe
dragen.

1 . Het bedrag van de inhouding bedoeld in artikel
20 quinquies, lid 1 , van Verordening nr. 136/66/EEG
wordt als volgt besteed :
a) aan elke unie wordt aan de hand van het aantal
leden van bij elke unie aangesloten producentenor
ganisaties een nader te bepalen bedrag betaald ;
b) het saldo wordt aan alle producentenorganisaties
betaald aan de hand van :

— het aantal individuele steunaanvragen dat bij
iedere organisatie door haar leden wordt
ingediend ;
— die uit hoofde van de steunregeling verrichte
controles.

2. De producerende Lid-Staten vergewissen zich
ervan dat de op grond van het bepaalde in lid 1 voor
de unies en de producentenorganisaties bestemde
bedragen door hen slechts worden gebruikt voor de
financiering van de activiteiten die zij krachtens deze
verordening dienen te verrichten.
3. Indien de betrokken bedragen niet geheel of
gedeeltelijk overeenkomstig het bepaalde in lid 2
worden gebruikt, moeten zij worden terugbetaald aan
de Lid-Staat en worden zij in mindering gebracht op
de uitgaven die door het EOGFL worden gefinancierd.
4. Om de werking van de unies en de producenten
organisaties te vergemakkelijken kunnen de Lid-Staten
aan het begin van elk verkoopseizoen een forfaitair

Artikel 13
1.
De Lid-Staten erkennen
waarvan de rechthebbenden :

alleen

oliefabrieken

a) aan de Lid-Staat, volgens vast te stellen criteria, alle
gegevens over de technische installaties en de
werkelijke verwerkingscapaciteit hebben verstrekt
en elke wijziging dienaangaande hebben meege
deeld ;

b) zich ertoe hebben verbonden iedere controle in het
kader van de toepassing van de steunregeling toe te
laten, in te stemmen met de plaatsing in hun
bedrijf van alle noodzakelijk geachte controlemid
delen en toe te laten dat de financiële boekhouding
eventueel wordt gecontroleerd ;

c) in het voorgaande verkoopseizoen niet zijn vervolgd
voor onregelmatigheden die zijn geconstateerd bij
de controles op grond van artikel 14 en op grond
van dit artikel ; wat de erkenning voor het verkoop
seizoen 1984/ 1985 betreft :

— mogen zij niet zijn vervolgd voor onregelmatig
heden die zijn geconstateerd bij de controles
voor het verkoopseizoen 1983/ 1984 op grond
van de artikelen 7 en 9 van Verordening (EEG)
nr. 2959/82 ('), en
(') PB nr. L 309 van 5. 11 . 1982, blz. 30.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 208 /8

— mag hun erkenning niet zijn ingetrokken voor
een periode die zich uitstrekt tot na 31 oktober
1984 uit hoofde van dezelfde verordening ;

d) zich

ertoe

verplichten

een

2. De producerende Lid-Staten controleren de
activiteit van iedere producentenorganisatie en unie en
met name de door deze verrichte controlewerkzaam
heden.

genormaliseerde

voorraadadministratie te voeren, die voldoet aan
nader vast te stellen criteria.

2. Voordat de betrokken Lid-Staat een erkenning
verleent, verifieert hij of aan de voorwaarden voor
erkenning is voldaan en controleert hij ter plaatse
meer in het bijzonder de technische installatie en de
werkelijke verwerkingscapaciteit van de oliefabrieken.

3.
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3. Ieder verkoopseizoen en met name tijdens de
verwerkingsperiode controleren de producerende
Lid-Staten ter plaatse de werkzaamheden en de
voorraadadministratie

van

een

vast

te

stellen

percentage erkende oliefabrieken.
De uitgekozen oliefabrieken moeten representatief zijn
voor de verwerkingscapaciteit in een bepaald produk
tiegebied.

Tijdens de verkoopseizoenen 1984/1985 en

1985/ 1986 kan de betrokken Lid-Staat een voorlopige

erkenning aan de betrokken oliefabriek verlenen,
zodra deze haar erkenningsaanvraag indient met
opgave van de in lid 1 bedoelde gegevens.

Deze voorlopige erkenning wordt definitief zodra de
betrokken Lid-Staat heeft geconstateerd dat aan de
erkenningsvoorwaarden van lid 1 is voldaan.
Indien wordt geconstateerd dat niet is voldaan aan een
van de voorwaarden van lid 1 wordt de voorlopige
erkenning ingetrokken.
4. Indien niet meer aan een van de in lid 1 vastge
stelde erkenningsvoorwaarden wordt voldaan, wordt de
erkenning ingetrokken voor een periode die is

aangepast aan de ernst van de overtreding.
5. Bij intrekking van de erkenning overeenkomstig
de leden 3 en 4 kan tijdens de hele periode waarvoor
de intrekking geldt geen nieuwe erkenning worden
verleend :

— aan dezelfde natuurlijke of rechtspersoon die de
betrokken oliefabriek exploiteert, of
— aan een natuurlijke of rechtspersoon die de
betrokken oliefabriek wil exploiteren, tenzij deze
ten genoegen van de betrokken Lid-Staat aantoont
dat de aanvraag om een nieuwe erkenning niet ten
doel heeft de opgelegde sanctie te ontgaan.
6. Indien de intrekking van de erkenning van een
oliefabriek ernstige gevolgen zou hebben voor de
verwerkingscapaciteit in een bepaald produktiegebied,
kan worden besloten de oliefabriek te erkennen in het

kader van een bijzondere controleregeling.
HOOFDSTUK 6

Controleregeling

4. Voor de in punt 1 van de bijlage bij Verordening
nr. 136/66/EEG bedoelde olijfolie die wordt geprodu
ceerd door olijvenproducenten die geen lid zijn van
een producentenorganisatie, wordt de controle steek
proefsgewijs ter plaatse uitgevoerd, waarbij moet
kunnen worden nagegaan :

— of de teeltaangiften juist zijn ;
— of de geoogste olijven voor de olieproduktie
bestemd zijn en, zo mogelijk, of deze olijven
feitelijk tot olie zijn verwerkt.

De controles worden uitgeoefend ten aanzien van een
nader te bepalen percentage olijvenproducenten,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de
grootte van de bedrijven.
5.
Voor de hierboven bedoelde controles en verifi
caties worden door de Lid-Staat onder andere de in

artikel 16 bedoelde geautomatiseerde gegevensbe
standen gebruikt.
Deze bestanden worden gebruikt ter oriëntatie van de
controles die op grond van het bepaalde in de leden 1
tot en met 4 moeten worden verricht.

Artikel 1 ")

1 . De Lid-Staat bepaalt de hoeveelheid olijfolie die
voor steun in aanmerking komt op de grondslag van
de overeenkomstig de artikelen 3 en 6, ingediende
aanvragen ; hij houdt daarbij rekening met alle
dienstige gegevens, en met name met de controles en
verificaties waarin deze verordening voorziet.

De voor steun in aanmerking komende hoeveelheid
olijfolie bedoeld in punt 4 van de bijlage bij Veror
dening nr. 136/66/EEG wordt bepaald op grond van
de produktie van de in punt 1 van die bijlage bedoelde
olie.

1 . Iedere producerende Lid-Staat past een controle
regeling toe die waarborgt dat het produkt waarvoor

2. De Lid-Staat bepaalt de hoeveelheid olijfolie
waarvoor steun kan worden verleend aan de georgani
seerde producenten wier dossiers hem door de produ
centenorganisaties zijn toegezonden overeenkomstig

steun wordt verleend daarvoor in aanmerking komt.

artikel 8 , lid 2.

Artikel 14
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Wanneer bij de in de artikelen 13 en 14

— de functionarissen van de Commissie in samen

bedoelde controles de in de voorraadadministratie van

werking met de bevoegde ambtenaren van de
Lid-Staten en overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 729/70 ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3509/80 (2), met name wat de vastgestelde
procedures betreft,
— de producentenorganisaties en unies daarvan, voor
de gegevens die de Lid-Staten nodig achten voor
een doeltreffende controle op hun respectieve

3.

een erkende oliefabriek vermelde gegevens niet
kunnen worden bevestigd, stelt de Lid-Staat de
hoeveelheid olijfolie vast waarvoor steun kan worden
verleend aan iedere producent die lid is van een

organisatie die haar produktie van olijven in de
betrokken oliefabriek heeft laten verwerken, zulks

onverminderd eventuele sancties tegen de betrokken
oliefabriek.

4.

leden .

Voor de vaststelling van de hoeveelheid waarvoor

steun kan worden verleend, houdt de Lid-Staat, in het

bijzonder in de in de leden 2 en 3 genoemde gevallen,
met name rekening met de overeenkomstig artikel 18
forfaitair vastgestelde opbrengsten aan olijven en
olijfolie.
Artikel 16

1 . Iedere producerende Lid-Staat zorgt voor de
vorming en permanente bijwerking van een geautoma
tiseerd bestand van gegevens over de olijventeelt en de
olijfolieproduktie.
2.

In deze bestanden moeten ten minste worden

vermeld :

a) voor iedere olijvenproducent en voor ieder verkoop
seizoen waarvoor hij een steunaanvraag heeft
ingediend :

2. De gegevensbestanden en de voor de controle
ervan
gebruikte
verwerkingssystemen
moeten
verenigbaar zijn met het computersysteem dat door
iedere producerende Lid-Staat wordt gebruikt voor het
olijventeeltkadaster.
HOOFDSTUK 7

Slotbepalingen
Artikel 18

De in artikel 5, lid 2, eerste alinea, tweede streepje, van
Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde opbrengsten
aan olijven en olijfolie worden uiterlijk op 31 mei van
elk jaar per homogeen produktiegebied vastgesteld op
grond van de gegevens die door de producerende
Lid-Staten jaarlijks uiterlijk 30 april worden verstrekt.

— de gegevens die zijn vermeld in de in artikel 3
bedoelde teeltaangifte,

— de geproduceerde hoeveelheden olijfolie
waarvoor produktiesteun is aangevraagd en de
hoeveelheden waarvoor de steun wordt betaald,

— de gegevens verkregen bij ter plaatste uitge
voerde controles ;

b) voor de producentenorganisaties en unies daarvan,
alle gegevens waarmee hun activiteiten in het kader
van deze regeling kunnen worden geverifieerd en
de resultaten van de controles door de Lid-Staten ;

c) voor de oliefabrieken, per verkoopseizoen, de
gegevens uit de voorraadadministratie, de gegevens
over de technische installaties en de verwerkingsca

paciteit, en de resultaten van de controles op grond
van deze verordening ;

d) de jaarlijkse indicatieve opbrengsten voor elk
homogeen produktiegebied.
Artikel 17

1 . De in artikel 1 6 bedoelde gegevensbestanden zijn
vertrouwelijk.
Deze bestanden zijn toegankelijk voor :
— de door de Lid-Staten gemachtigde nationale
autoriteiten,

Artikel 19

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 38
van Verordening nr. 136/66/EEG.

Volgens dezelfde procedure worden ook vastgesteld :
— de in artikel 18 bedoelde opbrengsten ;
— het in artikel 1 1 , lid 1 , onder a), bedoelde bedrag
Artikel 20

Ten einde een harmonische overgang van de thans
geldende regeling naar die welke bij deze verordening
wordt ingevoerd, te verzekeren, kan de Commissie
voor het verkoopseizoen 1984/ 1985 volgens de
procedure van artikel 38 van Verordening nr. 136/66/
EEG alle nodige maatregelen nemen.

Om te verzekeren dat de doelstellingen van deze
verordening worden nageleefd, en gelet op de speci
fieke problemen die zich bij de toepassing van deze
bepalingen in bepaalde Lid-Staten kunnen voordoen,
mogen de betrokken Lid-Staten, na raadpleging van de
(') PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 2.
O PB nr. L 367 van 31 . 12. 1980, blz. 87.
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Commissie, met inachtneming van aanvullende
criteria, voor een overgangsperiode van drie verkoop

seizoenen die aanvangt met het verkoopseizoen 1984/
1985, producentenorganisaties en unies daarvan die
daarom verzoeken op voorlopige basis erkennen.
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voorstellen op basis waarvan de Raad deze regeling
kan herzien .
Artikel 22

De Lid-Staten delen de Commissie de maatregelen
mede die zij vaststellen in het kader van deze verorde
ning.

Artikel 21

Vóór het einde van het derde jaar van toepassing van
deze verordening zal de Commissie een verslag aan de
Raad voorleggen inzake het functioneren van de in
deze verordening vastgestelde regeling, vergezeld van

Artikel 23

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

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1984.
Voor de Raad
v

De Voorzitter
A. DEASY
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VERORDENING (EEG) Nr. 2262/84 VAN DE RAAD
van 17 juli 1984
houdende bijzondere maatregelen in de sector olijfolie
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

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

Comité ('),

Overwegende dat bij artikel 5 van Verordening nr.
136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966
houdende de totstandbrenging van een gemeenschap

pelijke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2260/84 'O , een regeling inzake produktiesteun
voor olijfolie is ingesteld ; dat deze steun voor op een
bepaald tijdstip bestaande arealen aan olijvenprodu
centen die lid zijn van producentenorganisaties
bedoeld in artikel 20 quater, lid 1 , van Verordening nr.
1 36/66/EEG en wier gemiddelde produktie ten minste

100 kg olijfolie per verkoopseizoen bedraagt, wordt
toegekend op basis van de werkelijk geproduceerde
hoeveelheid olijfolie, terwijl de steun aan de andere
olijvenproducenten wordt toegekend op basis van het
aantal, het produktiepotentieel en de forfaitair vastge
stelde opbrengst van de olijfbomen, en op voorwaarde
dat de geproduceerde olijven zijn geoogst ;

Overwegende dat uit de ervaring is gebleken dat
weliswaar een groot aantal specifieke controles is
voorgeschreven, maar dat zich ten aanzien van een
gerichte en doeltreffende uitvoering van deze controles
problemen voordoen ; dat deze situatie tot onverant
woorde uitgaven van communautaire middelen kan
leiden ;

Overwegende dat gezien de huidige situatie bijzondere
maatregelen dienen te worden genomen om een
correcte en uniforme toepassing van de regeling
inzake de produktiesteun te waarborgen ;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat de
administratieve structuur van de producerende
Lid-Staten niet voldoende is aangepast voor de

uitvoering van de in de communautaire regeling
voorgeschreven controles ; dat deze Lid-Staten zich
derhalve voor de uitvoering van deze taken moeten
voorzien van organen die in administratief opzicht
autonoom zijn ; dat, gezien de aan de Lid-Staten
(')
(2)
(')
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C 249 van 17. 9. 1983, blz. 5.
C 104 van 16. 4. 1984, blz. 92.
C 23 van 30. 1 . 1984, blz. 20.
172 van 30 . 9. 1966, blz. 3025/66.

h Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.

opgelegde verplichting om op korte termijn een
bijzonder apparaat op te zetten en hieraan taken op te
leggen die het kader van de bij Verordening (EEG) nr.
729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de
financiering van het gemeenschappelijk landbouw
beleid (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3509/80 (^ aan de Lid-Staten opgedragen controles
overschrijden, dient te worden voorzien in financiële
deelneming door de Gemeenschap gedurende een
bepaalde periode ;
Overwegende dat er een verband bestaat tussen de
doeltreffendheid van een controleregeling en de
sancties die van toepassing zijn wanneer onregelmatig
heden worden geconstateerd ; dat derhalve de huidige
sanctieregeling, gezien de specifieke kenmerken van
de gemeenschappelijke ordening van de olijfoliemarkt,
moet worden versterkt en aangevuld om de afschrik
kende werking ervan te verbeteren ; dat daartoe dient
te worden bepaald dat de Lid-Staten een stelsel van
sancties moeten toepassen om onregelmatigheden in
het kader van de regeling inzake produktiesteun te
beteugelen ; dat voor een correcte en uniforme
toepassing van de sancties een aantal bijzondere
gevallen dient te worden omschreven waarin sancties
moeten worden toegepast,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Elke producerende Lid-Staat richt, overeen
komstig zijn rechtsstelsel, een speciaal bureau op dat
wordt belast met bepaalde controles en activiteiten in
het kader van de regeling inzake produktiesteun voor
olijfolie.
De Lid-Staten waarvan de produktie in een nader te
bepalen referentieperiode de 3 000 ton niet te boven
gaat, zijn echter niet verplicht een speciaal bureau op
te richten. In dat geval treffen de betrokken Lid-Staten
alle noodzakelijke maatregelen om te zorgen dat de
taken van het in dit artikel bedoelde bureau worden
verricht.

2. Met het oog op een correcte toepassing van de
regeling inzake produktiesteun moet het in lid 1
genoemde bureau overeenkomstig het in lid 4
bedoelde werkprogramma :
— nagaan of de activiteiten van de producentenorga
nisaties en de unies daarvan in overeenstemming
zijn met de bepalingen van Verordening (EEG) nr.
(«•) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13 .
C) PB nr. L 367 van 31 . 12. 1980, blz. 87 .
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2261 /84 van de Raad van 17 juli 1984 houdende
algemene voorschriften inzake de toekenning van

de produktiesteun voor olijfolie en de steun aan de
producentenorganisaties (') ;
— erkende oliefabrieken controleren ;

— de bestemming van de door persing van olijven
verkregen olie en van de bijprodukten nagaan ;
— op nationaal niveau de elementen die noodzakelijk
zijn voor het bepalen van de in artikel 18 van
Verordening (EEG) nr. 2261 /84 bedoelde
opbrengst verzamelen, verifiëren en verwerken ;
— statistische enquêtes houden inzake de produktie,
de verwerking en de consumptie van olijfolie.

Op verzoek van de Lid-Staat verricht het bureau de
volgende werkzaamheden :
— onderzoek van de in artikel 15, lid 2, van Veror

dening (EEG) nr. 2261 /84 bedoelde dossiers ;
— uitvoering van de in artikel 1 4, leden 2, 3 en 4, van
Verordening (EEG) nr. 2261 /84 bedoelde
controles ;

— uitvoering van de voorgeschreven controles op het
gebied van de consumptiesteun.
Tevens kan het bureau door de Lid-Staat, op diens
eigen initiatief of op verzoek van de Commissie, met
bijzondere onderzoeken worden belast.
3 . Het bureau is administratief volledig autonoom.
Het ontvangt van de betrokken Lid-Staat alle nodige

bevoegdheden om de in lid 2 bedoelde taken te
vervullen .

Het bureau bestaat uit een voldoende aantal functiona

rissen met een opleiding die geëigend is om de
uitvoering van de vorengenoemde taken mogelijk te

3 . 8 . 84

voorkomend geval met suggesties voor verbetering van
de controleregeling.,

5. Gedurende een periode van drie jaar, die ingaat
op 1 november 1984, worden de werkelijke uitgaven
van het bureau gefinancierd uit de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen naar rato van :

— 1 00 % voor de eerste twee jaar, tot een totaalbedrag
van maximaal 14 miljoen Ecu voor het in Italië
opgerichte bureau en van 7 miljoen Ecu voor het
in Griekenland opgerichte bureau ;
— 50 % voor het derde jaar.

De Lid-Staten mogen, op volgens de procedure van
artikel 38 van Verordening nr. 1 36/66/EEG te bepalen
voorwaarden, een deel van de financiële lasten die voor

hun rekening komen, bekostigen uit een inhouding op
de in de sector olijfolie verleende communautaire
steun .

Vóór 1 januari 1987 stelt de Raad op voorstel van de
Commissie en met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen de methode vast voor de financiering van de
betrokken uitgaven vanaf het verkoopseizoen 1987/
1988 .

6. Het jaarlijkse bedrag van de in lid 5 bedoelde
werkelijke uitgaven wordt bepaald door de Commissie
aan de hand van de door de betrokken Lid-Staten

verstrekte gegevens. Dit bedrag wordt toegekend nadat
de Commissie heeft geconstateerd dat het betrokken
bureau is opgericht en zijn taken heeft vervuld.
Om de oprichting van het bureau en het functioneren
daarvan te vergemakkelijken, kan het betrokken
bedrag in de loop van het jaar in tranches worden
vooruitbetaald op basis van de jaarlijkse begroting van
het bureau, die in overleg met de Lid-Staat en de
Commissie wordt opgesteld vóór eind oktober van elk
volgend jaar.

maken .

4. Vóór het begin van elk verkoopseizoen stelt de
betrokken Lid-Staat op voorstel van het bureau een
voorlopige begroting en een werkprogramma op die
erop gericht zijn een correcte toepassing van de
regeling inzake produktiesteun te waarborgen en die
door de Lid-Staat aan de Commissie worden toege
zonden. Onverminderd de verantwoordelijkheden van
de Lid-Staat, kan de Commissie de Lid-Staat verzoeken

alle door haar dienstig geachte wijzigingen in de
voorlopige begroting en het programma aan te
brengen.
Functionarissen van de Commissie kunnen de activi

teiten van het bureau te allen tijde volgen .
Het bureau doet de Lid-Staat en de Commissie op

gezette tijden een verslag over zijn activiteiten
toekomen. In dit verslag moet melding worden
gemaakt van eventueel ondervonden moeilijkheden, in

Artikel 2

Krachtens artikel 11 bis van Verordening nr. 136/66/
EEG passen de producerende Lid-Staten specifieke
passende sancties toe bij iedere overtreding van de
regeling inzake produktiesteun, met name wanneer
geconstateerd wordt dat :
a) de gegevens van de in artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 2261 /84 bedoelde teeltaangifte niet in
overeenstemming zijn met de werkelijke situatie ;
b) voor de steun in aanmerking komende hoeveelheid
olie kleiner is dan die waarvoor bij eeri producen
tenorganisatie aangesloten olijvenproducenten die
recht hebben op steun aan de hand van de
daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid olijfolie
een aanvraag hebben ingediend ;
c) een producentenorganisatie of een unie de uit de
onderhavige verordening voortvloeiende verplich
tingen niet is nagekomen ;

d) een oliefabriek de uit de onderhavige verordening
(') Zie bladzijde 3 van dit Publikatieblad.

voortvloeiende verplichtingen niet is nagekomen .
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Artikel 3

1 . Om de bepalingen van artikel 2 ten uitvoer te
leggen, passen de Lid-Staten ten minste de volgende
specifieke sancties toe :
a) in het in artikel 2, onder a), bedoelde geval en
indien de onjuiste teeltaangifte een verhoging van
het produktiepotentieel van de betrokken olijven
producent laat zien die niet in overeenstemming is
met de werkelijke situatie, moet deze olijvenpro
ducent een bedrag betalen dat verband houdt met
de resulterende verhoging van het produktiepoten
tieel en dat een voldoende afschrikkend effect

heeft ;

b) in het in artikel 2, onder b), bedoelde geval vordert
de betrokken Lid-Staat de eventueel onverschuldigd
betaalde steunbedragen terug en moet de betrokken
olijvenproducent een bedrag betalen dat verband
houdt met het steunbedrag dat voor de hoeveel
heden olie is gevraagd die niet voor steun in
aanmerking zijn genomen en dat een voldoende
afschrikkend effect heeft.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 quater
van Verordening nr. 136/66/EEG is in de in lid 1
bedoelde gevallen de producentenorganisatie waarbij
de olijvenproducent is aangesloten, indien zij de
individuele steunaanvraag en de teeltaangifte niet,
overeenkomstig haar verplichtingen, juist heeft gecon
troleerd, medeaansprakelijk voor de betaling van de in
lid 1 bedoelde bedragen.
3. Mochten in de in lid 1 bedoelde gevallen de
geconstateerde onregelmatigheden zeer geringe
gevolgen hebben, dan behoeven de betrokken
Lid-Staten van de olijvenproducenten niet te verlangen
de in lid 1 genoemde bedragen terug te betalen .

2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 en

wanneer bij controle van een oliefabriek onregelmatig
heden blijken die onder meer een aanzienlijke
wijziging inhouden van de uit de voorraadboek

houding resulterende hoeveelheden verwerkte olijven
of geproduceerde olie, of tekortkomingen in de
voorraadboekhouding of de mededelingen daarover,
trekt de betrokken Lid-Staat de erkenning van de
desbetreffende oliefabriek in voor een periode van één
tot vijf verkoopseizoenen.

3. Voor het bepalen van de periode waarvoor de
erkenning wordt ingetrokken, houdt de voor deze

intrekking bevoegde instantie rekening met de ernst
van de overtreding en ook met de duur daarvan.
4.

Tijdens de periode waarvoor de in de leden 1 en

2 bedoelde intrekking van de erkenning geldt, kan de
betrokken Lid-Staat geen nieuwe erkenning verlenen
ingevolge een aanvraag die erop is gericht de
opgelegde sanctie te ontlopen.

Indien dé intrekking van de erkenning van een oliefa
briek ernstige gevolgen zou hebben voor de verwer

kingsmogelijkheden in een bepaald produktiegebied,
kan worden besloten de werking van deze fabriek
volgens een speciale regeling toe te staan.
Artikel 5

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 38
van Verordening nr. 136/66/EEG.
Artikel 6

De Lid-Staten delen de Commissie de maatregelen
mede die zij in het kader van deze verordening
hebben genomen.

Artikel 4

1 . De betrokken Lid-Staat trekt de erkenning in
voor een periode van één tot vijf verkoopseizoenen,
wanneer een producentenorganisatie of een unie de
controle waartoe zij krachtens de artikelen 6, 8 en 10
van Verordening (EEG) nr. 2261 /84 is gehouden, niet
heeft uitgevoerd.

Nr. L 208/ 13

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 november
1984.

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

Gedaan te Brussel, 17 juli 1984.
Voor de Raad
De Voorzitter
A. DEASY

Nr. L 208/ 14

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

3. 8 . 84

VERORDENING (EEG) Nr. 2263/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

maximummarge op een bepaald moment van

GEMEENSCHAPPEN,

2,25 % ,

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

— een omrekeningskoers voor de andere munteen

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 101 8/84 (^
inzonderheid op artikel 13, lid 5,

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

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

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Veror
dening (EEG) nr. 21 57/83 (^ en de verordeningen die
deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 , laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr, 855/84, bedoelde coëfficiënt
is toegepast, voor de munteenheden welke onder
ling worden gehandhaafd binnen een contante

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

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 1
augustus 1984 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2157/83 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie

bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans
geldende heffingen overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1984.

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .
106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .

n PB nr. L 206 van 30. 7. 1983, blz. 47.
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Nr. L 208/ 15

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 2 augustus 1984 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04

10.07 A
10.07 B
C
Dl
D II
A
B

1 1.02 A Ia)

1 1 .02 A I b)

74,69

128,38 (')(*)
85,59 0
68,37
39,37

Gerst
Haver

10.05 B

10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge
Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst,
(millet)
Sorgho

tros-

43,48 00
0

of vogelgierst

Triticale

Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe
(„durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

o o
73,42 (4)
0
0 o
117,57
132,83
212,07
126,97

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke recht
streeks van dat land naar de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de
heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80, worden de heffingen
niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en
gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden
ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing
bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 Ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACSO of de LGO
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 50 % vermin
derd.

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

wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.

(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en
rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd, is vastge
steld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en
(EEG) nr. 2622/71 van de Commissie.
0 Bij invoer van het produkt van post 10.07 D I (triticale) wordt de voor
rogge geldende heffing toegepast.

Nr. L 208/ 16
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VERORDENING (EEG) Nr. 2264/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (*),
en inzonderheid op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

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

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2158/
83 (*) en de verordeningen die deze nadien hebben
gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 , laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84, bedoelde coëfficiënt
is toegepast, voor de munteenheden welke onder

ling worden gehandhaafd binnen een contante
maximummarge op een bepaald moment van
2,25 % ,

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

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode ten opzichte van de munteen

heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 1
augustus 1984 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan
de momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en
mout, bedoeld in artikel 1 5 van Verordening (EEG) nr.
2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1984.

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .
106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .

(j PB nr. L 206 van 30. 7. 1983, blz. 50.
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Nr. L 208/ 17

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 2 augustus 1984 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

l e term.

2' term .

3' term.

8

9

10

11

0

0

0

0

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

0

0

0

0

10.02

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

0

0

0

0

10.03

Gerst

0

10.04

Haver

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoel

10.01 BI
10.01 Bil

3,16

3,16

0

0

0,32
0

einden

0

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho

0

0

0

0

0

10,66

10,66

10,66

Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 C

10,07 D
11.01 A

6,95

6,95

18,94

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

1 ' term.

2' term.

3' term.

4' term.

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,62

5,62

0,57

0,57

andere vorm dan meel

0

4,20

4,20

0,43

Mout, gebrand

0

4,90

4,90

0,43
0,50

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

11.07 A I (a)

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

11.07 A I (b)

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

11.07 A II (a)

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

11.07 A II (b)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
0,50
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VERORDENING (EEG) Nr. 2265/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de
heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)

GEMEENSCHAPPEN,

nr. 2751 /78 van de Raad van 23 november 1978

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. 1 556/84 (2), en met name op
artikel 16, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1514/76 van de Raad
van 24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie
van oorsprong uit Algerije (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 663/84 (4), en met name op
artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad
van 24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie
van oorsprong uit Marokko (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 663/84, en met name op artikel
5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1508/76 van de Raad
van 24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie
van oorsprong uit Tunesië (6), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 1 12/84 f), en met name op
artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 1 80/77 van de Raad
van

17 mei

1977 betreffende de

invoer in de

Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van
oorsprong uit Turkije (8), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 664/84 (9), en met name op artikel
10, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1620/77 van de Raad
van 18 juli 1 977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon (10),
Overwegende dat de Commissie bij Verordening
(EEG) nr. 3131 /78 van 28 december 1978 (") heeft
besloten de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling
van de heffingen op olijfolie in te stellen ;

houdende algemene voorschriften betreffende de
regeling inzake de vaststelling bij openbare inschrij
ving van de heffing bij invoer van olijfolie (l2) is
bepaald, dat het bedrag van de minimumheffing voor
elk van de betrokken produkten moet worden vastge
steld op basis van een onderzoek van de situatie op de
wereldmarkt en op de markt van de Gemeenschap,
alsmede van de door de inschrijvers vermelde
bedragen van de heffing ;

Overwegende dat bij de toepassing van de heffing
rekening moet worden gehouden met het bepaalde in
de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en
sommige derde landen ; dat met name de heffing
welke op deze landen van toepassing is moet worden
vastgesteld door de heffing bij invoer uit andere derde
landen als grondslag te nemen voor een berekening ;
Overwegende dat toepassing van de bovenvermelde
bepalingen op de bedragen van de heffing die de
inschrijvers hebben vermeld in de verklaringen welke
zij op 30 en 31 juli 1984 hebben ingediend, ertoe leidt
de minimumheffingen vast te stellen zoals is aange
geven in bijlage I bij deze verordening ;
Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van
de onderverdelingen 07.01 N II en 07.03 A II van het
gemeenschappelijk douanetarief en van produkten van
de onderverdelingen 1 5.1 7 B I en 23.04 A II van het
gemeenschappelijk douanetarief moet worden bere
kend uitgaande van de minimumheffing op de in deze
produkten aanwezige hoeveelheid olijfolie ; dat
evenwel voor olijven de heffing niet lager mag zijn dan
een bedrag dat overeenkomt met 8 % van de waarde
van het ingevoerde produkt, welk bedrag forfaitair
wordt vastgesteld ; dat toepassing van deze maatregelen
ertoe leidt de heffingen vast te stellen zoals is aange
geven in bijlage II bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

')
*)
')
<)
*)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 150 van 6. 6. 1984, blz. 5.
L 169 van 28. 6. 1976, blz. 24.
L 73 van 16. 3. 1984, blz. 10.
L 169 van 28. 6. 1976, blz. 43.
L 169 van 28. 6. 1976, blz. 9.

PB nr. L 108 van 25. 4. 1984, blz. 4.

") PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10.
») PB nr. L 73 van 16. 3. 1984, blz. 11 .
I0) PB nr. L 181 van 21 . 7. 1977, blz. 4.
") PB nr. L 370 van 30. 12. 1978, blz. 60.

Artikel 1

De minimumheffingen bij invoer van olijfolie zijn
vastgesteld in bijlage I.
0 1) PB nr. L 331 van 28 . 11 . 1978, blz. 6.
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Artikel 2

Artikel 3

De heffingen bij invoer van de overige produkten van
de sector olijfolie zijn vastgesteld in bijlage II.

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1984.

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

Nr. L 208/20
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BIJLAGE I

Minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie
(Ecu / 100 kg)
Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

15.07
15.07
15.07
15.07
15.07

A
A
A
A
A

I a)
I b)
I c)
II a)
II b)

Derde landen

62,00 (')
61,00 (')
63,00 (')
71,00 0
101,00 (3)

(') Voor invoer van olie van deze onderverdeling die geheel en al is verkregen in een van de hierna
genoemde landen en rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de
toe te passen heffing verminderd met :
a) voor Libanon en Spanje : 0,60 Ecu/ 100 kg ;

b) voor Turkije : 22,36 Ecu/100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land inge
stelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het
bedrag van de werkelijk ingestelde heffing ;
c) voor Algerije en Marokko : 24,78 Ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door
die landen ingestelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger
mag zijn dan het bedrag van de werkelijk ingestelde heffing ;
d) voor Tunesië : 34,78 Ecu/100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land
ingestelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan
het bedrag van de werkelijk ingestelde heffing.
(2) Voor invoer van olie van deze onderverdeling :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen
naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,86 Ecu/ 100
kg ;

b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is
vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,09 Ecu/ 100 kg.
(3) Voor invoer van olie van deze onderverdeling :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen
naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 7,25 Ecu/ 100
kgr
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dat land naar de Gemeenschap is
vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 5,80 Ecu/ 100 kg.

BIJLAGE II

Heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
(Ecu / 100 kg)

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

Derde landen

07.01 N II

13,42

07.03 AII

13,42

15.17 B I a)
15.17 Bib)

30,50

23.04 A II

48,80
5,04
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Nr. L 2Q8/21

VERORDENING (EEG) Nr. 2266/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 juli 1984

tot vaststelling van de bij interventie in de sector rundvlees met ingang van 20
augustus 1984 geldende aankoopprijzen voor hele geslachte dieren, halve
geslachte dieren, voorvoeten en achtervoeten en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 1222/84

Economische Gemeenschap,

waarbinnen de Lid-Staten de aankoopprijs kunnen
aanpassen ten einde rekening te houden met de
onderverdelingen van de klassen die zij maken op
grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr.

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

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

Griekenland, en met name op artikel 6, lid 5, sub c),

vormen van het vlees, indien de van hetzelfde halve

Gelet op Verordening (EEG) nr. 868/84 van de Raad

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 ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

van 31 maart 1984 tot vaststelling van de oriëntatie

prijs en de interventieprijs voor volwassen runderen
voor het verkoopseizoen 1984/ 1985 (2), en met name
op artikel 3, punt 4,

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
1302/73 van de Raad tot vaststelling van de algemene
voorschriften

betreffende interventie in de sector

rundvlees (') 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 en het
evenwicht tussen de betrokken markt en die voor

concurrerende dierlijke produkten enerzijds, en met de
financiële verantwoordelijkheid van de Gemeenschap
ter zake anderzijds ; dat wegens de toestand op de
rundvleesmarkt en de verontrustende vooruitzichten,

met name door de te verwachten uitwerkingen van de

maatregelen die ter beheersing van de zuivelmarkt
getroffen zijn, de producenten de mogelijkheid
geboden moet worden hele geslachte dieren, halve
geslachte dieren, voorvoeten en achtervoeten van
bepaalde kwaliteiten volwassen runderen ter inter
ventie aan te bieden ;

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr.
869/84 van 31 maart 1984 (4) heeft besloten bij wijze

van proef en voor een periode van drie jaar het bij
Verordening (EEG) nr. 1208/81 O vastgestelde
communautaire indelingsschema voor geslachte

1208/ 81 ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1222/84 van
de Commissie van 2 mei 1984 tot vaststelling van de
met ingang van 14 mei 1984 geldende aankoopprijzen
bij interventie voor voorvoeten in de sector
rundvlees (*) moet worden ingetrokken ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor
rundvlees geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Met ingang van 20 augustus 1984 kopen de inter
ventiebureaus de overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 2226/78 (^ aangeboden hele geslachte dieren, halve
geslachte dieren, voorvoeten en achtervoeten van
bepaalde kwaliteiten van volwassen runderen aan tegen
prijzen die voor elk produkt in de bijlage zijn vastge
steld.

omschreven ;

2. De in lid 1 bedoelde aankoopprijzen voor elke
kwaliteit kunnen met ten hoogste 2 Ecu worden
verhoogd of met ten hoogste 5 Ecu worden verlaagd
ten einde rekening te houden met de mogelijkheid tot
onderverdeling van elk van de in artikel 3, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 1208/81 bedoelde klassen van
het communautaire indelingsschema.

Overwegende dat voor elk van de kwaliteiten de

3.

volwassen runderen toe te passen bij de interventie

maatregelen ; dat bijgevolg de voor aankoop door de
interventiebureaus in aanmerking komende catego
rieën en kwaliteiten van de produkten aan de hand

van

genoemd

indelingsschema

moeten

worden

maxima en de minima moeten worden aangegeven
(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
90 van 1 . 4. 1984, blz. 30.
132 van 15. 5. 1973, blz. 3.
90 van 1 . 4. 1984, blz. 32.
O PB nr. L 123 van 7 . 5 . 1981 , blz. 3 .

De Lid-Staten die de in lid 2 bedoelde onderver

deling van de klassen toepassen, worden gemachtigd
de interventieaankopen tot bepaalde onderklassen te
beperken .
H PB nr. L 117 van 3 . 5. 1984, blz. 25.
O PB nr. L 261 van 26. 9 . 1978 , blz. 5.
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4. Voor interventieaankoop overeenkomstig boven
staande bepalingen komt alleen vlees van mannelijke
dieren in aanmerking.

5. Op verzoek van het interventiebureau moet door
de handelaar samen met de aangeboden voor- of
achtervoet ook de van hetzelfde halve geslachte dier
afkomstige achter- of voorvoet aan dit interventie
bureau worden getoond.
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Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 1222/84 wordt ingetrokken met
ingang van 20 augustus 1984.
Artikel 3

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

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

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

Lid van de Commissie
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Nr. L 208/23

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO ~ BIJLAGE
Kategori
Kategori

A : Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr pi under to &r,
C : Slagtekroppe af kastrerede handyr.

Kategorie A : Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger
als 2 Jahren,

Kategorie C : Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.

Κατηγορία A :
Κατηγορία C :

Category
Category

Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.

A : Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,
C : Carcases of castrated male animals. '

Catégorie A : Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
Catégorie C : Carcasses d'animaux mâles castrés.
Categoria A : Carcasse di giovani animali maschi nem castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria

C : Carcasse di animali maschi castrati.

Categorie
Categorie

A : Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
C : Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.
Opkøbspris 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
BELGIQUE/BELGIE

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :
— Voorvoeten,
Catégorie A
Catégorie A
Categorie A
Categorie A
Catégorie C
Catégorie C

recht afgesneden op 8
classe R2 / Categorie
classe R3 / Categorie
classe 02 / Categorie
classe 03 / Categorie
classe R3 / Categorie
classe 03 / Categorie

ribben, afkomstig van :
A klasse R2
A klasse R3
A klasse O2
A klasse 03
C klasse R3
C klasse O3

274,717
272,317
269,917
265,917
270,120
266,120

DANMARK

— Forfjerdinger, udskåret, med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på for
fjerdingen, af:
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

255,849
253,599
251,349
247,599
239,666
235,916

— Forfjerdinger, lige udskåret med 8 ribben, af:
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

272,906
270,506
268,106
264,106
255,644
251,644
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DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, Fleisch- und Knochendünnung bleiben
am Vorderviertel, stammend von :

Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A
A
A
A
C
C
C

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

U2
U3
R2
R3
U3
R3
R4

269,999
267,749
262,499
260,249
260,887
253,387
251,137

— Vorderviertel, auf 8 Rippen quergeschnitten, stammend von :
Kategorie
Kategorie
Kategorie
'Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A
A
A
A
C
C
C

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

U2
U3
R2
R3
U3
R3
R4

287,999
285,599
279,999
277,599
278,279
270,279
267,879

EAAAAA

— Eμπρόσθια τεταρτηόρια κοπής pc 5 πλευρές — TJ Aam va αποτελεί τμήμα
TOV εμπροαθίου τετατημοριου— προερχόμενο από:
Karnyopia
Karnyopia
Karnyopia
Karnyopia

A
A
A
A

KXAOTI
κλάση
κλάση
κλάοη

R2
R3
02
03

277,509
275,259
273,009
269,259

— Eμπροσθια τεταρτημόρια κοπής pc 8 πλευρές — TJ Aana va αποτελεί τμήμα

TOV εμπροσθίου τεταρτημοιου— προερχόμενα από:

Karnyopia
Kατηγορία
Karnyopia
Karnyopia

A κλάσπ R2
A KM CH] R3
A
02
A κλάση 03

277,509
275,259
273,009
269,259

FRANCE

— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier
avant, provenant des :
Catégorie A classe U2
Catégorie A classe U3
Catégorie A classe R2
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

R3
02
03
U2
U3
U4
R3
R4
03

275,308
273,058
265,558
263,308
261,058
257,308
282,263
280,013
273,263
271,013
268,763
265,763

— Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
O3
U2
U3
U4
R3
R4
03

293,662
291,262
283,262
280,862
278,462
274,462
301,080
298,680
291,480
289,080
286,680
283,480
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Nr. L 208/25

IRELAND

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

249,426
244,176
243,426
241,176
239,676

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Category
. Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

266,054
260,454
259,654
257,254
255,654

ITALIA

— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore,
provenienti dai :
Categoria
Categorìa
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

286,056
283,866
276,566
274,376
272,186
268,536

— Quarti anteriori, taglio a > costole, ti pancettone fa parte del quarto anteriore,

provenienti dai :
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

286,056
283,866
276,566
274,376
272,186
268,536

LUXEMBOURG

— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier
avant, provenant des :

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
C
C

classe
classe
classe
classe

R2
02
R3
03

259,366
254,866
253,403
249,653

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
C
C

classe
classe
classe
classe

R2
02
R3
03

276,657
271,857
270,297
266,297

NEDERLAND

— Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de
naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :
Categorie A klasse R2
Categorie A klasse R3

258,164
255,914

— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :
Categorie A klasse R2
Categorie A klasse R3

275,374
272,974
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UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter,
from :
Category C class U2
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Category C class U2
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4

252,911
250,661
245,41 1
243,161
240,911

269,771
267,371
261,771
259,371
256,971

B. Northern Ireland

— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter,
from :
Category C class U3

Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
Category C class 03
— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
Category C class 03

249,426
244,176
243,426
241,176
239,676

266,054
260,454
259,654
257,254
255,654

BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes :
— Achtervoeten, recht afgesneden op f ribben :
Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2
Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3
Catégorie A classe 02 / Catégorie A klasse 02
Catégorie A classe 03 / Categorie A klasse 03
Catégorie C classe R3 / Categorie C klasse R3
Catégorie C classe 03 / Categorie C klasse 03
— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola » .*
— Achtervoeten, „pistola"-snit op 8 ribben :
Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2
Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3
Catégorie A classe 02 / Categorie A klasse 02
Catégorie A classe 03 / Categorie A klasse 03
Catégorie C classe R3 / Categorie C klasse R3
Catégorie C classe 03 / Categorie C klasse 03

412,075
408,475
404,875
398,875
405,180
399,180

429,245
425,495
421,745
415,495
422,063
415,813

DANMARK

— Bagfjerdinger, udskdret med 5 ribben :
Kategori A klasse R2
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R3
02
03
R3
03

409,358
405,758
402,158
396,158
383,466
377,466

— Bagfjerdinger, udskdret med 8 ribben, sdkaldte »pistoler« ;
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

426,415
422,665
418,915
412,665
399,444
393,194
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DEUTSCHLAND

— Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen :
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A
A
A
A
C
C
C

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

U2
U3
R2
R3
U3
R3
R4

431,999
428,399
419,999
416,399
417,419
405,419
401,819

EΛAAΔA

— Οπίσθια τέταρτα ευθείας τομής με 5 πλευρές:
Κατηγορία A κλάση R2
Κατηγορία A κλάση R3
Κατηγορία A κλάση 02
Κατηγορία A κλάση 03

444.014
440,414
436,814
430,814

— Οπίσθια τέταρτα τομής pistola με 8 πλευρές:
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία

A
A
A
A

κλάση
κλάση
κλάση
κλάση

R2
R3
02
03

462,515
458,765
455.015
448,765

FRANCE

— Quartiers arrière, découpe droite à 3 côtes :
Catégorie A classe U2
Catégorie A classe U3
Catégorie A classe R2
Catégorie A classe R3
Catégorie A classe 02
Catégorie A classe 03
Catégorie C classe U2
Catégorie C classe U3
Catégorie C classe U4
Catégorie C classe R3
Catégorie C classe R4
Catégorie C classe 03

— Quartiers arriéré, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:
Catégorie A classe U2
Catégorie A classe U3
Catégorie A classe R2
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

R3
02
03
U2
U3
U4
R3
R4
03

440,492
436,892
424,892
421,292
417,692
411,692
451,620
448,020
437,220
433,620
430,020
425,220

458,846
455,096
442,596
436,846
435,096
428,846
470,438
466,688
455,438
451,688
447,938
442,938

IRELAND

— Hindquarters, straight cut at third rib :
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
Category C class 03
— Hindquarters, pistola ' cut at eighth rib :
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
Category C class 03

399,082
390,682
389,482
385,882
383,482

415,710
406,960
405,710
401,960
399,460

\
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ITALIA

— Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola :
Categoria A classe U2
Categoria A classe U3
Categoria A classe R2
Categoria A classe R3
Categoria A classe 02
Categoria A classe 03

497,660
493,850
481,150
477,340
473,530
467,180

— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola :
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

497,660
493,850
481,150
477,340
473,530
467,180

— Quartiers arrière, découpe droite à y côtes :
Catégorie A classe R2
Catégorie A classe 02
Catégorie C classe R3
Catégorie C classe 03

414,985
407,785
405,445
399,445

LUXEMBOURG

— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola » :
Catégorie A classe R2
Catégorie A classe 02
Catégorie C classe R3
Catégorie C classe 03

432,276
424,776
422,339
416,089

NEDERLAND

— Achtervoeten, recht afgesneden op '5 ribben :
Categorie A klasse R2
Categorie A klasse R3

413,062
409,462

UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Hindquarters, straight cut at third rib :
Category C class U2
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4

404,657
401,057
392,657
389,057
385,457

— Hindquarters, pistola ' cut at eighth rib :
Category C class U2
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4

421,518
417,768
409,018
405,268
401,518

B. Northern Ireland

— Hindquarters, straight cut at third rib :
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
Category C class 03
— Hindquarters, pistola ' cut at eighth rib :
Category C class U3
Category C class U4
Category C class R3
Category C class R4
Category C class 03

399,082
390,682
389,482
385,882
383,482

415,710

406,960
405,710
401,960
399,460
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Nr. L 208/29

BELGIQUE / BELGIË
— Carcasses, demi-carcasses :
— Hele dieren, halve dieren :

Catégorie
Categorie
Categorie
Catégorie
Catégorie
Categorie

A
A
A
A
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe

R2
R3
02
03
R3
03

/
/
/
/
/
/

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

343,396
340,396
337,396
332,396
337,650
332,650

DANMARK

— Hele og halve kroppe :
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

A
A
A
A
C
C

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

R2
R3
02
03
R3
03

341,132
338,132
335,132
330,132
319,555
314,555

DEUTSCHLAND

— Ganze oder halbe Tierkörper :
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A
A
A
A
C
C
C

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

U2
U3
R2
R3
LJ3
R3
R4

359,999
356,999
349,999
346,999
347,849
337,849
334,849

ΕΛΛΑΔΑ

— Σφάγια, ημισφάγια:
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία

A
A
A
A

κλάση
κλάση
κλάση
κλάση

R2
R3
02
03

370,012
367,012
364,012
359,012

FRANCE

— Carcasses, demi-carcasses :

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

clásse Ü2
classe U3
classe ' R2
classe R3
classe 02
classe 03
classe U2
classe U3
classe U4
classe R3
classe R4
classe 03

367,077

364,077
354,077
351,077
348,077
343,077
376,350
373,350
364,350
361,350
358,350
354,350

IRELAND

— Carcases, half-carcases :
Category
Category
Category
Category
Category

C class
C class
C. class
C class
C class

U3
U4
R3
R4
03

332,568
325,568
324,568
321,568
319,568
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ITALIA

— carcasse, mezzerie e quarti :

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A
A
A

classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
02
03

391,858
388,858
378,858
375,858
372,858
367,858

LUXEMBOURG

— Carcasses, demi-carcasses :

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
C
C

classe
classe
classe
classe

R2
02
R3
03

345,821
339,821
337,871
332,871

NEDERLAND

— Hele dieren, halve dieren :

Categorie 'A klasse R2
Categorie A klasse R3

344,218
341,218

UNITED KINGDOM
A. Great Britain

— Carcases, half-carcases :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U2
U3
U4
R3
R4

337,214
334,214
327,214
324,214
321,214

B. Northern Ireland

— Carcases, half-carcases :
Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

332,568
325,568
324,568
321,568
319,568
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Nr. L 208/31

VERORDENING (EEG) Nr. 2267/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 juli 1984

inzake de toekenning van een vooraf forfaitair vastgesteld steunbedrag voor de
particuliere opslag van hele geslachte dieren, halve geslachte dieren,
achtervoeten en voorvoeten van runderen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

wenselijk lijkt hoge minimumhoeveelheden vast te

GEMEENSCHAPPEN ,

stellen ;

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

Overwegende dat op grond van de te verwachten

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

marktomstandigheden opslagperioden van negen tot
twaalf maanden bepaald moeten worden ; dat om de
doeltreffendheid van de maatregel te vergroten, bepa
lingen moeten worden vastgesteld waardoor aan de
aanvrager een voorschot kan worden toegekend, voor
zover een waarborg gesteld wordt ;

artikel 8 , lid 2,

Overwegende dat wegens de ernstige moeilijkheden op
de rundvleesmarkt doordat een buitengewoon groot
aantal volwassen runderen geslacht is, steun voor de
particuliere opslag van genoemde dieren noodzakelijk
is ;

Overwegende dat de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 1091 /80 van de Commissie (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2826/82 ('), ten
aanzien van de toekenning van steun voor de particu
liere opslag van rundvlees in acht moeten worden
genomen ;

Overwegende dat erop moet worden toegezien dat de
betrokken dieren zijn geslacht in slachthuizen die
erkend zijn en gecontroleerd worden overeenkomstig
de bepalingen van Richtlijn 64/433/EEG van de
Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/90/
EEG O ;

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

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

Overwegende dat het, om te voorkomen dat ook de
normale particuliere opslag wordt gefinancierd,
(')
(2)
f)
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
L 114 van 3. 5. 1980, blz. 18.
L 297 van 23. 10 . 1982, blz. 18.
121 van 29. 7. 1964, blz. 2012/64.
L 59 van 5. 3. 1983, blz. 10.

(j PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 10.
P) PB nr. L 61 van 5. 3. 1977, blz. 17.

Overwegende dat gezien de uitzonderlijke omstandig
heden op de rundvleesmarkt en ten einde de betrok

kenen ertoe aan te zetten gebruik te maken van de
particuliere opslag, bepaald moet worden dat
produkten waarvoor een contract voor particuliere
opslag gesloten is, voor een bepaalde termijn tegelij
kertijd onder de regeling kunnen worden geplaatst als
bedoeld in artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
565/80 van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbeta

ling van de uitvoerrestituties voor landbouwproduk
ten (K) ; dat met het oog op de contractuele opslagpe
rioden moet worden afgeweken van artikel 11 , lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 798/80 van 31 maart 1980
houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de voor
uitbetaling van uitvoerrestituties en positieve mone
taire compenserende bedragen voor landbouwpro

dukten (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1663/81 ('"), ten aanzien van de periode waarin de
produkten onder de in Verordening (EEG) nr. 565/80
vastgelegde regeling mogen blijven ;
Overwegende dat in de mogelijkheid moet worden
voorzien om de opslagtermijn te verkorten ingeval het
uitgeslagen vlees voor uitvoer bestemd is ; dat het
bewijs dat het vlees is uitgevoerd moet worden gele
verd op dezelfde wijze als voor de restituties, overeen

komstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
2730/79 van de Commissie ("), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 519/83 (,2);

Overwegende dat de Lid-Staten de nodige gegevens
moeten verstrekken om de Commissie in staat te

stellen nauwlettend toezicht te houden op de regeling
voor de particuliere opslag ;
(") PB nr. L 62 van 4. 3 . 1980, blz. 5.
O PB nr. L 87 van 31 . 3. 1 980, blz. 42.
O PB nr. L 166 van 24. 6. 1981 , blz. 9.
(") PB nr. L 317 van 12. 12. 1979, blz. 1 .
( I2) PB nr. L 58 van 5. 3. 1983, blz. 5.

Nr. L 208/32
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Overwegende dat de in deze verordening vervatte

en ten hoogste vijf ribben, en waarvan het
gemiddeld gewicht ten minste 55 kg bedraagt,

maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor rundvlees,

— wordt als voorvoet aangemerkt :

a) het voorste deel van het halve geslachte dier, dat
is afgesneden volgens de zogenaamde „pistola"versnijding, met ten minste vijf ribben en ten
hoogste acht ribben en waarvan het gewicht ten
minste 55 kg bedraagt ; bij deze versnijding

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

zitten d'e flank, platte ribben en naborst aan de

1 . Vanaf 20 augustus tot en met 23 november 1984
kunnen aanvragen om toekenning van steun worden
ingediend voor de particuliere opslag van een der
aanbiedingsvormen van volwassen runderen, zoals deze
zijn omschreven in artikel 2, lid 2,

voorvoet vast, of

b) het voorste deel van het halve geslachte dier, dat
is afgesneden volgens de zogenaamde „rechte"
versnijding, met ten minste acht ribben en ten

hoogste tien ribben, en waarvan het gemiddeld
gewicht ten minste 55 kg bedraagt.

De steunbedragen overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1091 /80 per ton vlees met
been, voor ieder van deze aanbiedingsvormen zijn vast
gesteld in de bijlage.
De einddatum voor het indienen van de aanvragen
kan worden gewijzigd indien zulks in verband met de
hoeveelheden waarvoor aanvragen zijn ingediend of in
verband met de marktsituatie wenselijk is.
2. Bij verlenging of verkorting van de opslagter
mijnen worden de steunbedragen aangepast. De
bedragen die moeten worden toegevoegd per maand of
afgetrokken per dag, zijn voor ieder van de in artikel 2,
lid 2, bedoelde aanbiedingsvormen vermeld in de
bijlagen.
3 . Tenzij in deze verordening anders is bepaald,
gelden de bepalingen van Verordening (EEG) nr.
1091 /80 .
Artikel 2

1.

Dë steun voor de particuliere opslag wordt

slechts verleend voor vlees dat voldoet aan de voor

waarden van artikel 3, lid 1 , sub A, onder a) tot en met
e), van Richtlijn 64/433/EEG van de Raad.

2. Voor de toepassing van deze verordening :
— heeft het hele geslachte dier een gemiddeld
gewicht van minstens 220 kg,
— heeft het halve geslachte dier een gemiddeld
gewicht van minstens 110 kg,
— wordt als achtervoet aangemerkt :
a) het achterste deel van het halve geslachte dier,
dat is afgesneden volgens de zogenaamde „pis
tola"-versnijding, met ten minste vijf delen van
ribben en ten hoogste acht delen van ribben en
waarvan het gemiddeld gewicht ten minste 55
kg bedraagt ; de „pistola"-versnijding houdt in
dat de flank, platte ribben en naborst worden
verwijderd van de achtervoet door een insnij
ding van het bovenste deel van de flank naar de
onderzijde van de heupbeenvleugel en van daar
een insnijding langs de dunne lenden, of
b) het achterste deel van het halve geslachte dier,
dat is afgesneden volgens de zogenaamde
„rechte" versnijding, met ten minste drie ribben
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Artikel 3

1.

De minimumhoeveelheid per contract bedraagt

20 ton, uitgedrukt in vlees met been.

2.

Het contract kan slechts betrekking hebben op

vlees met been en op een van de in artikel 2, lid 2,
bedoelde aanbiedingsvormen.

3. De inslag moet beëindigd zijn binnen 28 dagen
na de datum waarop het contract is gesloten.
Artikel 4

1.

Onder voorbehoud van de in lid 2 vermelde

bepalingen mag de contractant de in artikel 2, lid 2,
bedoelde produkten vóór de inslag geheel of gedeelte
lijk versnijden of uitbenen, op voorwaarde dat alleen

de hoeveelheid waarvoor het contract is gesloten,
wordt behandeld en dat alle bij het versnijden of
uitbenen verkregen vlees wordt ingeslagen.
2. Indien de in ongewijzigde staat opgeslagen
hoeveelheid vlees of, wanneer het versneden of uitge
beend vlees betreft, de hoeveelheid vlees met been die
is behandeld, kleiner is dan de hoeveelheid waarvoor

het contract is gesloten, en

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

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

3. Indien het vlees wordt uitgebeend, en
a) indien de opgeslagen hoeveelheid kleiner is dan of

gelijk is aan 69 kg uitgebeend vlees per 100 kg
vlees met been dat is behandeld, wordt de steun

voor de particuliere opslag niet uitgekeerd ;
b) indien de opgeslagen hoeveelheid groter is dan 69

en kleiner dan 77 kg uitgebeend vlees per 100 kg

vlees met been dat is behandeld, wordt het in

artikel 1 , Jid 1 , tweede alinea, bedoelde bedrag

evenredig verlaagd.
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4.
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Er wordt geen steun verleend :

a) voor de in ongewijzigde staat opgeslagen hoeveel
heid vlees of, in geval van versnijding of uitbening,
voor de hoeveelheid vlees met been die is behan

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

opslagcontract is gesloten geheel of gedeeltelijk uit
slaan, met dien verstande dat nooit minder dan 10 ton

mag worden uitgeslagen en op voorwaarde dat binnen
60 dagen na de dag van uitslag :

— dit vlees het grondgebied van de Gemeenschap in
de zin van artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2730/79 heeft verlaten, of

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

1.

De opslagtermijn bedraagt 9, 10, 11 of 12

Nr. L 208/33

— dit vlees zijn bestemming heeft bereikt in de in
artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2730/79
bedoelde gevallen, of
— dit vlees is opgeslagen in een erkend bevoorra
dingsdepot overeenkomstig het bepaalde in artikel
26 van Verordening (EEG) nr. 2730/79.

maanden naar keuze van de opslaghouder ; deze moet

de gewenste termijn vermelden bij de indiening van
zijn in artikel 1 , lid 1 , eerste alinea, bedoelde aanvraag.
2. Op de betaling van de steun kan slechts
aanspraak worden gemaakt wanneer al het vlees gedu
rende de gehele opslagtermijn in het vrieshuis is
gebleven.

De contractant waarschuwt het interventiebureau ten

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

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

3.

Na drie maanden contractuele opslag mag op

verzoek van de opslaghouder een enkel voorschot op
de steun worden uitgekeerd op voorwaarde dat de
opslaghouder een waarborg stelt die gelijk is aan het

bedrag van het voorschot vermeerderd met 20 %.
Het voorschot mag niet hoger zijn dan de steun die
met de betrokken opslagduur overeenstemt en wordt
in nationale valuta omgerekend aan de hand van de
representatieve koers die geldt op de dag waarop het
opslagcontract gesloten wordt.
4.

2. Bij toepassing van lid 1 wordt het steunbedrag
verlaagd overeenkomstig artikel 1 , lid 2, waarbij de
eerste dag van uitslag niet begrepen is in de contrac
tuele periode van opslag.
3.

Wanneer na toepassing van artikel 5, lid 3, van

de in lid 1 geboden mogelijkheid gebruik gemaakt

wordt, wordt van de opslaghouder een bedrag terugge
vorderd dat gelijk is aan het verschil tussen het uitge
keerde voorschot en het in lid 2 bedoelde bedrag.

De in lid 3 bedoelde waarborg wordt naar keuze

van de opslaghouder, gesteld in contanten of in de
vorm van een garantie van een instelling die voldoet
aan de criteria die zijn vastgesteld door de Lid-Staat
waarin de waarborg wordt gesteld.
5. De bepalingen van artikel 5, leden 2 en 3, van
Verordening (EEG) nr. 1091 /80 zijn eveneens van
toepassing op de in lid 3 bedoelde waarborg.

Artikel 8

De in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
1091 /80 bedoelde waarborg bedraagt :
— 130 Ecu per ton voor contracten betreffende hele
of halve geslachte dieren ; .
— 165 Ecu per tón voor contracten betreffende
achtervoeten ;

Artikel 6

1 . In afwijking van artikel 2, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 1091 /80 kunnen produkten tegelijkertijd het
voorwerp uitmaken van een contract voor particuliere
opslag en onder toepassing van de regeling in artikel
5, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 565/80 worden
geplaatst.

2. In dat geval bedraagt de in dat artikel bedoelde
periode in afwijking van artikel 11 , lid 2, van Verorde

— 95 Ecu per ton voor contracten betreffende voor
voeten .

Artikel 9

De Lid-Staten delen de Commissie iedere week vóór

donderdag de resultaten mee van de toepassing van
artikel 5, lid 3, artikel 6, lid 1 , en artikel 7, lid 1 , van

deze verordening.

ning (EEG) nr. 798/80, twaalf maanden.
Artikel 10
Artikel 7

1 . Na afloop van een opslagperiode van twee
maanden mag de contractant het vlees waarvoor het

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

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

Lid van de Commissie

BIJLAGE
Steunbedrag in Ecu per ton
voor een opslagtermijn van :

Produkten waarvoor steun
wordt verleend

a) Hele of halve geslachte dieren, vers of
gekoeld, met een gemiddeld gewicht
van respectievelijk ten minste 220 kg
en 110 kg

Bedrag in Ecu per ton :

9 maanden

10 maanden

1 1 maanden

12 maanden

toe te voegen

af te trekken

per maand

per dag

640

660

680

700

35

0,65

820

840

860

880

40

0,65

805

825

845

865

40

0,65

460

480

500

520

30

0,65

475

495

515

535

30

0,65

b) Achtervoeten, met ten minste 5 ribben
en ten hoogste 8 ribben, zogenaamde

„pistola's", vers of gekoeld, waarvan het
gemiddeld gewicht ten minste 55 kg
bedraagt

c) Achtervoeten, met ten minste 3 ribben
en ten hoogste 5 ribben, zogenaamde
„rechte" versnijding, vers of gekoeld,
waarvan het gemiddeld gewicht ten
minste 55 kg bedraagt

d) Voorvoeten, met ten minste 5 ribben
en ten hoogste 8 ribben, zogenaamde
„pistola's", vers of gekoeld, waarvan het
gemiddeld gewicht ten minste 55 kg
bedraagt

e) Voorvoeten, met ten minste 8 ribben
en ten hoogste 1 0 ribben, zogenaamde
„rechte" versnijding, vers of gekoeld,
waarvan het gemiddeld gewicht ten
minste 55 kg bedraagt
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VERORDENING (EEG) Nr. 2268/84 VAN DE COMMISSIE
van 31 juli 1984

betreffende de bijzondere verkoop van interventieboter voor uitvoer naar

bepaalde bestemmingen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76
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. 1 557/84 (2), en met name op artikel 6, lid 7,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1223/83 van de Raad
van 20 mei 1983 inzake de in de landbouwsector toe

te passen wisselkoersen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 (4), en met name op
artikel 4,

van bestemming in het betrokken derde land ; dat er,
voor de duidelijkheid, op moet worden gewezen dat de
controlebepalingen van Verordening (EEG) nr.
1687/76 van de Commissie ^, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 978/84 (*), van toepassing zijn ;
dat bovendien, gezien het specifieke karakter van de
transactie, aanvullende voorwaarden moeten worden

vastgesteld ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen
de door zijn voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Overwegende dat in artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 985/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende

vaststelling van de algemene voorschriften betreffende
de interventiemaatregelen op de markt voor boter en

room (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3521 /83 (6), is bepaald dat bij verkoop voor uitvoer
bijzondere voorwaarden kunnen worden vastgesteld
ten einde rekening te houden met de speciale
vereisten voor deze verkoop en te waarborgen dat de
bestemming van het produkt niet wordt gewijzigd ;
Overwegende dat, gezien de grote hoeveelheden boter
die zich momenteel in openbare opslag bevinden en
de verwachte stijging van deze hoeveelheden,
maximaal gebruik moet worden gemaakt van de afzet

mogelijkheden op de markt van bepaalde derde
landen ;

Overwegende dat het dienstig is om de boter tegen
verlaagde prijs ter beschikking te stellen van de hande
laren ; dat bepaalde maatregelen moeten worden
genomen om te voorkomen dat de op grond van deze
verordening verkochte boter in de Gemeenschap in
het vrije verkeer wordt gebracht ;

Overwegende dat de handelaren de betrokken boter in
de gehele Gemeenschap kunnen kopen ; dat de
monetaire compenserende bedragen derhalve moeten
worden aangepast op basis van het niveau van de

prijzen waartegen de interventieboter wordt verkocht ;
Overwegende dat er, ten einde te waarborgen dat de
bestemming van de betrokken boter niet wordt gewij
zigd, een controle op de boter moet worden uitge
oefend van bij de uitslag tot de aankomst op de plaats
(')
(2)
(')
O
O
(*)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
150 van 6. 6. 1984, blz. 6.
132 van 21 . 5. 1983, blz. 33.
90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
169 van 18. 7. 1968, blz. 1 .
352 van 15. 12. 1983, blz. 4.

Artikel 1

1 . Onder de in deze verordening vastgestelde
voorwaarden wordt overgegaan tot de verkoop van
boter die is aangekocht overeenkomstig artikel 6, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 804/68 en op de dag
waarop het contract wordt getekend ten minste zes
maanden oud is.

2. De op grond van deze verordening verkochte
boter wordt in ongewijzigde staat uitgevoerd naar een
van de in de bijlage vermelde bestemmingen.
Artikel 2

1 . De boter wordt verkocht af-koelhuis tegen een
prijs die gelijk is aan de aankoopprijs welke bij de
sluiting van het verkoopcontract door het interventie
bureau wordt toegepast, verminderd met 33 Ecu/ 100
kg
2. De boter wordt verkocht per hoeveelheid van 100
ton of meer. Uiterlijk bij de sluiting van het contract
betaalt de koper aan het interventiebureau een
voorschot van 5 Ecu/ 100 kg voor de hoeveelheid boter
waarop het contract betrekking heeft.
Artikel 3

1 . Het interventiebureau zorgt voor het bijhouden
van de lijst van koelhuizen waar de te koop aange
boden boter is opgeslagen en van de aldaar
beschikbare hoeveelheden en stelt deze lijst, op
aanvraag, ter beschikking van de gegadigden.

2. Het interventiebureau treft de nodige maatre
gelen opdat de gegadigden, vóór het sluiten van het
aankoopcontract, op hun kosten monsters van de te

koop aangeboden boter kunnen onderzoeken.
O PB nr. L 190 van 14. 7. 1976, blz. 1 .
(* PB nr. L 99 van 11 . 4. 1984, blz. 11 .
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kwaliteit en de kenmerken van de verkochte boter.

geleverd binnen twaalf maanden na de datum van de
goedkeuring van de aangifte ten uitvoer.

Artikel 4

Artikel 7

De koper betaalt het interventiebureau, vóór het

De monetaire compenserende bedragen voor de boter

afhalen van de boter en binnen de in lid 2 bedoelde

die wordt verkocht op grond van deze verordening zijn
gelijk aan de op grond van Verordening (HEG) nr.
974/71 vastgestelde monetaire compenserende

1.

termijn, voor elke hoeveelheid die hij overneemt, het
saldo van de in artikel 1 bedoelde aankoopprijs en een
waarborg van 36 Ecu/ 100 kg die overeenkomstig het
bepaalde in artikel 13, lid 1 , van Verordening (EEG)

bedragen, vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld

nr. 1687/76 voor de betrokken hoeveelheid wordt

in bijlage I, deel 5, van de verordening van de
Commissie tot vaststelling van de monetaire compen

gesteld.

serende bedragen.

2. De koper haalt de aan hem verkochte boter af
binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf
de dag waarop het contract is ondertekend. De koper
kan de boter afhalen per deelhoeveelheid van
minimaal 20 ton.

Artikel 8

De wisselkoers van toepassing in het raam van deze

verordening is de representatieve koers geldend op de
dag van het sluiten van het verkoopcontract.

Indien de koper de in lid 1 bedoelde betaling niet
binnen de voorgeschreven termijn heeft verricht, wordt
de verkoop, behoudens overmacht, voor de resterende
hoeveelheid geannuleerd en wordt de waarborg voor

Artikel 9

In de bijlage van Verordening (EEG) nr. 1687/76
worden in deel I „Produkten voor uitvoer in de staat

die hoeveelheid verbeurd.

waarin zij uit de interventievoorraad zijn uitgeslagen"

Wanneer de koper de in lid 1 bedoelde betaling heeft
verricht maar de boter niet heeft afgehaald binnen de
hierboven vastgestelde termijn, komen de kosten voor
de opslag van de boter voor zijn rekening vanaf de dag
die volgt op de dag waarop de betrokken termijn
verstrijkt.

het volgende punt 13 en de bijbehorende voetnoot
toegevoegd :
„ 13. Verordening (EEG) nr. 2268/84 van de
Commissie van 31 juli 1984 betreffende de
bijzondere verkoop van interventieboter voor
uitvoer naar bepaalde bestemmingen ('•').

3.

De formaliteiten voor de uitvoer van de boter

moeten worden vervuld binnen één maand na de dag

(") PB nr. L 208 van 3. 8. 1984, blz. 35.".

van de overname.

Artikel 10
Artikel 5

De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de
tiende van elke maand in kennis van de hoeveelheden

De boter wordt door het interventiebureau geleverd in
verpakkingen waarop in letters van ten minste één cm
hoogte de volgende vermelding is aangebracht in de
taal of de talen van het land van uitvoer :

„Boter voor uitvoer overeenkomstig Verordening (EEG)

boter

— waarvoor, in de voorafgaande maand, op grond van
deze verordening een verkoopcontract is gesloten,
— die, in de voorafgaande maand, zijn uitgeslagen.

nr. 2268 /84".

Artikel 11
Artikel 6

Behoudens overmacht wordt de in artikel 4, lid 1 ,

bedoelde waarborg verbeurd naar rata van de hoeveel

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

heden waarvoor het in artikel 13, lid 4, van Veror

Zij is van toepassing met ingang van 3 september

dening (EEG) nr. 1687/76 bedoelde bewijs niet wordt

1984.

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

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

Lid van de Commissie
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BESTEMMINGEN

— Egypte

— Iran

— Saoedi-Arabië

— Irak

— Oman

— Jordanië

— Verenigde Arabische Emiraten

— USSR

— Bahrein

— Libanon

— Katar

— Israël

— Koeweit

— Noord-Jemen
— Zuid-Jemen

— Syrië

Nr. L 208 /37
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VERORDENING (EEG) Nr. 2269/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van kersen van
oorsprong uit Hongarije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad
van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector groenten en fruit ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1332/
84 (2), en met name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

voorzien in artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1035/72 voor het intrekken van de compenserende

heffing op de invoer van kersen van oorsprong uit
Hongarije zijn vervuld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2121 /84 van
de Commissie van 24 juli 1 984 (') een compenserende

heffing heeft ingesteld op de invoer van kersen van
oorsprong uit Hongarije ;
Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong
uit Hongarije de prijsnoteringen gedurende zes opeen
volgende werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden

Verordening (EEG) nr. 2121 /84 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1984.

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(J) PB nr. L 130 van 16. 5. 1984, blz. 1 .
(') PB nr. L 195 van 25. 7. 1984, blz. 42.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2270/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige toestand van de markten in de sector
verwerkte produkten op basis van granen en rijst ertoe
leidt dat de restitutie wordt vastgesteld op een bedrag
dat bedoeld is het verschil tussen de prijzen in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt te dekken ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe

lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (2),
en met name op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen
of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1
van deze verordeningen genoemde produkten en de
prijzen van deze produkten in de Gemeenschap kan
worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober
1975 (3), houdende voor de sector granen algemene
regels voor de toekenning van restituties bij de uitvoer
en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebe

drag, de restituties moeten worden vastgesteld met
inachtneming van de bestaande situatie en de vooruit
zichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de
beschikbare hoeveelheden granen, evenals van hun
prijzen op de markt van de Gemeenschap, en ander

zijds van de prijzen van granen en de produkten in de
sector granen op de wereldmarkt ; dat krachtens dit
artikel ook waarborgen moeten worden geschapen dat
op de graanmarkten een evenwichtige toestand heerst
en een natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de
prijzen en de handel plaatsvindt en dat bovendien
rekening moet worden gehouden met het eco
nomische aspect van de bedoelde uitvoer en de nood
zaak storingen op de markt van de Gemeenschap te
vermijden ;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
produkten een differentiatie van de restitutie, naar
gelang van de bestemming, nodig kunnen maken ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een omrekeningskoers gebaseerd op de spilkoers
voor de munteenheden welke onderling worden
gehandhaafd binnen een contante maximummarge
op een bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje,
aan te houden ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand
moet worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan
worden gewijzigd ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van
de Raad van 29 oktober 1 975 betreffende de regeling
voor de invoer en de uitvoer van op basis van granen

en rijst verwerkte produkten (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1027/84 (^ de specifieke
criteria heeft vastgesteld waarmee rekening moet
worden gehouden voor de berekening van de restitutie
voor deze produkten ;
(')
(J)
(!)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
107
281
281

van
van
van
van

1 . 11 .
19. 4.
1 . 11 .
1 . 11 .

1975,
1984,
1975,
1975,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
78.
65.

O PB nr. L 107 van 19 . 4. 1984, blz. 15.

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , sub d), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde mout,
waarop Verordening (EEG) nr. 2744/75 van toepassing
is, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1984.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 2 augustus 1984 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mout
(Ecu / ton)

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Bedrag van de restitutie

7,98

11.07 A I b)
11.07 A II b)

56,46

11.07 B

67,45
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Nr. L 208/41

VERORDENING (EEG) Nr. 2271/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad

van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe

lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/
84 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 74/84 (4), inzonderheid op
artikel 12, lid 4,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast Q, laatstelijk gewijzigd

bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (6), inzonderheid op
artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende
heffingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
2171 /84 ij), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

Verordening (EEG) nr. 855/84, bedoelde coëfficiënt
is toegepast, voor de munteenheden welke onder
ling worden gehandhaafd binnen een contante
maximummarge op een bepaald moment van
2,25 %,

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

munteenheden gedurende een bepaald tijdvak ten
opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 1
augustus 1984 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat het laatst waargenomen verschil
tussen de heffing van het basisprodukt met meer dan
3,02 Ecu per ton afwijkt van het gemiddelde van de
heffingen ; dat de thans geldende heffingen derhalve,
krachtens artikel I van Verordening (EEG) nr.
1579/74 (") overeenkomstig de bij deze verordening

gevoegde tabel moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

nr. 2258/84 (8) ;

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1027/84
van de Raad van 31 maart 1984 (9) Verordening (EEG)

nr. 2744/75 (l0) gewijzigd is met betrekking tot de
produkten van post 23.02 A van het gemeenschappe
lijk douanetarief ;

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 , laatstelijk gewijzigd bij

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr.
2744/75, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1027/84, bedoelde op basis van granen en rijst
verwerkte produkten te innen heffingen, vastgesteld in
de bijlage van de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
2171 /84, worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1984.

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

')
*)
J)
«)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 ..
107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
21 van 26. 1 . 1984, blz. 1 .

Ó PB nr. 106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
^ PB nr. L 197 van 27. 7. 1984, blz. 38.
') PB nr. L 263 van 19. 9 . 1973, blz. 1 .

8) PB nr. L 206 van 2. 8. 1984, blz. 24.
9) PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 15 .
,0) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

(") PB nr. L 168 van 25 . 6. 1974, blz. 7 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 2 augustus 1984 tot wijziging van de invoerhef
fingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(Ecu/ton)

Heffingen

Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

1 1 .02 A II (2)
11.02 B II b)(2)
1 1 .02 C II (2)
1 1.02 D II (2)
1 1 .02 E II b) 0
11.02 F II 0

Derde landen

(met uitzondering van ACS
Staten of LGO)

ACS-Staten of LGO

158,99

152^5

116,03

113,01

138,97

135,95

89,69

86,67

158,99

152^5

158,99

152,95

(2) Voor het onderscheid tussen de produkten bedoeld in de posten 11.01 en 11.02 enerzijds en die
bedoeld in onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de posten 11.01 en 11.02 te
vallen de produkten die tegelijkertijd :
— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers)
van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde mineralen), berekend op de
droge stof, van ten hoogste 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en
rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten
voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.
Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen, vallen in elk geval onder post 1 1 .02.
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Nr. L 208/43

VERORDENING (EEG) Nr. 2272/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 556/84 (2), inzonderheid op

— voor de lopende maand, het in artikel 2, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1569/72 bedoelde verschil

meer dan één punt afwijkt van het voor de vorige
vaststelling aangehouden percentage,
— voor bepaalde termijnmaanden het in artikel 2, lid
2, van Verordening (EEG) nr. 1569/72 bedoelde
verschil 0,5 % overschrijdt ; dat dit verschil voor
bepaalde differentiële bedragen op termijn meer
dan één punt afwijkt van het percentage dat voor
de vorige vaststelling is aangehouden ;

artikel 27, lid 4,

Overwegende dat toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2066/84 neergelegde regelen op de gegevens

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

waarover de Commissie heden beschikt, leidt tot

van 20 mei 1983 inzake de in de landbouwsector toe

te passen wisselkoersen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1569/72 van de Raad
van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatre
gelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad (*), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1474/84 f), en
met name op artikel 2, lid 3,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat het bedrag van de steun bedoeld in
artikel 27 van Verordening nr. 136/66/EEG werd vast
gesteld door Verordening (EEG) nr. 2066/84 f), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2234/84 (8) ;

wijziging van het op dit tijdstip geldende bedrag van
de steun als aangegeven in de bijlage van deze verorde
ning,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het bedrag van de in artikel 27 van Verordening nr.
136/66/EEG bedoelde steun wordt vastgesteld in de
bijlage.

Artikel 2

Overwegende dat, voor de periode van 27 juni tot en

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus

met 3 juli 1984, voor bepaalde valuta's :

1984.

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

O PB nr. L 150 ' van 6. 6. 1984, blz. 5.

O PB nr. L 132 van 21 . 5. 1983, blz. 33.
(♦) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .

(j PB nr. L 167 van 25. 7. 1972, blz. 9.

(<•) PB nr. L 143 van 30. 5. 1984, blz. 4.
O PB nr. L 191 van 19. 7. 1984, blz. 19.
(«) PB nr. L 205 van 1 . 8 . 1984, blz. 31 .
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BIJLAGE I
Steun voor kool- en raapzaad
(Bedragen per 100 kg)
Lopende

le maand

maand

1 . Bruto steun (Ecu)

10,278

2e maand „

10,798

3e maand

12,517

4e maand

13,294

5e maand

1 1,542

12,062

2. Definitieve steun

l

Zaad geoogst en verwerkt in :
— B.R. Duitsland (DM)
— Nederland (Fl.)
— BLEU (Bfr./Lfr.)
— Frankrijk (Ffr.)
— Denemarken (Dkr.)
— Ierland (Iers £)
— Verenigd Koninkrijk (Brits £)
— Italië (lire)
— Griekenland (dr.)

33,14

34,45
32,92
501,15
65,39
90,87
8,100
7,074

31,51
477,02
61,82
86,49
7,710
6,752
14 718

38,57
37,46
580,94
76,95
105,33
9,384
8,125
17 650

15 459

893,33

40,70
39,78
615,61
81,36
lil ;87
9,902
8,603

940,40

18 506

1 097,22

36,76
35,27
534,21
68,69
97,13
8,583
7,543
15 963

1 167,82

1 006,94

32,33
36,30
547,26
69,09
100,72
8,780
7,865
15 839

1 054,01

BIJLAGE II
Steun voor zonnebloemzaad

(Bedragen per 100 kg)
Lopende

1 e maand

maand

1 . Bruto steun (Ecu)

12,345

14,194

40,09
37,99
572,95
73,91
103,88
9,260
8,126

44,38
42,82
658,77
87,05
119,44
10,647
9,250

2e maand

20,397

3e maand

4e maand

21,137

21,752

61,00
61,32
979,51
134,45
177,87
15,780
13,484

62,54
62,99
1 008,05
138,67
183,04
16,241
13,865

2. Definitieve steun

Zaad geoogst en verwerkt in :
— B.R. Duitsland (DM)
—
—
—
—
—
—
—
—

Nederland (Fl.)
BLEU (Bfr./Lfr.)
Frankrijk (Ffr.)
Denemarken (Dkr.)
Ierland (Iers £)
Verenigd Koninkrijk (Brits £)
Italië (lire)
Griekenland (dr.)

18 326

15,294
13,028
28 913

20 321

1 240,77

1 071,52

58*91
59,07
946,66
130,40
171,64

1 807,92

29 696

1 875,04

30 576

1 930,71

BIJLAGE III
Koers van de Ecu, te gebruiken voor de omrekening van de definitieve steun in de valuta
van de Lid-Staat van verwerking, wanneer deze niet dezelfde is als de Lid-Staat van
produktie
(Waarde van 1 Ecu)
Lopende
maand

2,239010
2,529410
45,261500

le maand

Ffr.

6,870210

2,232070
2,523180
45,351300
6,885590

Dkr.

8,181400

8,193660

0,727297
0,591527
1 376,150
88,55200

0,729487
0,593194
1 383,090
88,55200

DM
Fl.

Bfr./Lfr.

Iers £

Brits £
Lire
Dr.

2e maand

2^26050
2,517620
45,426400
6,900390
8,207790
0,731802

0,594417
1 389,640
88,55200

3e maand

2,219530
2,511450
45,506900
6,917170
8,220250
0,734360
0,595714
1 397,110
88,55200

4e maand

2,219530
2,511450
45,506900
6,917170
8,220250

0,734360
0,595714
1 397,110
88,55200

5e maand

2,201720
2,493160

45,709100
6,975260
8,254050
0,740761
0,598191
1 420,540
88,55200
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Nr. L 208/45

VERORDENING (EEG) Nr. 2273/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van
meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (2),
en met name op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of
de prijzen van de in artikel 1 van die verordening
bedoelde produkten en de prijzen van deze produkten
in de Gemeenschap kan worden overbrugd door een
restitutie bij uitvoer ;

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van
restituties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag in de sector granen (3), de resti
tuties moeten worden bepaald met inachtneming van
de situatie en de vooruitzichten van de ontwikkeling
enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen en
van de prijzen hiervan op de markt van de Gemeen
schap en anderzijds van de prijzen van granen en van
produkten van de sector granen op de wereldmarkt ;
dat het volgens dit artikel ook noodzakelijk is op de
graanmarkten een evenwichtige situatie en een natuur
lijke ontwikkeling van de prijzen en uitwisselingen te
verzekeren en bovendien rekening moet worden
gehouden met het economisch aspect van de voor
ziene uitvoeren en met het belang om verstoringen op
de markt van de Gemeenschap te vermijden ;

162/67/EEG (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1607/71 O ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
produkten een differentiatie van de restitutie voor
bepaalde produkten nodig kunnen maken ;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand
moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds
kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van

het stelsel van restituties 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 , laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84, bedoelde coëfficiënt
is toegepast, voor de munteenheden welke onder
ling worden gehandhaafd binnen een contante
maximummarge op een bepaald moment van
2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen

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

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode, ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje en bovengenoemde coëfficiënt ;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op
de noteringen of prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermeld
in de bijlage ;
Overwegende dat de in deze verordening vérvatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2746/75 in
artikel 3 de specifieke elementen, waarmede bij de
berekening van de restitutie voor granen rekening
moet worden gehouden, vaststelt ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat voor wat betreft meel, gries en gries
meel van tarwe en rogge, de specifieke criteria zijn
vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
2746/75 ; dat bovendien de voor deze produkten toe te
passen restitutie moet worden berekend met inachtne
ming van de hoeveelheid granen benodigd voor de
vervaardiging van de desbetreffende produkten ; dat
deze hoeveelheden zijn vastgesteld in Verordening nr.
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .

I1) PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .

(3) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de
in artikel 1 , sub a), b) en c), van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde produkten worden op de in de
bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
augustus 1 984.
O PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2574/67.
O PB nr. L 168 van 27. 7. 1971 , blz. 16.

Nr. L 208/46
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie
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Nr. L 208/47

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 2 augustus 1984 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

(Ecu / ton)
Bedrag
Omschrijving

Tariefnummer

10.01 BI

van de
restitutie

Zachte tarwe en mengkoren
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— zone II b)

6,00
13,00

— andere derde landen

10.01 B II

Harde tarwe

10.02

Rogge

—

voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein

—

— andere derde landen

10.03

Gerst
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— zone II b)
— Japan

15,00
22,00

— andere derde landen

10.04

Haver

voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— Algerije, Tunesië en Libië

18,00

— andere derde landen

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden

—

10.07 C

Sorgho

—

ex 11.01 A

Meel van zachte tarwe :

— asgehalte van 0 t/m 520

26,00

— asgehalte van 521 t/m 600

26,00

— asgehalte van 601 t/m 900

23,00

— asgehalte van 901 t/m 1 100

21,00

— asgehalte van 1 101 t/m 1 650

20,00

— asgehalte van 1 651 t/m 1 900

18,00

Nr. L 208/48
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(Ecu / ton)

Bedrag

Omschrijving

Tariefnummer

ex 11.01 B

van de
restitutie

Meel van rogge :

— asgehalte van 0 t/m 700

26,00

— asgehalte van 701 t/m 1 150

26,00

— asgehalte van 1 151 t/m 1 600

26,00

— asgehalte van 1 601 t/m 2 000

26,00

-

1 1.02 A Ia)

1 1 .02 A I b)

Gries en griesmeel van tarwe (harde tarwe) :

— asgehalte van 0 t/m 1 300 (')

171,00

— asgehalte van 0 t/m 1 300 (2)
— asgehalte van 0 t/m 1 300

162,00

— asgehalte van 1 300 of hoger

136,00

145,00

Gries en griesmeel van tarwe (zachte tarwe) :

— asgehalte van 0 t/m 520

26,00

(') Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van
0,250 mm gaan.

(2) Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van 0,160
mm gaan .

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 (PB nr. L 134 van 28. 5.
1977), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3634/83 (PB nr. L 360 van 23. 12. 1983).
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Nr. L 208 /49

VERORDENING (EEG) Nr. 2274/84 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1984

tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe

lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/
84 0,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de
sector granen (3),
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 16, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 bij uitvoer van granen
de op de dag van indiening van de aanvraag van een
certificaat geldende restitutie, aangepast op grond van
de in de maand van uitvoer geldende drempelprijs, op
verzoek moet worden toegepast op uitvoer die tijdens
de geldigheidsduur van het certificaat moet plaatsvin
den ; dat in dat geval op de restitutie een correctiebe

drag moet worden toegepast ;
Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr.
2744/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende

de regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis
van granen en rijst verwerkte produkten (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 027/84 (^ een
correctiebedrag kan worden vastgesteld voor bepaalde
in artikel 1 , sub c), van Verordening (EEG) nr. 2727/75
bedoelde produkten ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1281 /75 (6)
uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld inzake de vast
stelling vooraf van de restitutie bij uitvoer van granen
en bepaalde op basis van granen verwerkte produkten ;
Overwegende dat krachtens die verordening het
correctiebedrag voor granen moet worden vastgesteld
in het licht van de situatie en de op termijn verwachte

ontwikkeling, enerzijds van de beschikbare hoeveel
heden graan en van de graanprijzen op de markt van
de Gemeenschap en anderzijds van de mogelijkheid
en voorwaarden voor de verkoop van produkten van de

graansector op de wereldmarkt ; dat volgens dezelfde
verordening ook een evenwichtige situatie en een

en de noodzaak verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te voorkomen ;

Overwegende dat voor de in artikel 1 , sub c), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten
rekening moet worden gehouden met de in artikel 2,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1281 /75 omschreven
specifieke criteria ;
Overwegende dat het op grond van de situatie op de
wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde
markten noodzakelijk kan zijn het correctiebedrag
naar gelang van de bestemming te differentiëren ;
Overwegende dat het correctiebedrag samen met de
restitutie en volgens dezelfde procedure moet worden
vastgesteld ; dat het tussentijds kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat, om de normale werking van het
stelsel van correctiebedragen mogelijk te maken, voor
de berekening van deze bedragen moet worden uitge
gaan :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 , laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84, bedoelde coëfficiënt
is toegepast, voor de munteenheden welke onder
ling worden gehandhaafd binnen een contante
maximummarge op een bepaald moment van
2,25 % ,
— voor de andere munteenheden, van een omreke

ningskoers gebaseerd op het rekenkundig gemid
delde van de contante wisselkoersen voor elk van

deze munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode, ten opzichte van de in het vorige
streepje bedoelde munteenhedèn en bovenge
noemde coëfficiënt ;

Overwegende dat uit de bovengenoemde bepalingen
volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het
handelsverkeer op de graanmarkt dient te worden
verzekerd en dat bovendien rekening . dient te worden
gehouden met het economisch aspect van de uitvoer

Het in artikel 16, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde correctiebedrag, van toepassing op
de vooraf vastgestelde restituties bij uitvoer van granen,
wordt vastgesteld in de bijlage.

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(J) PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .

Artikel 2

(3) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.

(4) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

Ij PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 15.
b) PB nr. L 131 van 22. 5. 1975, blz. 15.

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1984.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1984.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 2 augustus 1984 tot vaststelling van het op de
restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

schappelijk
douanetarief

10.01 BI

Lopend

le term .

2e term.

3e term .

4e term .

Se term.

6e term.

8

9

10

11

12

1

2

Omschrijving

I

Zachte tarwe en mengkoren :
andere, voor uitvoer naar :
— China

0

+ 4,00

+ 1,00

— 2,00

— 5,00

— 5,00

— 5,00

— andere derde landen

0

— 2,00

— 5,00

— 8,00

— 11,00

—

—

10.01 B 11

Harde tarwe

0

0

0

—

—

—

—

10.02

Rogge

0

0

0

—

—

10.03

Gerst

0

0

— 2,00

— 2,00

— 2,00

—

—

10.04

Haver :

0

0

0

—

—

—

—

— Algerije, Tunesië en Libië

0

0

0

—

—

—

—

— andere derde landen

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

voor uitvoer naar :

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden
voor zaaidoeleinden

10.07 C

Sorgho

11.01 A

Meel van zachte tarwe

0

0

0

0

0

11.01 B

Meel van rogge

0

0

0

0

0

(harde tarwe)

0

0

0

0

0

Gries en griesmeel van tarwe
(zachte tarwe)

0

0

0

0

0

1 1.02 A Ia)

1 1 .02 A I b)

Gries en griesmeel van tarwe
—

—

—

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 (PB nr. L 134 van 28. 5. 1977), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3634/83 (PB nr. L 360 van 23. 12. 1983).
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

De Commissie stelt de belanghebbenden ervan in kennis dat zij, in verband met de op 31
maart 1984 getroffen agromonetaire besluiten, de positieve monetaire compenserende
bedragen voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 (sector varkensvlees)
genoemde produkten die vooraf worden vastgesteld vanaf de publikatie van deze medede
ling tot aan het einde van het verkoopseizoen 1983/ 1984, zal aanpassen voor transacties
die in het verkoopseizoen 1984/ 1985 zullen plaatsvinden.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 19 juli 1984

houdende wijziging van het bedrag van de aan de leden van het Economisch en

Sociaal Comité toegekende dagvergoeding
(84/382/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese
Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 6,
Overwegende dat er een aanpassing dient te geschieden van het bedrag van de dagvergoe
ding die wordt toegekend aan de leden van het Economisch en Sociaal Comité,
BESLUIT :

Artikel 1

Besluit 8 1 / 1 21 /EEG van de Raad van 3 maart 1981 betreffende de toekenning van dagver
goedingen en het vergoeden van reiskosten aan de leden van het Economisch en Sociaal
Comité, alsmede aan de plaatsvervangende leden en de deskundigen ('), gewijzigd bij
Besluit 82/868/EEG (2), wordt als volgt gewijzigd : in artikel 2, eerste streepje, wordt het
bedrag van „3 450 Belgische frank" vervangen door „3 600 Belgische frank".
Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 1985.

Gedaan te Brussel, 19 juli 1984.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. O'KEEFFE

(') PB nr. L 67 van 12. 3. 1981 , blz. 29.
(2) PB nr. L 368 van 28 : 12. 1982, blz. 39 .
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 23 juli 1984

houdende toepassing van Besluit 83/200/EEG waarbij aan de Commissie de
bevoegdheid wordt verleend leningen aan te gaan uit hoofde van het nieuwe
communautaire instrument ter bevordering van de investeringen in de
Gemeenschap

(84/383/EEG)

Economische Gemeenschap,

betreffende de vermindering van de regionale dispari
teiten, de verhoging van het groeipercentage, de
aanpassing van de produktiestructuren en de duurzame
oplossing van het werkgelegenheidsprobleem ;

Gelet op Besluit 83/200/EEG van de Raad van 19 april
1983 waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt
verleend leningen aan te gaan uit hoofde van het

Overwegende dat het aangaan van leningen tot een
beloop van, in tegenwaarde, 1 400 miljoen Ecu, in
hoofdsom, moet worden toegestaan,

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

nieuwe communautaire instrument ter bevordering
van de investeringen in de Gemeenschap ('), inzon
derheid op artikel 2,
BESLUIT :

Gezien het voorstel van de Commissie (2),
Gezien het advies van het Europese Parlement ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (4),

Overwegende dat de door de Commissie goedgekeurde
verzoeken om leningen meer dan twee derde van de
eerste door de Raad bij Besluit 83/308/EEG 0 goedge
keurde tranche van leningen vertegenwoordigen ;
Overwegende dat het van fundamentele betekenis is
zorg te dragen voor de continuïteit van de werking van
het nieuwe communautaire instrument ten behoeve

van investeringsprojecten op het gebied van energie en
van infrastructuur, alsmede ten behoeve van de finan

ciering van investeringen, in hoofdzaak door kleine en
middelgrote ondernemingen, in de industrie en andere
produktiesectoren ;

Overwegende dat het derhalve wenselijk is een nieuwe
tranche voor het opnemen en verstrekken van
leningen in het kader van Besluit 83/200/EEG toe te

Artikel 1

Er wordt een tranche van leningen toegestaan voor een
bedrag dat de tegenwaarde van 1 400 miljoen Ecu, in
hoofdsom, niet mag overschrijden.

Artikel 2

De opbrengst van de in artikel 1 bedoelde leningen
wordt bestemd voor het verstrekken van leningen ter
financiering van investeringsprojecten die op het
grondgebied van de Gemeenschap worden uitgevoerd
en die beantwoorden aan de prioritaire doelstellingen
van de Gemeenschap op het gebied van energie, infra
structuur, alsmede de financiering van investeringen in
de industrie en andere produktiesectoren, in hoofdzaak
door kleine en middelgrote ondernemingen.

Artikel 3

staan voor dezelfde toepassingsgebieden als vermeld in
Besluit 83/308/EEG ;

De Commissie beslist over de ontvankelijkheid van de
projecten in overeenstemming met de volgende priori

Overwegende dat een communautaire actie op deze
gebieden in het bijzonder zal bijdragen tot de verwe
zenlijking van de doelstelling van de- Gemeenschap

teiten en richtsnoeren :

— investeringsprojecten, in hoofdzaak van kleine en
middelgrote ondernemingen, in de industrie en de
hiermede rechtstreeks verband houdende diensten,

(')
(J)
(!)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
C
C
C

112 van 28 . 4. 1983, blz. 26.
48 van 21 . 2. 1984, blz. 3.
117 van 30. 4. 1984, blz. 64.
140 van 28. 5. 1984, blz. 16.

H PB nr. L 164 van 23. 6. 1983, blz. 31 .

met name met het oog op de verbreiding van
innovatie en van nieuwe technologieën, waarvan de
verwezenlijking rechtstreeks of onrechtstreeks tot
schepping van arbeidsplaatsen bijdraagt ;
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de projecten en de uitvoering ervan dienen met de
bepalingen van het Verdrag en het afgeleide recht,
met name op het gebied van de mededinging,
alsmede met de op de betrokken gebieden toepas
selijke gemeenschappelijke regels en beleids
vormen in overeenstemming te zijn.

rationeel gebruik van energie, vervanging van
aardolie door andere energiebronnen in alle secto
ren, alsmede de infrastructuur die deze vervanging
mogelijk maakt ;

Gedaan te Brussel, 23 juli 1984

infrastructuur in verband met de ontwikkeling van
produktieve activiteiten, infrastructuur die bijdraagt
tot de regionale ontwikkeling of infrastructuur van
gemeenschappelijk belang, zoals telecommunicatie,
met inbegrip van informatietechnologieën, en
vervoer, met inbegrip van energietransport ;

Voor de Raad
De Voorzitter

J. O'KEEFFE

I
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 23 juli 1984

betreffende een bijdrage aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ten
laste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen
(84/384/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
235,

Gezien het voorstel van de Commissie,

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

Comité (2),

Overwegende dat de Raad tijdens zijn zitting van 22
mei 1984 andermaal heeft bevestigd dat vaste brand
stoffen een wezenlijk onderdeel van de energiestrategie

ontwikkeling van de economische activiteiten in het
gedrang zou komen, waardoor de verwezenlijking van
een der hoofddoelstellingen van de Gemeenschap in
gevaar zou worden gebracht ;
Overwegende dat de steun op sociaal gebied enerzijds
gebaseerd zal zijn op het aantal arbeidsplaatsen dat
tijdens een bepaalde periode verloren is gegaan en
anderzijds op de mate waarin elke Lid-Staat voor elke
verloren gegane arbeidsplaats een inspanning op
sociaal gebied levert ;
Overwegende dat in hoofdstuk 10 0 van de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen voor
1984 een krediet van 60 miljoen Ecu is opgenomen,

van de Gemeenschap vormen ;

Overwegende dat de steenkoolindustrie van de
Gemeenschap thans wordt geherstructureerd en gemo
derniseerd ;

Overwegende dat deze herstructurering en deze
modernisering onvermijdelijk gepaard zullen gaan met
een uitzonderlijk verlies aan arbeidsplaatsen ; dat
steunmaatregelen moeten worden overwogen om de
gevolgen van dit verlies aan arbeidsplaatsen te verzach
ten ; dat het bijgevolg noodzakelijk is artikel 56, lid 2,
onder b), van het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal toe te passen ;
Overwegende dat de middelen waarin het EGKS
Verdrag voorziet, in de huidige omstandigheden niet
toereikend zijn om deze maatregelen te bekostigen ;
Overwegende dat, indien deze toestand niet wordt
verholpen, de algemene werkgelegenheidssituatie in de
Gemeenschap, met name door de secundaire effecten,
aanzienlijk zou verslechteren en de harmonische

(') PB nr. C 46 van 20. 2. 1984, blz. 112.
(2) PB nr. C 23 van 30. 1 . 1984, blz. 59.

BESLUIT :

Enig artikel
Aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
wordt voor het begrotingsjaar 1984, ten laste van de
algemene begroting van de Europese Gemeen
schappen voor dat begrotingsjaar, een uitzonderlijke
bijdrage van 60 miljoen Ecu verstrekt ter bekostiging
van communautaire steunmaatregelen pp sociaal
gebied ten behoeve van de steenkoolindustrie, op
grondslag van de desbetreffende artikelen van het
EGKS-Verdrag.
Gedaan te Brussel, 23 juli 1984.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. O'KEEFFE
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 23 juli 1984

betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een notawisseling
houdende tijdelijke verlenging van de Visserijovereenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Staten van
Amerika van 1977

(84/385/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Eco
nomische Gemeenschap en de Regering van de Vere

nigde Staten van Amerika inzake de visserij voor de
kust van de Verenigde Staten, die op 1 5 februari 1 977
is ondertekend, inzonderheid op artikel XVI,

nomische Gemeenschap en de Regering van de Vere
nigde Staten van Amerika houdende tijdelijke verlen
ging van de Visserijovereenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Regering van de
Verenigde Staten van Amerika van 1 977 wordt namens
de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de in de eerste alinea bedoelde overeen

komst is aan dit besluit gehecht.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat onderhandeld is over een nieuwe
visserijovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Staten
van Amerika en dat deze overeenkomst ter goedkeu
ring aan de Raad is voorgelegd ;

Overwegende dat, om te voorkomen dat de visserijacti
viteiten van de Lid-Staten voor de kust van de Vere

nigde Staten worden onderbroken, de Visserijovereen
komst tussen de Gemeenschap en de Verenigde Staten
van 1977 tijdelijk dient te worden verlengd in afwach
ting van goedkeuring van de nieuwe overeenkomst,

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen
aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te
ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te
binden .

Gedaan te Brussel, 23 juli 1984.

BESLUIT :

Artikel 1

De op 27 juni 1984 geparafeerde overeenkomst in de
vorm van een notawisseling tussen de Europese Eco

Voor de Raad
De Voorzitter

J. O'KEEFFE
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Nr. L 208 /57

OVEREENKOMST

in de vorm van een notawisseling houdende tijdelijke verlenging van de Visserij
overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering
van de Verenigde Staten van Amerika van 1977

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer de delegatie van de Europese
Gemeenschappen te wijzen op de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde
Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap betreffende de visserij
voor de kust van de Verenigde Staten, die op 15 februari 1977 is ondertekend en afloopt
op 1 juli 1984.

De Regering van de Verenigde Staten stelt voor deze overeenkomst te verlengen tot en
met 30 september 1984 of tot de inwerkingtreding van een nieuwe internationale visserij
overeenkomst, wanneer deze vóór die datum plaatsvindt.
Indien de Europese Economische Gemeenschap met deze verlenging instemt, heb ik de
eer U voor te stellen dat deze nota en het antwoord van de delegatie daarop een overeen
komst vormen tussen partijen die van toepassing is met ingang van 1 juli 1984 en in
werking treedt nadat de Regering van de Verenigde Staten en de Europese Economische
Gemeenschap elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de nodige interne procedures
daartoe zijn beëindigd.27 juni 1984
Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Washington, D.C.

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 27 juni 1984 die als volgt
luidt :

„Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer de delegatie van de Europese
Gemeenschappen te wijzen op de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde
Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap betreffende de visserij
voor de kust van de Verenigde Staten, die op 15 februari 1977 is ondertekend en
afloopt op 1 juli 1984.
De Regering van de Verenigde Staten stelt voor deze overeenkomst te verlengen tot en
met 30 september 1984 of tot de inwerkingtreding van een nieuwe internationale
visserijovereenkomst, wanneer deze vóór die datum plaatsvindt.
Indien de Europese Economische Gemeenschap met deze verlenging instemt, heb ik
de eer U voor te stellen dat deze nota en het antwoord van de delegatie daarop een
overeenkomst vormen tussen partijen die van toepassing is met ingang van 1 juli 1984

en in werking treedt nadat de Regering van de Verenigde Staten en de Europese
Economische Gemeenschap elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de nodige
interne procedures daartoe zijn beëindigd *.
Ik heb de eer U namens de Europese Economische Gemeenschap te bevestigen dat de
Gemeenschap instemt met het voorstel van de Verenigde Staten van Amerika.
Roy DENMAN

Hoofd van de Delegatie
Washington, D.C.
27 juni 1984
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TIENDE RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 31 juli 1984

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbe
lasting, tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG — Toepassing van de belasting
over de toegevoegde waarde op de verhuur van roerende lichamelijke zaken
, (84/38 6/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

van controletechnische aard strikt dient te worden

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

de plaats van de dienstverrichter aan te merken,

toegepast door als plaats van deze dienstverrichtingen
kelen 99 en 100,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Gelet op de zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad

Artikel 1

van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de

wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting —
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toege
voegde waarde : uniforme grondslag ('),

Richtlijn 77/388/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 9, lid 2, sub d), vervalt ;

2. in artikel 9, lid 2, sub e), wordt het volgende
Gezien het voorstel van de Commissie (2),

streepje toegevoegd :

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

»— de verhuur van roerende lichamelijke zaken,
met uitzondering van alle vervoermiddelen." ;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

3. in artikel 9, lid 3, wordt de zinsnede „alsmede de

verhuur van roerende lichamelijke zaken"
vervangen door „alsmede de verhuur van vervoer

Comité (4),

middelen".

Overwegende dat de verhuur van een roerende licha
melijke zaak uit hoofde van artikel 4, lid 2, van boven
vermelde richtlijn een economische activiteit vormt
die aan de belasting over de toegevoegde waarde is
onderworpen ;

Artikel 2

1 . De Lid-Staten doen de nodige maatregelen in
werking treden om uiterlijk op 1 juli 1985 aan deze
richtlijn te voldoen.

Overwegende dat de toepassing van artikel 9, lid 1 , van
bovenvermelde richtlijn op de verhuur van roerende
lichamelijke zaken tot aanzienlijke concurrentieverval
sing kan leiden wanneer de verhuurder en de huurder
gevestigd zijn in verschillende Lid-Staten en de belas
tingtarieven in die Lid-Staten verschillen ;

van de bepalingen die zij voor de toepassing van deze
richtlijn aannemen. De Commissie stelt de andere

Overwegende dat derhalve moet worden vastgesteld
dat de plaats van dienstverlening de plaats is waar de

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

huurder de zetel van zijn bedrijfsuitoefening of een
vaste inrichting heeft gevestigd waarvoor de dienst is
verricht, of bij gebreke daarvan, zijn woonplaats of zijn
gebruikelijke verblijfplaats ;

Gedaan te Brussel, 31 juli 1984.

Overwegende evenwel dat, voor wat de verhuur van
vervoermiddelen betreft, artikel 9, lid 1 , om redenen

{')
(2)
(■')
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
C
C
C

145 van
116 van
4 van 7.
297 van

13. 6. 1977, blz. 1 .
9. 5. 1979, blz. 4.
1 . 1980, blz. 63.
28 . 11 . 1979, blz. 16.

2.

De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis

Lid-Staten daarvan in kennis.

Artikel 3

Voor de Raad
De Voorzitter

J. O'KEEFFE
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Nr. L 208/59

RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1701/84 van de Commissie van 18 juni 1984 tot

wijziging van Verordening (EEG) nr. 1303/83 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen
inzake het stelsel van invoer- en voorfixatiecertificaten in de sector van op basis van
groenten en fruit verwerkte produkten

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 161 van 19 juni 1984, blz. 10)
In artikel 1 , lid 1 , in de omschrijving bij de nummers van het gemeenschappelijk douanetarief ex
07.03 E, ex 20.01 C en 20.02 A, en in artikel 1 , lid 3, in de omschrijving bij de nummers van het
gemeenschappelijk douanetarief ex 07.03 E, ex 20.01 C en 20.02 A :
in plaats van : „Gekweekte paddestoelen . . ."
te lezen :

„Paddestoelen . . .".

In artikel 1 , lid 1 , in de omschrijving bij de nummers van het gemeenschappelijk douanetarief ex
20.05 C I b), C II en C III na „. . . met of zonder toegevoegde suiker* toe te voegen : „van frambozen
en aardbeien".

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2202/84 van de Commissie van 27 juli 1984 houdende
wijziging van de monetaire compenserende bedragen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 204 van 31 juli 1984)
Bladzijde 15, bijlage IV : voor de Lid-Staten Duitsland en Nederland, in de kolom „Sector":

in plaats van : „Granen"
te lezen :

„Granen en Eieren en Pluimvee".

DE TOESTAND VAN DE LANDBOUW IN DE GEMEENSCHAP —
VERSLAG 1983

Dit is het negende jaarverslag over de situatie in de landbouw in de Gemeenschap dat
wordt gepubliceerd. Het bevat overzichten en statistieken over de algemene situatie
(economische context, wereldmarkten), de produktiefactoren, de structuren en de
marktsituatie voor de verschillende landbouwprodukten, de belemmeringen voor de
gemeenschappelijke landbouwmarkt, de situatie van de consumenten en de producenten,

de financiële aspecten. Ook de algemene vooruitzichten en de verwachtingen voor de
markten van landbouwprodukten komen aan de orde.
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