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ADVIES VAN DE COMMISSIE
van 31 mei 1985

met betrekking tot de verzoeken om toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk
Spanje en van de Portugese Republiek
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

ding van de Verdragen zijn genomen en de opties ten aanzien
van de ontwikkeling en versterking van de Gemeenschappen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal , inzonderheid op arti

aanvaarden ;

kel 98 ,

Overwegende in het bijzonder dat de bij de Verdragen tot
oprichting van de Gemeenschappen ingestelde rechtsorde
voornamelijk wordt gekenmerkt door de rechtstreekse toe

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 237 ,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie , inzonderheid op arti
kel 205 ,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese
Republiek hebben verzocht lid van deze Gemeenschappen te
worden ;

Overwegende dat de Commissie in haar adviezen van 1 9 mei
1978 en 29 november 1978 reeds de gelegenheid heeft gehad
haar mening over bepaalde essentiële aspecten van de
vraagstukken die door deze verzoeken aan de orde worden
gesteld uit te brengen ;
Overwegende dat de voorwaarden voor de toelating van deze
Staten en de aanpassingen van de Verdragen tot oprichting
van de Gemeenschappen waartoe hun toetreding aanleiding
geeft tijdens besprekingen tussen de Gemeenschappen en de
Staten die het verzoek indienden werden vastgesteld ; dat de
eenheid in de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen
met inachtneming van de bij de Verdragen ingestelde insti
tutionele dialoog werd gewaarborgd ;

passelijkheid van een aantal bepalingen van deze Verdragen
en bepaalde door de Instellingen van de Gemeenschappen
vastgestelde besluiten , door het feit dat het Gemeenschaps
recht voorrang heeft boven de nationale bepalingen die
hiermee in strijd zijn en door het bestaan van procedures
waardoor de uniforme interpretatie van het Gemeenschaps
recht wordt gewaarborgd ; dat de toetreding tot de Gemeen
schappen de erkenning inhoudt van het bindend karakter van
deze voorschriften , waarvan de naleving , met het oog op de
verzekering van de doelmatigheid en de eenheid van het
communautaire recht , volstrekt noodzakelijk is ;

Overwegende dat de beginselen van pluralistische democra
tie en eerbiediging van de rechten van de mens deel uitmaken
van het gemeenschappelijk erfgoed van de volkeren van de
Staten die in de Europese Gemeenschappen zijn verenigd en
derhalve essentiële elementen van het lidmaatschap van deze
Gemeenschappen zijn ;
Overwegende dat de uitbreiding van de Gemeenschappen
met het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij zal
dragen tot een versterking van de waarborgen voor vrede en
vrijheid in Europa ,
BRENGT EEN GUNSTIG ADVIES UIT

Overwegende dat na beëindiging van deze besprekingen
blijkt dat de aldus overeengekomen bepalingen redelijk en ter
zake dienend zijn ; dat onder deze omstandigheden de
Gemeenschap door de uitbreiding, met behoud van haar
interne samenhang en dynamiek , haar deelneming aan de
ontwikkeling van de internationale betrekkingen zal kunnen

ten aanzien van de toetreding tot de Europese Gemeenschap
pen van het Koninkrijk Spanje en van de Portugese Repu
bliek .

versterken ;

Dit advies is gericht tot de Raad .

Overwegende dat de Staten die het verzoek indienden door
lid te worden van de Gemeenschappen zonder voorbehoud
de Verdragen en de politieke doelstellingen daarvan , de
besluiten van welke aard dan ook die sinds de inwerkingtre

Gedaan te Brussel , 31 mei 1985 .

Voor de Commissie
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BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 11 juni 1985

inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal
Artikel 2

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal , inzonderheid op artikel
98 ,

1.

De Akten van toetreding van het Koninkrijk Spanje en

de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal zullen op 1 januari 1986 worden neergelegd
bij de Regering van de Franse Republiek.

Gezien het advies van de Commissie,

2.
De toetreding wordt van kracht op 1 januari 1986 ,
mits alle Akten van toetreding op dit tijdstip zijn neergelegd

Met verwijzing naar het advies van het Europese Parle

en mits alle Akten van bekrachtiging van het Verdrag
betreffende de toetreding tot de Europese Economische
Gemeenschap en tot de Europese Gemeenschap voor Atoom
energie vóór dit tijdstip zijn neergelegd .

ment ,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese
Republiek hebben verzocht om toetreding tot de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal ;
Overwegende dat over de door de Raad vast te stellen
toetredingsvoorwaarden is onderhandeld met voren
genoemde Staten ,

BESLUIT :

Artikel 1

1.

Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek

Indien echter een van de in lid 1 van dit artikel genoemde
Staten niet tijdig zijn Akte van toetreding en zijn Akte van
bekrachtiging heeft neergelegd , wordt de toetreding van
kracht voor de andere toetredende Staat . In dit geval besluit
de Raad van de Europese Gemeenschappen , met eenparig
heid van stemmen , onmiddellijk over de hierdoor noodzake
lijk geworden aanpassingen van artikel 3 van het onderhavi
ge besluit en van de artikelen 12 , 13 , 17 , 19 , 20 , 22 , 383 ,
384 , 385 en 397 van de Toetredingsakte ; de Raad kan
eveneens , met eenparigheid van stemmen , de bepalingen van
voornoemde Akte waarin de Staat die zijn Akten van
toetreding en van bekrachtiging niet heeft neergelegd , met

name wordt genoemd , vervallen verklaren of aanpassen .
3.
In afwijking van lid 2 kunnen de Instellingen van de
Gemeenschap vóór de toetreding de maatregelen vaststellen

kunnen onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden lid
worden van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
door toe te treden tot het Verdrag tot oprichting van deze
Gemeenschap , zoals dit Verdrag is gewijzigd of aange

Toetredingsakte . Deze maatregelen treden slechts in werking
onder voorbehoud en op de datum waarop het onderhavige

vuld .

besluit van kracht wordt .

2.
De voorwaarden voor de toetreding en de daaruit
voortvloeiende aanpassingen van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zijn
neergelegd in de bij dit besluit gevoegde Akte . De bepalingen
van deze Akte die betrekking hebben op de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal maken een integrerend

4.
De Regering van de Franse Republiek zendt een voor
eensluidend gewaarmerkt afschrift van de Toetredingsakte
van elke toetredende Staat toe aan de Regeringen van de

deel van dit besluit uit .

3.
De in het in lid 1 genoemde Verdrag voorkomende
bepalingen betreffende de rechten en verplichtingen van de
Lid-Staten alsmede de algemene en bijzondere bevoegdheden
van de Instellingen van de Gemeenschappen , zijn van
toepassing ten aanzien van dit besluit .

bedoeld in de artikelen 27 , 179 , 366 , 378 en 396 van de

Lid-Staten en van de andere toetredende Staat .

Artikel 3

Dit besluit , opgesteld in de Deense , de Duitse , de Engelse , de
Franse , de Griekse , de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse ,
de Portugese en de Spaanse taal , zijnde de teksten in elk van
deze talen gelijkelijk authentiek , wordt meegedeeld aan de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal , het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek.
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Udfærdiget i Luxembourg, den 11 . juni 1985.
Geschenen zu Luxemburg am 11 . Juni 1985 .
Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις 1 1 Ιουνίου 1985.

Done at Luxembourg, 11 Tune 1985 .

Hecho en Luxemburgo, el 11 de junio de 1985 .
Fait a Luxembourg, le 11 juin 1985 .
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an 11 Meitheamh 1985 .
Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1985 .
Gedaan te Luxemburg, 11 juni 1985 .
Feito no Luxemburgo, em 11 de Junho de 1985 .
Pa Radets vegne

Pour le Conseil

Formand

Le président

lm Namen des Rates

Thar ceann na Combairle

Der Prasident

An tUachtarán

Για vo Συμβούλιο

Per il Consiglio

Ο Πρόεδρος

II Presidente

For the Council

Voor de Raad

The President

De Voorzitter

Por el Consejo

Pelo Conselho

El Presidente

O Presidente
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BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 11 juni 1985

betreffende de toelating van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese
Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op
artikel 237 ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid
op artikel 205 ,
Gezien het advies van de Commissie ,

Met verwijzing naar het advies van het Europese Parlement ,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek hebben verzocht om lid te worden
van de Europese Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeenschap voor Atoom
energie ,

BESLUIT :

deze verzoeken om toelating in te willigen , en in te stemmen met de voorwaarden van deze toelating,
alsmede met de aanpassing van de Verdragen welke deze toelating meebrengt , waaromtrent tussen de
Lid-Staten , het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek overeenstemming is bereikt .
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Udfærdiget i Luxembourg, den 11 . juni 1985 .
Geschenen zu Luxemburg am 11 . Juni 1985.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 11 Ιουνίου 1985.

Done at Luxembourg, 11 June 1985 .

Hecho en Luxemburgo, el 11 de junio de 1985 .
Fait à Luxembourg, le 11 juin 1985 .

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an 11 Meitheamh 1985 .
Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1985.

Gedaan te Luxemburg, 11 juni 1985 .
Feito no Luxemburgo, em 11 de Junho de 1985 .
Pa, Radets vegne

Pour le Conseil

Formand

Le président

lm Namen des Rates

Thar ceann na Comhairle

Der Prasident

An tUachtaran

Ficc ro Συμβούλιο

Per il Consiglio

0 Πρόεδρος

II Presidente

For the Council

Voor de Raad

The President

De Voorzitter

Por el Consejo

Pelo Conselho

El Presidente

O Presidente
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VERDRAG
tussen

het Koninkrijk België,
het Koninkrijk Denemarken ,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Helleense Republiek,

de Franse Republiek,
Ierland ,

de Italiaanse Republiek,
het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland

(Lid-Staten der Europese Gemeenschappen)
en

het Koninkrijk Spanje en
de Portugese Republiek,

betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje
en de Portugese Republiek
tot de Europese Economische Gemeenschap
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN ,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN ,

DE PRÉSIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK ,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE ,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK ,

DE PRESIDENT VAN IERLAND ,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK ,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG ,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN ,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK ,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN G ROOT-BRITTANNIE
EN NOORD-IERLAND ,

9
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VERENIGD in de wil de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
voort te zetten ,

VASTBESLOTEN , in de geest van deze Verdragen , op de reeds gelegde grondslagen een steeds hechtere eenheid
tussen de Europese volkeren tot stand te brengen ,

OVERWEGENDE dat artikel 237 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

alsmede artikel 205 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , aan de
Europese Staten de mogelijkheid bieden lid van deze Gemeenschappen te worden,

OVERWEGENDE dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek hebben verzocht lid te worden van deze
Gemeenschappen ,

OVERWEGENDE dat de Raad der Europese Gemeenschappen , na advies van de Commissie te hebben
ingewonnen , zich heeft uitgesproken voor toelating van deze Staten ,

HEBBEN BESLOTEN in gemeenschappelijk overleg de voorwaarden voor deze toelating en de in de Verdragen
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie aan
te brengen aanpassingen vast te stellen , en hebben daartoe als gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN ,
De heer Wilfried MARTENS ,

-

Eerste Minister ;

De heer Leo TINDEMANS ,

Minister van Buitenlandse Betrekkingen ;
De heer Paul NOTERDAEME ,

Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN ,

De heer Poul SCHLÜTER ,
Eerste Minister;

De heer Uffe ELLEMANN-JENSEN ,
Minister van Buitenlandse Zaken ;

De heer Jakob Esper LARSEN ,
Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ,
De heer Hans-Dietrich GENSCHER ,

Bondsminister van Buitenlandse Zaken ;
De heer Gisbert POENSGEN ,

Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;
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DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK ,
De heer Yannis CHARALAMBOPOULOS ,

Minister van Buitenlandse Zaken;
De heer Theodoros PAGALOS ,

Staatssecretaris bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken belast met EEG-aangelegenheden ;
De heer Alexandre ZAFIRIOU ,
Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE ,

De heer Felipe GONZALEZ MARQUEZ ,
Minister-President ;

De heer Fernando MORAN LÖPEZ,
Minister van Buitenlandse Zaken ;

De heer Manuel MARIN GONZALEZ,
Staatssecretaris voor de betrekkingen met de Europese Gemeenschappen ;

De heer Gabriel FERRAN de ALFARO,
Ambassadeur ,

Hoofd van de Missie bij de Europese Gemeenschappen;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK ,
De heer Laurnu FABIUS ,
Eerste Minister ;

De heer Roland DUMAS ,

Minister van Buitenlandse Betrekkingen ;

Mevrouw Catherine LALUMIÈRE ,
Gedelegeerd Minister belast met Europese Zaken ;
De heer Luc de LA BARRE de NANTEUIL ,
Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

DE PRESIDENT VAN IERLAND ,
Dr . Garret FITZGERALD , TD ,
Eerste Minister ;
De heer Peter BARRY , TD ,

Minister van Buitenlandse Zaken ;
De heer Andrew O'ROURKE ,
Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK ,

De heer Bettino CRAXI ,

Minister-President ;
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De heer Giulio ANDREOTTI ,
Minister van Buitenlandse Zaken ;
De heer Pietro CALAMIA ,

Ambassadeur,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG ,

De heer Jacques F. POOS ,
Vice-Minister-President ,
Minister van Buitenlandse Zaken ;

De heer Joseph WEYLAND ,
Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN ,
Drs . Ruud F. M. LUBBERS ,
Minister-President ,

Minister van Algemene Zaken ;
De heer Hans van den BROEK ,
Minister van Buitenlandse Zaken ;

De heer H. J. Ch . RUTTEN ,
Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK ,

Dr . Mário SOARES ,
Eerste Minister ;

Dr . Rui MACHETE ,
Vice-Eerste-Minister ;

Dr . Jaime GAMA ,
Minister van Buitenlandse Zaken ;

Dr . Ernâni Rodrigues LOPES ,
Minister van Financiën en het Plan ;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË
EN NOORD-IERLAND ,

Sir Geoffrey HOWE , QC , MP ,
Staatssecretaris voor Buitenlandse en Gemenebest-Zaken ;
Sir Michael BUTLER ,
Ambassadeur ,

Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen ;

DIE , na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten , omtrent de volgende
bepalingen
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OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT :

Artikel 1

1 . Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek
worden lid van de Europese Economische Gemeenschap en
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en wor
den Partij bij de Verdragen tot oprichting van deze Gemeen
schappen , zoals deze Verdragen zijn gewijzigd of aange
vuld .

2. De voorwaarden voor de toelating en de daaruit
voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen tot oprich
ting van de Europese Economische Gemeenschap en van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn neergelegd
in de bij dit Verdrag gevoegde Akte . De bepalingen van deze

13

Indien echter een van de in artikel 1 , lid 1 , genoemde Staten
niet tijdig zijn Akte van bekrachtiging en zijn Akte van
toetreding heeft neergelegd , treedt het Verdrag in werking
voor de andere Staat die tot de nederlegging is overgegaan . In
dit geval besluit de Raad van de Europese Gemeenschappen ,
met eenparigheid van stemmen , onmiddellijk over de hier
door noodzakelijk geworden aanpassingen van artikel 3 van
het onderhavige Verdrag en van de artikelen 14 , 17 , 19 , 20 ,
23 , 383 , 384 , 385 , 386 , 388 , 397 en 402 van de Toetre
dingsakte, de bepalingen van zijn bijlage I die betrekking
hebben op de samenstelling en de functionering van verschil
lende comités en van de desbetreffende artikelen van Protocol

nr. 1 betreffende de Statuten van de Europese Investerings
bank , gehechte aan deze Akte; de Raad kan eveneens , met
eenparigheid van stemmen , de bepalingen van voornoemde
Akte, waarin de Staat die zijn Akten van bekrachtiging en van

Akte die betrekking hebben op de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoom
energie maken een integrerend deel van dit Verdrag uit .

toetreding niet heeft neergelegd , met name wordt genoemd ,
vervallen verklaren of aanpassen .

3.

3.
In afwijking van lid 2 kunnen de Instellingen van de
Gemeenschap vóór de toetreding de maatregelen vaststellen

De in de in lid 1 genoemde Verdragen voorkomende

bepalingen betreffende de rechten en verplichtingen van de
Lid-Staten , alsmede de algemene en bijzondere bevoegd
heden van de Instellingen van de Gemeenschappen, zijn van
toepassing ten aanzien van dit Verdrag .
Artikel 2

1.
Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende
Partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun onder
scheiden grondwettelijke bepalingen . De Akten van bekrach
tiging zullen uiterlijk 31 december 1985 worden neergelegd
bij de Regering van de Italiaanse Republiek .
2.
Dit Verdrag treedt in werking op 1 januari 1986 , mits
alle Akten van bekrachtiging vóór dit tijdstip zijn neergelegd
en mits alle Akten van toetreding tot de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal op dit tijdstip zijn neergelegd .

bedoeld in de artikelen 27 , 91 , 161 , 163 , 164 , 165 , 171 ,
179 , 258 , 349 , 351 , 352 , 358 , 366 , 378 en 396 van de

Toetredingsakte en de artikelen 2 , 3 en 4 van Protocol nr. 2 .
Deze maatregelen treden slechts in werking onder voorbe
houd en op de datum van inwerkingtreding van het onder
havige Verdrag.
Artikel 3

Dit Verdrag , opgesteld in één enkel exemplaar , in de Deense ,
de Duitse , de Engelse, de Franse , de Griekse , de Ierse , de
Italiaanse , de Nederlandse , de Portugese en de Spaanse taal ,
zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek,
zal worden neergelegd in het archief van de Regering van de
Italiaanse Republiek , die een voor eensluidend gewaarmerkt
afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen der andere
ondertekenende Staten .
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Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese
Schlußakte gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
acte final .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíossínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochrait
heach seo .

En fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
atto finale .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slot
akte hebben gesteld.
Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente Acta final.

Udfærdiget i Madrid, den tolvte juni nitten hundrede og femogfirs.
Geschehen zu Madrid am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundachtzig.
Έγινε στη Μαδρίτη, στις δώδεκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε.

Done at Madrid on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-
five .

Hecho en Madrid, el doce de junio de mil novecientos ochenta y cinco .

Fait à Madrid, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
Arna dhéanamh i Maidrid, an dóú lá déag de Mheitheamh, míle naoi gcéad ochtó a cúig.
Fatto a Madrid , addì dodici giugno millenovecentottantacinque.

Gedaan te Madrid , de twaalfde juni negentienhonderd vijfentachtig.
Feito em Madrid, aos doze de Junho de mil novecentos e oitenta e cinco .
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Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese
Schlußakte gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
acte final .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíossínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochrait
heach seo.

En fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
atto finale .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slot
akte hebben gesteld .

Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente Acta final.
Udfærdiget i Lissabon, den tolvte juni nitten hundrede og femogfirs.
Geschehen zu Lissabon am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundachtzig.
Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δώδεκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε.

Done at Lisbon on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-
five .

Hecho en Lisboa, el doce de junio de mil novecientos ochenta y cinco.
Fait à Lisbonne, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Arna dhéanamh i Liospóin, an dóú lá déag de Mheitheamh, míle naoi gcéad ochtó a cúig.
Fatto a Lisbona, addì dodici giugno millenovecentottantacinque.

Gedaan te Lissabon, de twaalfde juni negentienhonderd vijfentachtig.
Feito em Lisboa, aos doze de Junho de mil novecentos e oitenta e cinco .
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AKTE

betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek
en de aanpassing van de Verdragen
EERSTE DEEL

BEGINSELEN

Artikel 1

tijdstip van de toetreding ook toe te treden tot elke andere
door de huidige Lid-Staten gesloten overeenkomst die de

werking van de Gemeenschappen betreft of in nauw verband

In de zin van deze Akte :

staat met het optreden van deze Gemeenschappen.
— worden met de uitdrukking „oorspronkelij ke Verdragen"
bedoeld het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal , het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie , zoals deze Verdragen zijn
aangevuld of gewijzigd bij Verdragen of andere rechts
handelingen die vóór de onderhavige toetreding in wer
king zijn getreden; worden met de uitdrukkingen
„EGKS-Verdrag", „EEG-Verdrag" en „EGA-Verdrag"
bedoeld de desbetreffende aldus aangevulde of gewijzigde
oorspronkelijke Verdragen ;
— worden met de uitdrukking „huidige Lid-Staten" bedoeld
het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken , de
Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , de

Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Neder
landen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland ;
— wordt met de uitdrukking „Gemeenschap in haar huidige
samenstelling" bedoeld de Gemeenschap bestaande uit de
huidige Lid-Staten ;

2.
De nieuwe Lid-Staten verbinden zich ertoe toe te treden
tot de overeenkomsten bedoeld in artikel 220 van het

EEG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden
zijn van het bereiken van de doelstellingen van dit Verdrag en
derhalve verbonden zijn met de rechtsorde van de Gemeen
schap , alsmede tot de Protocollen betreffende de uitlegging
door het Hof van Justitie van deze overeenkomsten , die door
de Lid-Staten van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
of uitgebreide samenstelling zijn ondertekend, en te dien
einde onderhandelingen aan te knopen met de huidige
Lid-Staten om daarin de vereiste aanpassingen aan te bren
gen .

3.

hebben op de Europese Gemeenschappen en in onderling
overleg tussen de Lid-Staten zijn aanvaard , in dezelfde
situatie als de huidige Lid-Staten . Zij zullen derhalve de
beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedi
gen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen
blijken ter verzekering van de toepassing daarvan .

— wordt met de uitdrukking „Gemeenschap in haar uitge
breide samenstelling" bedoeld de Gemeenschap in haar
samenstelling zowel na de toetreding van 1972 als na de
toetreding van 1979 ;
— wordt met de uitdrukking „nieuwe Lid-Staten" bedoeld
het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek.

Artikel 2

Onmiddellijk bij de toetreding zijn de oorspronkelijke Ver
dragen en de door de Instellingen van de Gemeenschappen
vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor de
nieuwe Lid-Staten en in deze Staten toepasselijk onder de
voorwaarden voorzien in deze Verdragen en in deze Akte.

De nieuwe Lid-Staten bevinden zich ten aanzien van de

verklaringen , resoluties of andere standpuntbepalingen van
de Raad , alsmede ten aanzien van die welke betrekking

Artikel 4

1.
De door één van de Gemeenschappen met een of meer
derde Staten , met een internationale organisatie dan wel met
een onderdaan van een derde Staat gesloten overeenkomsten
of akkoorden zijn verbindend voor de nieuwe Lid-Staten , en
wel onder de in de oorspronkelijke Verdragen en in deze Akte
neergelegde voorwaarden .
2.
De nieuwe Lid-Staten verplichten zich ertoe onder de
in deze Akte neergelegde voorwaarden toe te treden tot de
door de Lid-Staten van de Gemeenschap in haar oorspron
kelijke of uitgebreide samenstelling gezamenlijk met één van
de Gemeenschappen gesloten overeenkomsten of akkoor
den , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkom
sten die verband houden met deze overeenkomsten of

Artikel 3

1.
Bij deze Akte treden de nieuwe Lid-Staten toe tot de
door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Sta
ten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en
gesloten overeenkomsten . Zij verbinden zich ertoe op het

akkoorden . De Gemeenschap en de huidige Lid-Staten zijn de
nieuwe Lid-Staten hierbij behulpzaam .
3.

Bij deze Akte en onder de daarin neergelegde voor

waarden , treden de nieuwe Lid-Staten toe tot de interne
overeenkomsten welke door de Lid-Staten van de Gemeen
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schap in haar oorspronkelijke of huidige samenstelling
werden gesloten voor de toepassing van de in lid 2 bedoelde
overeenkomsten en akkoorden .

4. De nieuwe Lid-Staten treffen de passende maatregelen
om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale
organisaties en internationale overeenkomsten waarbij ande
re Lid-Staten of één van de Gemeenschappen eveneens partij
zijn, aan te passen aan de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit hun toetreding tot de Gemeenschappen .
Artikel 5

Artikel 234 van het EEG-Verdrag en de artikelen 105 en 106
van het EGA-Verdrag zijn voor de nieuwe Lid-Staten van
toepassing op de overeenkomsten en akkoorden gesloten
vóór hun toetreding .

Artikel 7

De door de Instellingen van de Gemeenschappen genomen
besluiten waarop de in deze Akte vastgestelde overgangs
maatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtska
rakter; met name blijven de voor deze besluiten geldende
wijzigingsprocedures van toepassing.
Artikel 8

De bepalingen van deze Akte waarvan het doel of het gevolg
is dat besluiten van de Instellingen van de Gemeenschappen
anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden inge
trokken of gewijzigd , verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als
de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn
onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepa
lingen .

Artikel 6
Artikel 9

De bepalingen van deze Akte kunnen , tenzij anders is
bepaald , uitsluitend worden geschorst , gewijzigd of inge
trokken door middel van de procedures voorzien in de
oorspronkelijke Verdragen die het mogelijk maken tot een
herziening van die Verdragen te komen .

Ten aanzien van de toepassing van de oorspronkelijke
Verdragen en van de door de Instellingen genomen besluiten
gelden , bij wijze van overgang , de in deze Akte neergelegde
afwijkende bepalingen .

TWEEDE DEEL

AANPASSING DER VERDRAGEN

TITEL I

INSTITUTIONELE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1

Frankrijk

81

Ierland
Italië

15
81

Luxemburg

6

Nederland

25

Portugal
Verenigd Koninkrijk

24
81 .".

De Vergadering
Artikel 10

HOOFDSTUK 2

Artikel 2 van de aan Besluit 76 / 787 / EGKS , EEG , Euratom

De Raad

gehechte Akte betreffende de verkiezing van de vertegen
woordigers in de Vergadering door middel van rechtstreekse
algemene verkiezingen wordt vervangen door :

Artikel 1 1

Artikel 2 , tweede alinea , van het Verdrag tot instelling van
één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeen
schappen gemeen hebben wordt vervangen door:

„Artikel 2

Het aantal in elke Lid-Staat gekozen afgevaardigden is als
volgt vastgesteld :
België

24

Denemarken
Duitsland
Griekenland

16
81
24

Spanje

,

60

„Het voorzitterschap wordt in de Raad door elke
Lid-Staat bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd van zes
maanden , in onderstaande volgorde der Lid-Staten:
— gedurende een eerste cyclus van zes jaar : België ,
Denemarken , Duitsland , Griekenland , Spanje ,
Frankrijk , Ierland , Italië, Luxemburg, Nederland ,
Portugal , Verenigd Koninkrijk;
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— gedurende een tweede cyclus van zes jaar: Denemar
ken , België, Griekenland , Duitsland , Frankrijk ,
Spanje , Italië , Ierland , Nederland , Luxemburg, Ver
enigd Koninkrijk, Portugal .".

25

Verdrag, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is
vereist , worden de stemmen van de Raadsleden echter als
volgt gewogen :

België

Artikel 12

Artikel 28 van het EGKS-Verdrag wordt vervangen door:
„Artikel 28

3
10
5

Spanje
Frankrijk

8
10

Ierland
Italië

3
10

Luxemburg

2

Nederland

5

Portugal
Verenigd Koninkrijk

Wanneer de Raad geraadpleegd wordt door de Hoge
Autoriteit , beraadslaagt hij zonder noodzakelijkerwijze
tot stemming over te gaan . Het proces-verbaal van de
beraadslagingen wordt aan de Hoge Autoriteit overge
legd .

5

Denemarken
Duitsland
Griekenland

5
10 .

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste
vierenvijftig stemmen hebben verkregen waarbij ten
minste acht leden voorstemmen .

In het geval dat dit Verdrag instemming van de Raad eist ,
wordt deze geacht te zijn verkregen indien het voorstel
van de Hoge Autoriteit de goedkeuring verkrijgt:

In geval van stemming kan ieder lid van de Raad door één
enkel ander lid gemachtigd worden .

— van de volstrekte meerderheid van de vertegenwoor
digers van de deelnemende Staten , met inbegrip van
de stemmen van de vertegenwoordigers van twee
Staten die elk over ten minste een negende van de
totale waarde van de kolen- en staalproduktie van de
Gemeenschap beschikken ;

verbinding door tussenkomst van zijn Voorzitter .

— of, in geval van gelijke verdeling van stemmen , en
indien de Hoge Autoriteit haar voorstel na een tweede
beraadslaging handhaaft , van de vertegenwoordigers
van drie deelnemende Staten welke elk over ten

minste een negende van de totale waarde van de
kolen- en staalproduktie van de Gemeenschap
beschikken .

In het geval dat dit Verdrag een besluit met eenstemmig
heid of instemming met algemene stemmen eist , is dit
besluit genomen of deze instemming verkregen , indien
daarop de stemmen van alle leden van de Raad zijn
verkregen . Voor de toepassing van de artikelen 21 , 32 ,
32 bis , 78 sexies , 78 nonies van dit Verdrag en van de
artikelen 16 , 20 , derde alinea , 28 , vijfde alinea , en 44 van
het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van

Justitie vormt de onthouding van stemmen door aanwe
zige of vertegenwoordigde leden echter geen beletsel voor
het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor

eenparigheid van stemmen is vereist .
De besluiten van de Raad , andere dan die welke een
gekwalificeerde meerderheid of eenstemmigheid verei
sen , worden genomen door de meerderheid van de leden
die in de Raad zitting hebben ; deze meerderheid wordt
geacht te zijn verkregen indien zij de volstrekte meerder
heid van de vertegenwoordigers der deelnemende Staten
omvat, met inbegrip van de stemmen van de vertegen
woordigers van twee Staten welke elk over ten minste een
negende van de totale waarde van de kolen- en staalpro
duktie van de Gemeenschap beschikken . Voor de toepas
sing van de artikelen 78 , 78 ter en 78 sexies van dit

De Raad stelt zich met de deelnemende Staten in

De besluiten van de Raad worden openbaar gemaakt
overeenkomstig de bepalingen welke hij vaststelt .".

Artikel 13

Artikel 95 , vierde alinea , van het EGKS-Verdrag wordt
vervangen door:
„Deze wijzigingen vormen het voorwerp van voorstellen
vastgelegd in overeenstemming tussen de Hoge Autoriteit
enerzijds en de Raad besluitende bij meerderheid van tien
twaalfde van zijn leden anderzijds en worden onderwor
pen aan de beoordeling van het Hof. Bij zijn onderzoek is
het Hof volledig bevoegd alle feitelijke en rechtsoverwe
gingen bij de beoordeling te betrekken . Indien het Hof op
grond van dit onderzoek vaststelt dat de voorstellen in
overeenstemming zijn met de bepalingen van de vooraf
gaande alinea , worden deze voorstellen aan de Vergade
ring voorgelegd en treden zij in werking indien zij
aangenomen worden met een meerderheid van drie
vierde van de uitgebrachte stemmen en een meerderheid
van twee derde van het aantal leden die zitting hebben in
de Vergadering .".

Artikel 14

Artikel 148 , lid 2 , van het EEG-Verdrag en artikel 11 8 , lid 2 ,
van het EGA-Verdrag worden vervangen door:
„2 .

Voor de besluiten van de Raad waarvoor een

gekwalificeerde meerderheid is vereist , worden de stem

men der ledén als volgt gewogen :

26
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België

5
3
10
5
8
10
3
10
2

Denemarken
Duitsland
Griekenland

Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië

Luxemburg
Nederland

Portugal
Verenigd Koninkrijk

5
5
10 .

HOOFDSTUK 4

Het Hof van Justitie
Artikel 1 7

Artikel 32, eerste alinea , van het EGKS-Verdrag, artikel 165 ,
eerste alinea, van het EEG-Verdrag en artikel 137, eerste
alinea, van het EGA-Verdrag worden vervangen door:
„Het Hof bestaat uit dertien rechters .".

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste :

— vierenvijftig stemmen hebben verkregen , ingeval zij
krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op
voorstel van de Commissie ,

15 . 11 . 85

Artikel 18

Artikel 32 bis , eerste alinea , van het EGKS-Verdrag, artikel
166 , eerste alinea , van het EEG-Verdrag en artikel 138 ,
eerste alinea , van het EGA-Verdrag worden vervangen
door:

— vierenvijftig stemmen hebben verkregen , waarbij ten
minste acht leden voorstemmen , in de overige ge
vallen .".

„Het Hof van Justitie wordt bijgestaan door zes advoca
ten-generaal .".
Artikel 19

HOOFDSTUK 3

De Commissie

Artikel 32 ter , tweede en derde alinea, van het EGKS-Ver
drag, artikel 167 , tweede en derde alinea , van het EEG-Ver

drag en artikel 139 , tweede en derde alinea , van het
EGA-Verdrag worden vervangen door:
„Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van
de rechters plaats . Deze heeft beurtelings betrekking op
zeven en op zes rechters.

Artikel IS

Artikel 10 , lid 1 , eerste alinea , van het Verdrag tot instelling
van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeen

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de
advocaten-generaal plaats . Deze heeft telkens betrekking
op drie advocaten-generaal .".

schappen gemeen hebben wordt vervangen door:
„1 .

De Commissie bestaat uit zeventien leden , die

HOOFDSTUK 5

op grond van hun algemene bekwaamheid worden ge
kozen en die alle waarborgen voor onafhankelijkheid

De Rekenkamer

bieden .".
Artikel 20

Artikel 16

Artikel 14 van het Verdrag tot instelling van één Raad en één
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben , wordt als volgt gewijzigd :

Artikel 78 sexies, lid 2 , van het EGKS-Verdrag, artikel 206 ,
lid 2 , van het EEG-Verdrag en artikel 180 , lid 2 , van het
EGA-Verdrag worden vervangen door:
„2 .

1 . de eerste alinea wordt vervangen door:

HOOFDSTUK 6

„De voorzitter en de zes vice-voorzitters van de Commis

Het Economisch en Sociaal Comité

sie worden voor twee jaar aangewezen uit haar leden op
dezelfde wijze als bepaald voor de benoeming van de
leden van de Commissie . Zij zijn herbenoembaar .";

2 . de volgende alinea wordt toegevoegd :
„De Raad kan met eenparigheid van stemmen de bepa
lingen betreffende de vice-voorzitters wijzigen .".

De Rekenkamer bestaat uit twaalf leden .".

Artikel 21

Artikel 194 , eerste alinea , van het EEG-Verdrag en arti

kel 166 , eerste alinea, van het EGA-Verdrag worden vervan
gen door:
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„Het aantal leden van het Comité is als volgt vastge
steld :

België

12
9
24

Denemarken
Duitsland
Griekenland

12

27

Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk
Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse
Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het
Koninkrijk der Nederlanden , de Portugese Republiek
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland .".

21

Spanje
Frankrijk

24

Ierland
Italië

9

24
6
12

Luxemburg
Nederland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

12
24 .",

Artikel 25

1 . De Verdragen en de besluiten van de Instellingen van
de Europese Gemeenschappen zijn van toepassing op de
Canarische Eilanden en op Ceuta en Melilla , onder voorbe
houd van de in de leden 2 en 3 en in de andere bepalingen van
de onderhavige Akte bedoelde afwijkingen .

HOOFDSTUK 7

Het Raadgevend Comité EGKS
Artikel 22

Artikel 18 , eerste alinea , van het EGKS-Verdrag wordt
vervangen door :

„Er wordt een Raadgevend Comité ingesteld om de Hoge
Autoriteit bij te staan . Het bestaat uit ten minste
tweeënzeventig en ten hoogste zesennegentig leden en is
samengesteld uit gelijke aantallen producenten , werkne
mers en verbruikers en handelaren .".

2.
De voorwaarden waaronder de bepalingen van het
EEG-Verdrag en het EGKS-Verdrag betreffende het vrije
verkeer van goederen , alsmede de besluiten van de Instellin
gen van de Gemeenschap betreffende de douanewetgeving en
de handelspolitiek van toepassing zijn op de Canarische
Eilanden en Ceuta en Melilla , zijn neergelegd in Protocol
nr . 2 .

3.
Onverminderd de specifieke bepalingen van artikel
155 , zijn de besluiten van de Instellingen van de Europese
Gemeenschappen betreffende het gemeenschappelijk land
bouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid niet
van toepassing op de Canarische Eilanden en Ceuta en
Melilla .

HOOFDSTUK 8

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, met gekwali
Het Wetenschappelijk en Technisch Comité
Artikel 23

Artikel 134 , lid 2, eerste alinea , van het EGA-Verdrag wordt
vervangen door :

„2.
Het Comité bestaat uit drieëndertig leden ,
benoemd door de Raad na raadpleging van de Com
missie.".

ficeerde meerderheid van stemmen de bepalingen van soci
aal-structurele aard vast die op landbouwgebied van toepas
sing zijn op de Canarische Eilanden ; hij ziet erop toe dat deze
bepalingen verenigbaar zijn met de algemene doelstellingen
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid .
4.
Op verzoek van het Koninkrijk Spanje kan de Raad , op
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het
Europese Parlement , met eenparigheid van stemmen :
— besluiten de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla op
te nemen in het douanegebied van de Gemeenschap ;

ANDERE AANPASSINGEN

— passende maatregelen vaststellen om de bepalingen van
het geldende Gemeenschapsrecht uit te breiden tot de
Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla .

Artikel 24

Artikel 227 , lid 1 , van het EEG-Verdrag wordt vervangen
door :

„1 .
Dit Verdrag is van toepassing op het Koninkrijk
België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek

Op voorstel van de Commissie, die eigener beweging of op
verzoek van een Lid-Staat handelt , kan de Raad, met

eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Euro
pese Parlement , besluiten tot de eventueel noodzakelijke
aanpassingen van de regeling die voor de Canarische Eilan
den en Ceuta en Melilla geldt .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

28

15 . 11 . 85

DERDE DEEL

AANPASSING VAN DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN

Artikel 27

Artikel 26

Ten aanzien van de besluiten genoemd in de lijst die
voorkomt in bijlage I van deze Akte vinden de aanpassingen
plaats die in die bijlage worden omschreven.

De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van
de in de lijst die voorkomt in bijlage II van deze Akte

genoemde besluiten , worden verricht overeenkomstig de in
die bijlage vervatte richtsnoeren en volgens de procedure en
op de wijze bepaald in artikel 396 .

VIERDE DEEL

OVERGANGSMAATREGELEN

TITEL I
INSTITUTIONELE BEPALINGEN

TITEL II

OVERGANGSMAATREGELEN BETREFFENDE

SPANJE
Artikel 28

1.
In de loop van de eerste twee jaren volgend op de
toetreding gaat elk van de nieuwe Lid-Staten over tot de
verkiezing door middel van rechtstreekse algemene verkie
zingen , respectievelijk van de zestig vertegenwoordigers van
het Spaanse volk en van de vierentwintig vertegenwoordigers
van het Portugese volk in de Vergadering, overeenkomstig
het bepaalde in de Akte van 20 september 1976 betreffende
de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering
door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen .

Het mandaat van deze vertegenwoordigers eindigt terzelfder
tijd als dat van de vertegenwoordigers die in de huidige
Lid-Staten voor de lopende periode van vijf jaar zijn
gekozen .

2.
Onmiddellijk bij de toetreding en voor de periode die
verstrijkt ten tijde van elk der in lid 1 bedoelde verkiezingen ,
worden de vertegenwoordigers van het Spaanse en het
Portugese volk in de Vergadering aangewezen door de
volksvertegenwoordigingen van de nieuwe Lid-Staten uit
haar midden , zulks volgens de door elk dezer Staten
vastgestelde procedure .
Artikel 29

Voor de toepassing van artikel 2 , tweede alinea , van het
Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke
de Europese Gemeenschappen gemeen hebben , is de in
artikel 1 1 van de onderhavige Akte vastgestelde volgorde van
de nieuwe Lid-Staten van toepassing zodra de laatste periode
van het Voorzitterschap in de volgorde van de Lid-Staten
vastgesteld in voornoemd artikel 2 in de vóór de toetreding
geldende versie, is verstreken .

HOOFDSTUK 1

Vrij verkeer van goederen

Afdeling I
Tariefbepalingen

Artikel 30

1.
Voor ieder produkt is het basisrecht waarop de in
artikel 31 , artikel 75 , lid 1 , en artikel 173 , leden 1 en 2 ,
bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden
toegepast , het recht dat op 1 januari 1985 werkelijk wérd
toegepast in het handelsverkeer in produkten van oorsprong
uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en
Spanje .
2.
Het basisrecht dat als grondslag dient voor de in artikel
37 , artikel 75 , lid 2 , en artikel 173 , lid 4 , bedoelde aanpas
singen aan het gemeenschappelijk douanetarief en aan het
eengemaakte EGKS-tarief, is voor elk produkt het op
1 januari 1985 door het Koninkrijk Spanje werkelijk toege
paste recht.
3.
Indien na die datum en vóór de toetreding een
tariefverlaging wordt toegepast , wordt het aldus verlaagde
recht evenwel als basisrecht beschouwd .
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4 . De Gemeenschap in haar huidige samenstelling en het
Koninkrijk Spanje stellen elkaar van hun respectieve basis
rechten in kennis .

5 . In afwijking van lid 1 zijn voor de onderstaande
produkten de basisrechten waarop het Koninkrijk Spanje de
in artikel 31 bedoelde achtereenvolgende verlagingen toe

past , die welke naast elk der produkten zijn aangegeven.

Nummer van het

Omschrijving

schappelijk

Tabaksfabrikaten , tabaks

Artikel 32

A. Sigaretten
B. Sigaren en cigarillos

50

C.

46,8

Rooktabak

D. Pruimtabak en snuif

55

26

E. andere , tabak geagglome
reerd tot vellen daaronder

begrepen
Ruwe aardolie en ruwe oliën uit
bitumineuze mineralen

In geen geval worden binnen de Gemeenschap douanerech
ten toegepast die hoger zijn dan die welke gelden ten opzichte
van derde landen waarvoor de meestbegunstigingsclausule

extracten en tabakssauzen :

27.09

3.
Bij toepassing van de overeenkomstig lid 1 berekende
rechten , wordt afgerond op de eerste decimaal door schrap
ping van de tweede decimaal .

rechten

(%)

douanetarief

24.02

b ) de invoer van goederen die het voorwerp zijn van kleine
zendingen zonder handelskarakter , waarvoor de bepa
lingen inzake de vrijstelling van belastingen tussen de
Lid-Staten gelden.

Basis

gemeen

29

10,4

vrij

geldt .

Ingeval de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
worden gewijzigd of geschorst of ingeval het Koninkrijk
Spanje artikel 40 toepast , kan de Raad , op voorstel van de
Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
de nodige maatregelen nemen ter handhaving van de com
munautaire preferentie .
Ingeval de rechten van het eengemaakte EGKS-tarief worden
gewijzigd of geschorst of ingeval het Koninkrijk Spanje
artikel 40 toepast , kan de Commissie de nodige maatregelen
nemen ter handhaving van de communautaire preferentie.

Artikel 31

1.

Artikel 33

De invoerrechten tussen de Gemeenschap in haar

huidige samenstelling en het Koninkrijk Spanje worden
geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande ritme :
— op 1 maart 1986 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 90 %
van het basisrecht ,

Het Koninkrijk Spanje kan de heffing van de rechten die
worden toegepast op uit de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling ingevoerde produkten geheel of gedeeltelijk
schorsen . Zij stelt de andere Lid-Staten en de Commissie
daarvan in kennis .

— op 1 januari 1987 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
77,5 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1988 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
62,5 % van het basisrecht ,

De Raad kan , op voorstel van de Commissie , met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen de heffing van de rechten
die worden toegepast op uit Spanje ingevoerde produkten
geheel of gedeeltelijk schorsen .

— op 1 januari 1989 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
47,5 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1990 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
35,0 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1991 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
22,5 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1992 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
10,0 % van het basisrecht ,

— de laatste verlaging van 10 % vindt plaats op 1 januari
1993 .

2.
In afwijking van lid 1 zijn met ingang van 1 maart 1986
van douanerechten vrijgesteld :
a ) de invoer waarvoor de bepalingen inzake de vrijstelling
van belastingen in het kader van het verkeer van reizigers
tussen de Lid-Staten gelden ;

Artikel 34

De uit artikel 30 voortvloeiende tariefcontingenten met
verlaagde rechten die gelden bij de invoer in Spanje van
bepaalde nieuwe personenvoertuigen van post ex 87.02
A I b) van het gemeenschappelijk douanetarief worden
onmiddellijk bij de toetreding afgeschaft voor uit de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling ingevoerde voertui
gen .

Met ingang van 1 januari 1986 opent het Koninkrijk Spanje
jaarlijkse tariefcontingenten met een verlaagd recht voor de
invoer van automobielen voor personenvervoer, met explo
siemotor of verbrandingsmotor , met uitzondering van tou
ringcars en autobussen , van post ex 87.02 A I b ) van het
gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling. Het bepaalde in
Protocol nr . 6 is van toepassing op de toelating van deze
automobielen tot de tariefcontingenten .

30
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Artikel 35

De in het verkeer tussen de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling en Spanje bestaande heffingen van gelijke
werking als invoerrechten worden afgeschaft op 1 maart
1986 .

Met ingang van 1 maart 1986 worden geen invoerrechten
van fiscale aard toegepast.

Artikel 36

h De in het verkeer tussen de Gemeenschap in haar huidige
> samenstelling en Spanje bestaande uitvoerrechten en heffin
i gen van gelijke werking worden op 1 maart 1986 afge
schaft .

Artikel 37

Artikel 38

De in het gemeenschappelijk douanetarief van de Gemeen
schap vermelde autonome rechtèn zijn de autonome rechten
van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling. De
conventionele rechten van het gemeenschappelijk douaneta
rief van de EEG en van het eengemaakte EGKS-tarief zijn de
conventionele rechten van de EEG en de EGKS in hun

huidige samenstelling, met uitzondering van de aanpassingen
die daarin aangebracht zullen worden om rekening te houden
met het feit dat de rechten van het Spaanse en het Portugese
tarief over het geheel genomen hoger zijn dan de rechten van
de tarieven van de EEG en de EGKS in hun huidige
samenstelling.

Deze aanpassingen , waarover zal worden onderhandeld in
het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel , zullen binnen de grenzen van de door
artikel XXIV van die Overeenkomst geboden mogelijkheden
blijven .

1.
Ten behoeve van de geleidelijke invoering van het
gemeenschappelijk douanetarief en van het eengemaakte
EGKS-tarief wijzigt het Koninkrijk Spanje zijn ten opzichte
van derde landen van toepassing zijnde tarief als volgt:

Artikel 39

1.
Vanaf 1 maart 1986 :

a ) worden voor de tariefposten waarbij de basisrechten niet
meer dan 1 5 % naar boven of naar beneden afwijken van

de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief of
van het eengemaakte EGKS-tarief laatstgenoemde rech
ten toegepast ;

b) past het Koninkrijk Spanje in de overige gevallen een
recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief of van het
eengemaakte EGKS-tarief volgens het onderstaande rit
me wordt verkleind :

— op 1 maart 1986 : verlaging met 10 % ,
— op 1 januari 1987 : verlaging met 12,5 % ,

— op 1 januari 1988 : verlaging met 15 % ,
— op 1 januari 1989 : verlaging met 15 % ,
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Wanneer de rechten van het douanetarief van het

Koninkrijk Spanje van andere aard zijn dan de overeenkom
stige rechten van het gemeenschappelijk douanetarief of van
het eengemaakte EGKS-tarief, geschiedt de geleidelijke aan
passing van eerstgenoemde aan laatstgenoemde door de
elementen van het Spaanse basisrecht te voegen bij die van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief of van het

eengemaakte EGKS-tarief, waarbij het Spaanse basisrecht
geleidelijk en volgens het ritme bedoeld in artikel 37 en
artikel 75 , lid 2, tot nul wordt verlaagd en het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief of van het eengemaakte
EGKS-tarief van nul uitgaat om geleidelijk en volgens
hetzelfde ritme zijn eindbedrag te bereiken .
2.
Wanneer na 1 maart 1986 sommige rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief of van het eengemaakte
EGKS-tarief worden gewijzigd of geschorst, wijzigt of
schorst het Koninkrijk Spanje gelijktijdig zijn tarief volgens
de uit de toepassing van artikel 37 voortvloeiende verhou
dingen .

— op 1 januari 1990 : verlaging met 12,5 % ,

— op 1 januari 1991 : verlaging met 12,5 % ,
— op 1 januari 1992 : verlaging met 12,5 % .

Met ingang van 1 januari 1993 past het Koninkrijk Spanje
het gemeenschappelijk douanetarief en het eengemaakte
EGKS-tarief volledig toe.

2.
In afwijking van lid 1 past het Koninkrijk Spanje voor
de produkten die zijn vermeld in de bijlage bij de Overeen
komst betreffende de handel in burgerluchtvaartuigen , ge
sloten in het kader van de handelsbesprekingen 1973 - 1979
van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en
Handel , het gemeenschappelijk douanetarief volledig toe met
ingang van 1 maart 1986 .

3.
Het Koninkrijk Spanje past vanaf 1 maart 1986 de
nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief en
van het eengemaakte EGKS-tarief toe.
Het Koninkrijk Spanje kan in deze nomenclatuur de op het
tijdstip van toetreding bestaande nationale onderverdelingen
overnemen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de
geleidelijke aanpassing van zijn douanerechten aan die van
het gemeenschappelijk douanetarief en die van het eenge
maakte EGKS-tarief plaatsvindt overeenkomstig het bepaal
de in deze Akte .

In geval van wijzigingen van de nomenclatuur van het
gemeenschappelijk douanetarief of van het eengemaakte
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EGKS-tarief voor de in deze Akte bedoelde produkten, kan
de Raad , op voorstel van de Commissie, de nomenclatuur
van deze produkten, zoals die in deze Akte is weergegeven,
met gekwalificeerde"meerderheid van stemmen aanpassen!
4 . Met het oog op de tenuitvoerlegging van lid 3 en om de
geleidelijke invoering van het gemeenschappelijk douane
tarief en het eengemaakte EGKS-tarief door het Koninkrijk
Spanje en de geleidelijke afschaffing van de douanerechten
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en het
Koninkrijk Spanje te vergemakkelijken, bepaalt de Commis
sie, indien nodig, hoe het Koninkrijk Spanje zijn douanerech
ten dient te wijzigen , met dien verstande dat dit niet tot
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die zouden worden toegepast in geval van opening van deze
contingenten . De hoeveelheden of de waarden waarvoor

deze rechten gelden , zijn beperkt tot de daadwerkelijke
omvang van de invoer uit de Gemeenschap in haar oorspron
kelijke samenstelling in het kader van deze per 1 januari 1985
geopende contingenten .

Afdeling II

Afschaffing van kwantitatieve beperkingen en
maatregelen van gelijke werking

wijziging van de artikelen 31 en 37 mag leiden.
5.
Bij toepassing van de overeenkomstig artikel 37 bere
kende rechten wordt afgerond op de eerste decimaal .
Wanneer de Spaanse rechten worden aangepast aan rechten
van het gemeenschappelijk douanetarief of van het eenge
maakte EGKS-tarief die lager zijn dan de Spaanse basisrech
ten , vindt afronding plaats door schrapping van de tweede
decimaal . In de andere gevallen vindt afronding plaats door
toepassing van de hogere decimaal .

Artikel 40

Bij de aanpassing van zijn tarief aan het gemeenschappelijk
douanetarief en aan het eengemaakte EGKS-tarief staat het
het Koninkrijk Spanje vrij om zijn douanerechten in een
sneller ritme te wijzigen dan is bepaald in artikel 37 . Het stelt
de andere Lid-Staten en de Commissie daarvan in kennis .

Artikel 42

De kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen , alsmede alle
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en het
Koninkrijk Spanje bestaande maatregelen van gelijke wer
king worden op 1 januari 1986 afgeschaft.
Artikel 43

1.
In afwijking van artikel 42 mag het Koninkrijk Spanje
kwantitatieve invoerbeperkingen blijven toepassen :
— tot en met 31 december 1988 op de in bijlage III vermelde
produkten ;
— tot en met 31 december 1989 op de in bijlage IV vermelde
produkten .
2.

De in lid 1 bedoelde beperkingen bestaan uit contin

genten .

Artikel 41

Gedurende het tijdvak van afschaffing van de douanerechten
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en het
Koninkrijk Spanje en het tijdvak waarin de rechten van het
Spaanse douanetarief worden aangepast aan die van het
gemeenschappelijk douanetarief en het eengemaakte
EGKS-tarief, mag het Koninkrijk Spanje ten opzichte van
derde landen de tariefcontingenten openen die met ingang
van 1 januari 1985 daadwerkelijk werden toegepast.
Indien dergelijke contingenten worden geopend , is artikel 37
gedurende het tijdvak waarin deze contingenten zijn ge
opend , van toepassing voor de vaststelling van de rechten die
van toepassing zijn op de uit de derde landen ingevoerde
produkten , met dien verstande dat de hoeveelheden of
waarden waarvoor deze rechten gelden , beperkt zijn tot de
daadwerkelijke omvang van de invoer in het kader van deze
per 1 januari 1985 geopende contingenten . Gedurende het
tijdvak waarin deze contingenten zijn geopend , gelden voor
uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling ingevoerde
produkten rechten die zijn verlaagd overeenkomstig artikel
31 zonder beperking naar hoeveelheid of waarde.

Indien dergelijke contingenten niet worden geopend , past het
Koninkrijk Spanje op produkten die worden ingevoerd uit de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling, de rechten toe

3.
De contingenten voor 1986 zijn in bijlage III respectie
velijk bijlage IV aangegeven .

Het tempo van de geleidelijke verhoging van de in bijlage III
bedoelde contingenten en de contingenten nr. 1 tot en met nr.
5 en nr. 10 tot en met nr. 14 bedoeld in bijlage IV beloopt
25 % aan het begin van elk jaar wat betreft in Ecu
uitgedrukte contingenten en 20% aan het begin van elk jaar
wat betreft in volume uitgedrukte contingenten . De verho
ging wordt aan elk contingent toegevoegd en de volgende
verhoging wordt berekend op het aldus verkregen totaalcij
fer .

Voor de contingenten nr. 6 tot en met nr . 9 als vermeld in
bijlage IV , beloopt het jaarlijkse tempo van de geleidelijke
verhoging:
— in het le jaar: 13% ,

— in het 2e jaar: 18% ,
— in het 3e jaar: 20% ,
— in het 4e jaar: 20% .

4.
Wanneer de Commissie bij besluit constateert dat de
invoer in Spanje van één van de in de bijlagen III en IV

bedoelde produkten in de loop van twee opeenvolgende jaren
lager is dan 90 % van de contingentering, wordt de invoer
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van het produkt uit de huidige Lid-Staten bij het begin van het
jaar dat volgt op deze twee jaren , vrijgemaakt .

1987 lager is dan 90 % van het geopende contingent, worden
de betreffende beperkingen op 1 januari 1988 afgeschaft .

5 . Protocol nr. 7 bevat de beginselen die door het
Koninkrijk Spanje worden toegepast bij het beheer van de in
lid 2 bedoelde contingenten .

5 . De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde regeling welke
door de Gemeenschap ten opzichte van Spanje wordt
toegepast , is niet minder gunstig dan die welke ten opzichte
van derde landen wordt toegepast .

Artikel 44

1.

Artikel 46

In afwijking van artikel 42 kan het Koninkrijk Spanje

tot en met 31 december 1989 een nationaal aandeel van ten

hoogste 60% handhaven voor delen, onderdelen en toebe
horen die worden gebruikt bij de vervaardiging van automo
bielen voor personenvervoer, met explosiemotor of met
verbrandingsmotor , andere dan touringcars en autobussen
van post ex 87.02 A I b ) van het gemeenschappelijk douane
tarief.

2.

In afwijking van artikel 42 kunnen de huidige Lid-Staten tot
het einde van het in artikel 52 bedoelde tijdvak de kwanti
tatieve beperkingen handhaven bij de uitvoer van schroot,
resten en afvallen van werken van gietijzer, van ijzer of van
staal van post 73.03 van het gemeenschappelijk douaneta
rief, die zij vóór de toetreding ten opzichte van het Koninkrijk
Spanje toepasten , mits deze regeling niet beperkender is dan

Het in lid 1 bedoelde nationale aandeel is indentiek

de regeling die geldt voor de uitvoer naar derde landen .

voor fabrikanten die onderdaan zijn van de andere Lid-Staten
en in Spanje zijn gevestigd en voor alle fabrikanten die
onderdaan zijn van het Koninkrijk Spanje . De aan voor
noemde fabrikanten toegekende behandeling is niet minder

Artikel 47

gunstig dan die welke wordt toegekend aan de fabrikanten
van derde landen .

Artikel 45

1.
In afwijking van artikel 42 mag de Gemeenschap tot en
met 31 december 1988 kwantitatieve beperkingen handha
ven bij de uitvoer naar Spanje van de volgende produkten :

1.
In afwijking van artikel 42 kan de octrooihouder of zijn
rechthebbende voor een chemisch , farmaceutisch of fytosa
nitair produkt, dat in een Lid-Staat is gedeponeerd op een
tijdstip waarop in Spanje voor dat produkt geen octrooi kon
worden verkregen , zich beroepen op het aan dat octrooi
verbonden recht ten eindé de invoer van en de handel in dit

produkt te verhinderen in de huidige Lid-Staat of Lid-Staten
waar dit produkt door een octrooi wordt beschermd , zelfs als
dit produkt voor de eerste maal door hemzelf of met zijn
instemming in Spanje in de handel is gebracht .

Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

ex 26.03

Assen en residuen van koper en koperlegerin

2.
Op dit recht kan tot het einde van het derde jaar na de
invoering door Spanje van de octrooieerbaarheid van deze
produkten een beroep worden gedaan voor de in lid 1
bedoelde produkten .

gen

ex 74.01

Resten en afvallen van koper en koperlegerin
gen

Artikel 48

2.
De in lid 1 bedoelde beperkingen bestaan uit jaarlijk
se kwantitatieve contingenten .

3.
De contingenten voor 1986 bedragen respectievelijk
5 000 ton voor assen en residuen van koper en koperlegerin
gen van post ex 26.03 van het gemeenschappelijk douane
tarief en 14 000 ton voor resten en afvallen van koper en
koperlegeringen van post ex 74.01 van het gemeenschappe
lijk douanetarief.
Het tempo van de geleidelijke jaarlijkse verhoging van de
oorspronkelijke contingenten vanaf het begin van het tweede
jaar bedraagt 10% aan het begin van elk jaar . De verhoging
wordt aan elk contingent toegevoegd en de volgende verho
ging wordt berekend op het aldus verkregen totaalcijfer .
4.

Wanneer de uitvoer van de Gemeenschap van één van

de in lid 1 bedoelde produkten gedurende de jaren 1986 en

1.
Onverminderd de leden 2 en 3 past het Koninkrijk
Spanje vanaf 1 januari 1986 zijn nationale monopolies van
commerciële aard , als bedoeld in artikel 37 , lid 1 , van het
EEG-Verdrag, waarbij , in voorkomend geval , rekening

wordt gehouden met artikel 90 , lid 2 , van het EEG-Verdrag,
geleidelijk aan , in dier voege dat uiterlijk op 31 december
1991 elke discriminatie tussen onderdanen van de Lid-Sta

ten , wat de voorwaarden van de voorziening en afzet betreft ,
is uitgesloten .
De huidige Lid-Staten gaan jegens het Koninkrijk Spanje
gelijkwaardige verplichtingen aan .
De Commissie doet aanbevelingen met betrekking tot de
wijze waarop en het ritme waarin de aanpassing moet
worden verwezenlijkt , met dien verstande dat deze wijze en
dit ritme dezelfde dienen te zijn voor het Koninkrijk Spanje en
voor de huidige Lid-Staten .
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2.
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Met ingang van 1 januari 1986 schaft het Koninkrijk

Spanje alle exclusieve rechten tot uitvoer af.

3 . Wat betreft de produkten die voorkomen in de lijst in
bijlage V, worden de exclusieve rechten tot invoer uiterlijk op
31 december 1991 afgeschaft. De afschaffing van deze
exclusieve rechten vindt plaats door de geleidelijke opening ,
te beginnen op 1 januari 1986 , van invoercontingenten voor
produkten afkomstig uit de huidige Lid-Staten . De volumes
van de contingenten voor 1986 zijn in genoemde lijst
weergegeven .

Het Koninkrijk Spanje verhoogt de volumes van de contin
genten overeenkomstig het bepaalde in de in de eerste alinea
bedoelde bijlage.
De in percentages uitgedrukte verhogingen worden toege
voegd aan elk contingent en de volgende verhoging wordt
berekend op het aldus verkregen totaalcijfer .
De in de eerste alinea bedoelde contingenten staan zonder
beperkingen open voor alle handelaars en ten aanzien van de
invoer in het kader van deze contingenten mogen in Spanje
geen exclusieve afzetrechten gelden in het groothandels
stadium ; wat de detailhandel in bepaalde in het kader van
contingenten ingevoerde produkten betreft , moet de verkoop
van deze produkten aan de consument op niet-discrimina
toire wijze plaatsvinden .

4.
De aanpassing van het monopolie voor de produkten
die voorkomen in de lijst in bijlage VI behoeft niet van
invloed te zijn op de werking van het Spaanse aardoliemo
nopolie ten opzichte van derde landen . Dit monopolie kan
bepalend blijven voor de vaststelling van de oorsprong en de
voorwaarden waaronder een quotum wordt verkregen in de
invoer van ruwe aardolie uit derde landen die noodzakelijk is
voor het veiligstellen van de bevoorrading van de Spaanse
markt, een en ander met inachtneming van de bepalingen van
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douanevervoer , stelt de Commissie de methoden van admini

stratieve samenwerking vast welke de afschaffing van de
douanerechten en heffingen van gelijke werking alsmede van
de in deze Akte bedoelde kwantitatieve beperkingen en
maatregelen van gelijke werking moeten waarborgen voor
goederen die aan de daarvoor gestelde voorwaarden vol
doen .

2 . Tot en met 28 februari 1986 blijven de bepalingen van
de overeenkomst van 1970 tussen de Europese Economische
Gemeenschap en Spanje betreffende de douaneregeling van
toepassing in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en Spanje.
3.

De Commissie stelt de bepalingen vast die met ingang

van 1 maart 1986 van toepassing zijn op het handelsverkeer
binnen de Gemeenschap in de in de Gemeenschap verkregen
goederen , bij de vervaardiging waarvan :
— produkten zijn verwerkt welke niet onderworpen zijn
geweest aan de douanerechten of heffingen van gelijke
werking die hierop van toepassing waren in de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling of in Spanje , of die in
aanmerking zijn gekomen voor een volledige of gedeelte
lijke teruggave van deze rechten of heffingen ;

— landbouwprodukten zijn verwerkt die niet voldoen aan
de voorwaarden om tot het vrije verkeer in de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling of in Spanje te
worden toegelaten .
Bij het vaststellen van deze bepalingen houdt de Commissie
rekening met de in deze Akte neergelegde voorschriften voor
de afschaffing van de douanerechten tussen de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling en Spanje en voor de geleide
lijke toepassing door het Koninkrijk Spanje van het gemeen
schappelijk douanetarief en van de bepalingen betreffende
het gemeenschappelijk landbouwbeleid .

het EEG-Verdrag, inzonderheid van de bepalingen betreffen
de het vrije verkeer zoals vastgesteld in de artikelen 30 en 37
van dat Verdrag .
Artikel 51
Artikel 49

In afwijking van artikel 42 wordt het in Protocol nr . 9
bedoelde stelsel toegepast op het handelsverkeer in bepaalde
textielprodukten tussen de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling en Spanje .

1.
Tenzij anders bepaald in deze Akte , zijn de bepalingen
inzake douanewetgeving voor het handelsverkeer met derde
landen onder dezelfde voorwaarden van toepassing op het
handelsverkeer binnen de Gemeenschap , zolang er in dat
handelsverkeer douanerechten worden geheven .
Voor de vaststelling van de douanewaarde in het handels
verkeer binnen de Gemeenschap , alsmede in het handelsver
keer met derde landen , is tot en met:

Afdeling III

— 31 december 1992 voor industriële produkten , en
Overige bepalingen

— 31 december 1995 voor landbouwprodukten
Artikel S0

1.

Rekening houdend met de geldende voorschriften ,

inzonderheid

met die

betreffende

het

communautaire

het in aanmerking te nemen douanegebied het douanegebied
dat wordt omschreven in de in de Gemeenschap en in het
Koninkrijk Spanje op 31 december 1985 geldende bepalin
gen .
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2 . In het handelsverkeer binnen de Gemeenschap past het
Koninkrijk Spanje vanaf 1 maart 1986 de nomenclatuur van
het gemeenschappelijk douanetarief en van het eengemaakte
EGKS-tarief toe .

Het Koninkrijk Spanje kan in deze nomenclaturen de op het
tijdstip van toetreding bestaande nationale onderverdelingen
overnemen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de
geleidelijke afschaffing van zijn invoerrechten binnen de
Gemeenschap plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in

— indien de goederen die vallen onder Verordening (EEG)
nr. 3033 / 80 uit derde landen in Spanje worden inge
voerd, wordt het bij die verordening vastgestelde
variabele element verhoogd of verlaagd , naar gelang van
het geval , met het compenserende bedrag als bedoeld in
het eerste streepje ;

— een compenserend bedrag, bepaald op de grondslag van
de compenserende bedragen die voor de basisprodukten
zijn vastgesteld en overeenkomstig de regels die gelden
voor de berekening van de restituties bij uitvoer als

deze Akte .

bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3035 / 80 van de Raad
van 11 november 1980 tot vaststelling van de algemene
regels aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer
en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag
betreffende bepaalde landbouwprodukten , uitgevoerd in

Artikel 52

de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het
Verdrag vallen , wordt voor de onder die verordening
vallende goederen toegepast op de uitvoer van deze
goederen uit de Gemeenschap in haar huidige samenstel

Gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de
toetreding, voltooit het Koninkrijk Spanje de herstructure
ring van zijn ijzer- en staalindustrie overeenkomstig het
bepaalde in Protocol nr . 10 .
Met instemming van de Raad kan de Commissie de hier
boven bedoelde periode verkorten en de voorschriften van
genoemd Protocol wijzigen aan de hand van :
— de mate waarin de Spaanse herstructureringsplannen
voortgang vinden , rekening houdend met wezenlijke
elementen betreffende het herstel van de levensvatbaar

heid van de ondernemingen ;

— de maatregelen in deze sector die na de datum van
toetreding in de Gemeenschap van kracht zijn . In dat
geval zou de regeling die na de toetreding van toepassing
is op Spaanse leveranties naar de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling niet mogen leiden tot wezenlijke
verschillen in de behandeling van enerzijds Spanje en
anderzijds de andere Lid-Staten .

Artikel 53

1.
Indien in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en het Koninkrijk Spanje com
penserende bedragen als bedoeld in artikel 72 worden
toegepast op een of meer van de basisprodukten die worden
beschouwd als te zijn gebruikt bij de vervaardiging van
goederen die vallen onder Verordening ( EEG ) nr . 3033 / 80
van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de
handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen
verkregen door verwerking van landbouwprodukten , wor
den de volgende overgangsmaatregelen toegepast :

— een compenserend bedrag berekend op de grondslag van
de in artikel 72 bedoelde compenserende bedragen en
overeenkomstig de regels neergelegd in Verordening
(EEG ) nr. 3033 / 80 voor de berekening van het variabele
element dat van toepassing is op de goederen die onder
deze verordening vallen , wordt toegepast bij invoer van
deze goederen in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling uit Spanje ;
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ling naar Spanje ;

— indien produkten die vallen onder Verordening ( EEG )
nr . 3035 / 80 uit Spanje naar derde landen worden
uitgevoerd , is daarop het in het derde streepje bedoelde
compenserende bedrag van toepassing.
2.

Het douanerecht dat het vaste element vormt van de

belasting die op de datum van toetreding van toepassing is bij
de invoer in Spanje van goederen die vallen onder Veror
dening (EEG ) nr . 3033 / 80 , wordt bepaald door van het
basisdouanerecht dat het Koninkrijk Spanje toepast op
produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling een variabel element af te trekken
gelijk aan het krachtens Verordening (EEG ) nr . 3033 / 80
vastgestelde variabele element , verhoogd of verlaagd , naar
gelang van het geval , met het in lid 1 , eerste en derde streepje ,
bedoelde compenserende bedrag .

Voor de produkten van de in bijlage VII vermelde posten van
het gemeenschappelijk douanetarief is het vaste element
gelijk aan de in die bijlage vermelde rechten .

Spanje kan de in bijlage VII opgenomen produkten alsmede
gedistilleerde dranken van post 22.09 C van het gemeen
schappelijk douanetarief gedurende een overgangsperiode
van zeven jaar aan communautair toezicht onderwerpen,
zulks uitsluitend voor statistische doeleinden . De invoer van

deze produkten mag in ieder geval geen vertraging oplopen
ten gevolge van de toepassing van dit statistische toezicht .
3.

Het douanerecht dat het vaste element vormt van de

belasting die op de datum van toetreding van toepassing is bij
de invoer in Spanje uit derde landen van goederen die vallen
onder Verordening ( EEG ) nr . 3033 / 80 is gelijk aan het
hoogste van de twee als volgt berekende bedragen:
— het bedrag dat wordt verkregen door van het basis
douanerecht dat het Koninkrijk Spanje toepast op de
invoer uit derde landen een variabel element af te trekken

dat gelijk is aan het krachtens Verordening ( EEG )
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nr. 3033 / 80 vastgestelde variabele element, verhoogd of
verlaagd , naar gelang van het geval , met het in lid 1 ,
eerste en derde streepje, bedoelde compenserende
bedrag;

HOOFDSTUK 2

Vrij verkeer van personen,
diensten en kapitaal

— het bedrag dat wordt verkregen door optelling van het
vaste element dat van toepassing is op de invoer in Spanje
uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en het
vaste element van het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief (of, ten opzichte van derde landen waarvoor
het communautaire stelsel van algemene preferenties
geldt, het vaste preferentiële element dat de Gemeenschap
in voorkomend geval toepast op de invoer uit deze
landen ).
4.
In afwijking van artikel 30 worden de douanerechten
die het Koninkrijk Spanje toepast op de invoer uit de
Gemeenschap en derde landen , op de datum van toetreding
omgezet in het soort recht en de eenheden die in het
gemeenschappelijk douanetarief zijn vermeld . Deze omzet
ting vindt plaats op de grondslag van de waarde van de
tijdens de laatste vier kwartalen in Spanje ingevoerde goede
ren waarvoor gegevens beschikbaar zijn of, indien deze
goederen niet in Spanje zijn ingevoerd , op de grondslag van
de waarde per stuk van deze goederen ingevoerd in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling.
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Afdeling I
Werknemers

Artikel 55

Artikel 48 van het EEG-Verdrag is , voor wat betreft het vrije
verkeer van werknemers tussen Spanje en andere Lid-Staten ,
slechts van toepassing onder voorbehoud van de overgangs
bepalingen neergelegd in de artikelen 56 tot en met 59 van
deze Akte .

Artikel 56

1.
De artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG )
nr . 1612 / 68 betreffende het vrije verkeer van werknemers
binnen de Gemeenschap zijn in Spanje ten aanzien van
onderdanen van de andere Lid-Staten en in de andere

5.

Elk vast element dat in het handelsverkeer tussen de

Gemeenschap in haar huidige samenstelling en het Konink
rijk Spanje wordt toegepast , wordt overeenkomstig artikel
31 afgeschaft.
Elk vast element dat door het Koninkrijk Spanje wordt
toegepast op de invoer uit derde landen wordt aangepast aan
het vaste element van het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief ( of, in voorkomend geval , aan het vaste
preferentiële element van het communautaire stelsel van
algemene preferenties), overeenkomstig de artikelen 37 en
40 .

6.

Indien derde landen waarvoor het communautaire

stelsel van algemene preferenties geldt , een verlaging van het
variabele element van het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief genieten , past het Koninkrijk Spanje dit prefe
rentiële variabele element onmiddellijk bij de toetreding

Lid-Staten ten aanzien van Spaanse onderdanen pas van
toepassing vanaf 1 januari 1993 .

Het Koninkrijk Spanje en de andere Lid-Staten zijn bevoegd,
onderscheidenlijk ten aanzien van onderdanen van de andere
Lid-Staten en ten aanzien van Spaanse onderdanen , tot en
met 31 december 1992 de nationale bepalingen of bepalingen
die voortvloeien uit bilaterale overeenkomsten waarbij
immigratie met het oog op het verrichten van arbeid in
loondienst en / of toegang tot arbeid in loondienst aan een
voorafgaande vergunning wordt onderworpen , te handha
ven .

Het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg
mogen de in de vorige alinea bedoelde nationale bepalingen
evenwel tot en met 31 december 1995 handhaven , onder
scheidenlijk ten aanzien van Luxemburgse onderdanen ener
zijds en Spaanse onderdanen anderzijds .

toe .

2.
Per 1 j anuari 1991 stelde de Raad , aan de hand van een
verslag van de Commissie , een onderzoek in naar het
resultaat van de toepassing van de in lid 1 bedoelde
afwijkingsmaatregelen .
Afdeling IV
Handelsverkeer tussen het Koninkrijk Spanje en
de Portugese Republiek

Na dit onderzoek kan de Raad , met eenparigheid van
stemmen , op voorstel van de Commissie , aan de hand van
nieuwe gegevens bepalingen vaststellen om genoemde maat
regelen aan te passen .

Artikel 54
Artikel 57

Het Koninkrijk Spanje past in zijn handelsverkeer met de
Portugese Republiek de artikelen 30 tot en met 53 toe ,
behoudens de in Protocol nr . 3 neergelegde voorwaarden .

1.
Artikel 11 van Verordening ( EEG ) nr . 1612 / 68 is in
Spanje ten aanzien van onderdanen van de andere Lid-Staten
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en in de andere Lid-Staten ten aanzien van Spaanse onder
danen van toepassing tot en met 31 december 1990, zulks
onder de volgende voorwaarden:

Commissie van 14 december 1972 betreffende „het commu

a ) de in artikel 10 , lid 1 , sub a ), van genoemde verordening
bedoelde familieleden van een werknemer die op de
datum van ondertekening van deze Akte op regelmatige
wijze met hem op het grondgebied van een Lid-Staat

uitgebreid .

nautaire schema" voor het inwinnen en verspreiden van de
inlichtingen bedoeld in artikel 14 , lid 3 , van Verordening
(EEG ) nr. 1612 / 68 van de Raad tot Spanje kan worden

waren geïnstalleerd , hebben onmiddellijk bij de toetre
ding toegang tot alle werkzaamheden in loondienst op
het gehele grondgebied van deze Lid-Staat.

Dit recht kan evenwel worden beperkt tot de familieleden
van Spaanse werknemers die in een andere Lid-Staat zijn
geïnstalleerd op een eerder tijdstip, vastgesteld krachtens
vóór de ondertekening van deze Akte gesloten bijzondere
bilaterale overeenkomsten inzake de voorwaarden voor

de toegang tot de arbeidsmarkt van familieleden van
Spaanse werknemers na de toetreding;
b ) de in artikel 10 , lid 1 , sub a ), van genoemde verordening
bedoelde familieleden van een werknemer die na de

ondertekening van deze Akte op regelmatige wijze met
hem op het grondgebied van een Lid-Staat zijn geïnstal
leerd , hebben aldaar toegang tot alle werkzaamheden in
loondienst als zij aldaar ten minste drie jaar verblijven .
Deze verblijfstermijn wordt met ingang van 1 januari
1989 tot 18 maanden teruggebracht .

Dit lid doet geen afbreuk aan gunstiger nationale of uit
bilaterale overeenkomsten voortvloeiende bepalingen .
2.
De in lid 1 bedoelde regeling is ook van toepassing op
de familieleden van een zelfstandige die met hem in een
Lid-Staat zijn geïnstalleerd .

Artikel 58

Voor zover bepaalde voorschriften van Richtlijn 68 / 360 /
EEG inzake de opheffing van de beperkingen van de
verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten
en van hun familie binnen de Gemeenschap onlosmakelijk
zijn verbonden met die voorschriften van Verordening ( EEG )
nr. 1612 / 68 waarvan de toepassing krachtens artikel 56
wordt uitgesteld , zijn het Koninkrijk Spanje en andere
Lid-Staten bevoegd van deze voorschriften af te wijken voor
zover zulks noodzakelijk is voor de toepassing van de
afwijkende bepalingen die in artikel 56 omtrent voornoemde
verordening zijn neergelegd .

Artikel 59

Artikel 60

1 . Tot de inwerkingtreding van de voor alle Lid-Staten
eenvormige oplossing , bedoeld in artikel 99 van Verordening
(EEG ) nr . 1408 / 71 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, als
mede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen , en uiterlijk tot en met 31 december 1988 zijn
artikel 73 , leden 1 en 3 , artikel 74 , lid 1 , en artikel 75 , lid 1 ,
van Verordening ( EEG ) nr. 1408 / 71 , alsmede de artikelen
86 en 88 van Verordening ( EEG ) nr . 574 / 72 tot vaststelling
van de wijze van toepassing van Verordening ( EEG ) nr.
1408 / 71 niet van toepassing op Spaanse werknemers die
werkzaam zijn in een andere Lid-Staat dan Spanje en wier
gezinsleden in Spanje verblijven .
Artikel 73 , lid 2 , artikel 74 , lid 2 , artikel 75 , lid 2 , en artikel
94 , lid 9 , van Verordening (EEG ) nr. 1408 / 71 , alsmede
de artikelen 87 , 89 , 98 en 120 van Verordening ( EEG )
nr . 574 / 72 zijn van overeenkomstige toepassing op deze
werknemers .

Er wordt evenwel geen afbreuk gedaan aan de wettelijke
bepalingen van een Lid-Staat die voorschrijven dat de
gezinsbijslagen voor de gezinsleden verschuldigd zijn onge
acht het land van verblijf van de gezinsleden .
2.
Niettegenstaande artikel 6 van Verordening ( EEG )
nr. 1408 / 71 blijven de volgende bepalingen van onder
staande verdragen inzake sociale zekerheid gedurende de in
lid 1 bedoelde periode van toepassing op Spaanse werk
nemers :

a ) Spanje - België

— Artikel 20 , leden 2 en 3 , van het Algemeen Verdrag
van 28 november 1956 .

— Artikelen 59 , 60 en 61 van de Administratieve
Regeling van 30 juli 1969 .

b ) Spanje - Duitsland

Artikel 40 , lid 1 , punten 1 tot en met 4 , van het Verdrag
van 4 december 1973 , zoals gewijzigd bij artikel 2 van
de Overeenkomst tot wijziging van dat Verdrag van
17 december 1975 .

Het Koninkrijk Spanje en de andere Lid-Staten treffen ,
daarin bijgestaan door de Commissie , de nodige maatregelen
opdat uiterlijk op 1 januari 1993 de toepassing van het
besluit van de Commissie van 8 december 1 972 betreffende

het uniforme systeem dat krachtens artikel 15 van Veror
dening ( EEG ) nr. 1612 / 68 van de Raad is ingesteld , het
zogenaamde „SEDOC'-systeem , en van het besluit van de

c) Spanje - Italië
— Artikelen 25 en 26 van het Verdrag van 30 oktober
1979 .

— Artikelen 31 en 32 van de Administratieve Regeling
van 30 oktober 1979 .
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d) Spanje - Luxemburg

— Artikel 29 van het Verdrag van 8 mei 1969 , zoals
gewijzigd bij artikel 3 van de tweede Aanvullende
Overeenkomst van 29 maart 1978 .

— Artikel 30 van de Administratieve Regeling van
25 mei 1971 .
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Spanje in ondernemingen van de andere Lid-Staten , die
de verwerving en de eigendom van effecten tot doel
hebben ,

b ) tot en met 31 december 1990 , de vrijmaking van de
directe investeringen, verricht door ingezetenen van
Spanje in ondernemingen van de andere Lid-Staten , die
de verwerving, het bezit of de exploitatie van onroerend
goed tot doel hebben .

e) Spanje - Nederland
— Artikel 37 , leden 2 en 5 , van het Verdrag van
5 februari 1974 .

Artikel 63

— Artikelen 46 en 47 van de Administratieve Regeling
van 5 februari 1974 .

Het Koninkrijk Spanje kan de vrijmaking van investeringen
in onroerend goed , verricht door ingezetenen van Spanje in

f) Spanje - Portugal

— Artikelen 23 en 24 van het Algemeen Verdrag van
11 juni 1969 .
— Artikelen 45 en 46 van de Administratieve Regeling

de andere Lid-Staten , tot en met 31 december 1990 uitstellen
voor zover deze investeringen geen verband houden met de

emigratie in het kader van het vrije verkeer van werknemers
of het recht van vestiging.

van 22 mei 1970 .

g) Spanje - Verenigd Koninkrijk

Artikel 64

— Artikel 22 van het Verdrag van 13 september
1974 .

— Artikel 17 van de Overeenkomst van 30 oktober
1974 .

Het Koninkrijk Spanje kan de vrijmaking van de verwerving
in de andere Lid-Staten door ingezetenen van Spanje van ter

beurze verhandelbare buitenlandse effecten uitstellen tot en
met 31 december 1988 .

De verwerving van
Afdeling II

Kapitaalverkeer

Artikel 61

1.
Het Koninkrijk Spanje kan , onder de voorwaarden en
binnen te termijnen neergelegd in de artikelen 62 tot en met
66 , de vrijmaking van het kapitaalverkeer, vermeld in de
lijsten A en B van de eerste richtlijn van de Raad van 1 1 mei
1960 voor de uitvoering van artikel 67 van het EEG-Verdrag
en van de tweede richtlijn van de Raad van 1 8 december 1962
ter aanvulling en wijziging van de eerste richtlijn voor de
uitvoering van artikel 67 van het EEG-Verdrag , uitstellen .

— deze effecten door verzekeringsmaatschappijen , deposi
tobanken en industriebanken tot 10 % van de stijging van
hun eigen middelen ,
— deze effecten door beleggingsfondsen en -maatschappijen
onder de voorwaarden , neergelegd in de nationale voor
schriften betreffende fondsen en maatschappijen voor
belegging in effecten ,
— vastrentende effecten , uitgegeven door de Europese
Gemeenschappen en de Europese Investeringsbank ,
wordt evenwel onmiddellijk bij de toetreding vrijgemaakt .

Artikel 65

2.
De Spaanse autoriteiten en de Commissie plegen te
gelegener tijd overleg over de wijze van toepassing van de
maatregelen tot vrijmaking of versoepeling waarvan de
tenuitvoerlegging krachtens de hiernavolgende bepalingen
kan worden uitgesteld .

Het Koninkrijk Spanje zal , indien de omstandigheden zulks
toelaten , de vrijmaking van het kapitaalverkeer als bedoeld
in de artikelen 62 , 63 en 64 verwezenlijken vóór het
verstrijken van de in de artikelen vermelde termijnen .

Artikel 62

Artikel 66

Door het Koninkrijk Spanje kunnen worden uitgesteld :

a ) tot en met 31 december 1988 , de vrijmaking van de
directe investeringen , verricht door ingezetenen van

Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling kan
de Commissie overgaan tot raadpleging van het Monetair
Comité en elk dienstig voorstel bij de Raad indienen .
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HOOFDSTUK 3

Landbouw

Afdeling I

Algemene bepalingen

15 . 11 . 85

Spanje en het peil van de gemeenschappelijke prijs van
geringe betekenis is , kan de gemeenschappelijke prijs in
Spanje worden toegepast voor het betrokken produkt .
2.
Het in lid 1 bedoelde verschil wordt van geringe
betekenis geacht wanneer het 3 % of minder van de gemeen

schappelijke prijs bedraagt.

Artikel 67

1 . Het onderhavige hoofdstuk heeft betrekking op land
bouwprodukten met uitzondering van de produkten die
vallen onder Verordening ( EEG ) nr . 3976 / 81 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
visserijprodukten .
2.
Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk
zijn de voorschriften van deze Akte van toepassing op de in
lid 1 bedoelde landbouwprodukten .
3.
Behoudens bijzondere bepalingen in dit hoofdstuk die
voorzien in andere data af kortere termijnen , verstrijkt de
toepassing van de overgangsmaatregelen voor de in lid 1
bedoelde landbouwprodukten eind 1995 .

Onderafdeling 1
Aanpassing en compensatie van prijzen

Artikel 70

1 . Indien de toepassing van artikel 68 in Spanje leidt tot
een prijspeil dat afwijkt van het peil van de gemeenschappe
lijke prijzen , worden de prijzen ten aanzien waarvan in
afdeling II naar dit artikel wordt verwezen , behoudens lid 4 ,
elk jaar aan het begin van het verkoopseizoen overeenkom
stig de leden 2 en 3 aangepast aan de gemeenschappelijke
prijzen .

2.
Indien voor een produkt de prijs in Spanje lager is dan
de gemeenschappelijke prijs , vindt de aanpassing plaats in
zeven etappes , waarbij de prijs in Spanje bij de eerste zes
aanpassingen achtereenvolgens wordt verhoogd met een
zevende , een zesde , een vijfde , een kwart , een derde en de
helft van het verschil tussen het prijspeil van deze Lid-Staat en
het peil van de gemeenschappelijke prijzen die vóór elke
aanpassing van toepassing zijn ; de prijs die uit deze bereke
ning voortvloeit , wordt verhoogd of verlaagd in evenredig
heid met de eventuele verhoging of verlaging van de gemeen
schappelijke prijs voor het komende verkoopseizoen ; de
gemeenschappelijke prijs wordt in Spanje toegepast op het
ogenblik van de zevende aanpassing .

Artikel 68

Tot aan de eerste van de in artikel 70 bedoelde prijsaanpas
singen , worden de prijzen die in Spanje moeten worden

toegepast , overeenkomstig de in de gemeenschappelijke
marktordening van de betrokken sector neergelegde regels ,
vastgesteld op een peil dat overeenstemt met het peil van de
prijzen die gedurende een voor elk produkt te bepalen
representatieve periode in Spanje waren vastgesteld onder het
voordien geldende nationale stelsel .
Indien voor een bepaald produkt geen omschrijving van de
Spaanse prijs bestaat, wordt de in Spanje toe te passen prijs
vastgesteld aan de hand van de tijdens een te bepalen
representatieve periode daadwerkelijk op de Spaanse mark
ten genoteerde prijzen .

3 . a ) Indien voor een produkt de prijs in Spanje hoger is
dan de gemeenschappelijke prijs , wordt de prijs in
deze Lid-Staat gehandhaafd op het peil dat voort
vloeit uit de toepassing van artikel 68 ; de aanpassing
vloeit voort uit de ontwikkeling van de gemeenschap
pelijke prijzen tijdens de zeven jaar volgend op de
toetreding .

De prijs in Spanje wordt evenwel aangepast voor
zover zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat het
verschil tussen deze prijs en de gemeenschappelijke
prijs groter wordt .

Artikel 69

Indien de in Ecu uitgedrukte Spaanse prijzen die
onder het voordien geldende nationale stelsel werden
vastgesteld voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 ,
hebben geleid tot overschrijding van het verschil dat
tijdens het verkoopseizoen 1984 / 1985 bestond tus
sen de Spaanse en de gemeenschappelijke prijzen ,
wordt de prijs in Spanje de voortvloeit uit de
toepassing van de twee voorgaande alinea's verlaagd
met een nader te bepalen bedrag ten belope van een
gedeelte van de overschrijding , zodat de overschrij
ding tijdens de eerste zeven verkoopseizoenen vol
gend op de toetreding volledig ongedaan is
gemaakt .

1.
Indien op de datum van toetreding wordt geconsta
teerd dat het verschil tussen het prijspeil voor een produkt in

Onverminderd het bepaalde sub b ) wordt de gemeen
schappelijke prijs toegepast op het ogenblik van de
zevende aanpassing .

Bij afwezigheid van gegevens omtrent de prijzen voor
bepaalde produkten op de Spaanse markt wordt bij de
berekening van de in Spanje toe te passen prijs evenwel
uitgegaan van de prijzen in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling voor soortgelijke produkten of groepen van
produkten , of produkten waarmede zij concurreren .
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b ) Indien voor een produkt de prijs in Spanje aanzienlijk
hoger is dan de gemeenschappelijke prijs, gaat de
Raad aan het einde van het vierde jaar volgend op de
toetreding over tot een analyse van de ontwikkeling
van de aanpassing der prijzen , zulks aan de hand van
een advies van de Commissie , in voorkomend geval
vergezeld van passende voorstellen .

De Raad kan , op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europese Parlement, met ge
kwalificeerde meerderheid van stemmen , inzonder

heid het tijdvak voor de aanpassing der prijzen
verlengen, ten hoogste voor de maximale duur van
de periode waarin de overgangsmaatregelen worden
toegepast; voorts kan hij besluiten dat er andere
methoden voor een versnelde aanpassing van de
prijzen worden toegepast.
4.
In het belang van een harmonisch verloop van het
integratieproces kan worden besloten dat , in afwijking van
lid 2 , de prijs van één of meer produkten ten aanzien van
Spanje gedurende een verkoopseizoen zal afwijken van de
prijzen die voortvloeien uit de toepassing van dit lid .

Deze afwijking mag niet meer bedragen dan 10 % van de te
verrichten prijsaanpassing .
In dat geval geldt voor het volgende verkoopseizoen het
prijspeil dat zou zijn voortgevloeid uit de toepassing van
lid 2 , indien niet tot afwijking zou zijn besloten . Voor dit
verkoopseizoen kan evenwel opnieuw tot een afwijking van
dat peil worden besloten , overeenkomstig het bepaalde in de
eerste en tweede alinea .

De in de eerste alinea bedoelde afwijking is niet van

toepassing op de laatste aanpassing bedoeld in lid 2 .

Artikel 71

Indien op de datum van toetreding of tijdens de toepassings
periode van de overgangsmaatregelen de prijs op de wereld
markt voor een bepaald produkt hoger is dan de gemeen
schappelijke prijs , kan in Spanje de gemeenschappelijke prijs
voor het betrokken produkt worden toegepast , behalve
indien de in Spanje toegepaste prijs hoger is dan de gemeen
schappelijke prijs .
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verschil tussen de prijzen die voor Spanje zijn vastgesteld
en de gemeenschappelijke prijzen .
Het overeenkomstig bovengenoemde voorschriften be
paalde compenserende bedrag wordt in voorkomend
geval gecorrigeerd om ook rekening te houden met de
invloed van de nationale steunmaatregelen die het
Koninkrijk Spanje mag handhaven uit hoofde van
artikel 80 .

2. Er wordt geen compenserend bedrag vastgesteld indien
de toepassing van punt 1 leidt tot een bedrag van geringe
betekenis .

3 . a) In het handelsverkeer tussen Spanje en de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling worden de
compenserende bedragen geheven door de invoeren
de Staat of toegekend door de uitvoerende Staat.
b ) In het handelsverkeer tussen Spanje en derde landen
worden de in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid toegepaste heffingen of andere be
lastingen bij invoer , alsmede , behoudens uitdrukke
lijke afwijking, de restituties bij uitvoer, naar gelang
van het geval , verlaagd of verhoogd met de compen
serende bedragen die gelden in het handelsverkeer
met de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling.
De douanerechten kunnen evenwel niet met het

compenserende bedrag worden verlaagd .

4 . Ten aanzien van produkten waarvoor het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief is geconsolideerd in het
kader van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel , wordt rekening gehouden met de
consolidering .

5 . Het door een Lid-Staat overeenkomstig punt 1 geheven
of toegekende compenserende bedrag mag niet hoger zijn
dan het totale bedrag dat door dezelfde Lid-Staat wordt
geheven bij invoer uit derde landen die in aanmerking
komen voor de meestbegunstigingsclausule .
De Raad kan , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen van deze regel
afwijken , met name om verleggingen van het handelsver
keer en distorsies van de mededinging te voorkomen.

Artikel 72

6 . De Raad kan , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen , voor zover
zulks nodig is voor de goede werking van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid , afwijken van artikel 53 ,
eerste alinea , voor de produkten waarvoor compenseren
de bedragen van toepassing zijn .

De verschillen in het peil van de prijzen waarvoor in af
deling II naar dit artikel wordt verwezen , worden gecompen
seerd volgens onderstaande regels :

Artikel 73

1 . Voor de produkten waarvoor de prijzen worden vastge
steld overeenkomstig de artikelen 68 en 70 zijn de in het
handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling en Spanje en tussen Spanje en derde landen
toepasselijke compenserende bedragen gelijk aan het

Indien de prijs op de wereldmarkt voor een bepaald produkt
hoger is dan de prijs die wordt aangehouden voor de
berekening van de in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid ingestelde belasting bij invoer, verminderd
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met het compenserende bedrag dat wordt afgetrokken van de
belasting bij invoer krachtens artikel 72 , of wanneer de
restitutie bij uitvoer naar derde landen lager is dan het
compenserende bedrag of wanneer er geen restitutie van
toepassing is , kunnen passende maatregelen worden getrof
fen om de goede werking van de gemeenschappelijke markt
ordening te waarborgen .
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— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
62,5 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
50 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
37,5 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
Artikel 74

25 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot

1 . De toegekende compenserende bedragen worden door
de Gemeenschap gefinancierd ten laste van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling

12,5% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 worden alle rechten afgeschaft .

Garantie .
Niettemin :

2.
De uitgaven die het Koninkrijk Spanje moet verrichten
voor interventies op zijn binnenlandse markt en het verlenen
van restituties of subsidies bij de uitvoer naar derde landen
en de andere Lid-Staten , blijven nationaal tot en met
31 december 1989 voor de produkten die vallen onder Ver
ordening ( EEG ) nr . 1035 / 72 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector groenten en fruit.

De Gemeenschap neemt evenwel deel in de financiering van
de interventietransacties die door het Koninkrijk Spanje
worden verricht tijdens de fase van verificatie van de
convergentie die voor deze produkten geldt onder de voor
waarden van artikel 133 .

Vanaf de tweede fase worden de uitgaven voor interventies
op de Spaanse binnenlandse markt en voor de toekenning van
restituties bij uitvoer naar derde landen door de Gemeen
schap gefinancierd ten laste van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie .

a ) vindt de tariefafbraak voor produkten die vallen
onder Verordening ( EEG ) nr. 1035 / 72 plaats tijdens
een overgangsperiode van tien jaar volgens onder
staande regels:

— voor produkten waarvoor een rentereferentie
prijs wordt vastgesteld , worden de rechten gelei
delijk afgeschaft in elf jaarlijkse gedeelten volgens
onderstaand ritme :

— op 1 maart 1986 : 10% ,
— op 1 januari 1987 : 10 % ,

— op 1 januari 1988 : 10% ,
— op 1 januari 1989 : 10 % ,
— op 1 januari 1990 : 25% ,
— op 1 januari 1991 : 15% ,
— op 1 januari 1992 : 4% ,

— op 1 januari 1993 : 4% ,
— op 1 januari 1994 : 4% ,

— op 1 januari 1995 : 4% ,

Onderafdeling 2
Vrij verkeer en Douane-unie

— op 1 januari 1996 : 4% ,

— voor de andere produkten worden de douane
rechten geleidelijk afgeschaft volgens onder
staand ritme :

Artikel 75

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
90,9 % van het basisrecht ,

Ten aanzien van de produkten uit derde landen waarvan de
invoer in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling is
onderworpen aan de toepassing van douanerechten gelden de
volgende bepalingen:

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd

1 . Onverminderd de punten 4 en 5 , worden de douanerech
ten bij invoer tussen de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling en Spanje geleidelijk afgeschaft volgens

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd

onderstaand ritme :

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 87,5 %
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
75% van het basisrecht ,

tot 81,8 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd
tot 72,7% van het basisrecht ,
tot 63,6% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd
tot 54,5 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd
tot 45,4% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd
tot 36,3 % van het basisrecht ,
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toe gedurende de periode waarin in Spanje bepaalde
controleregelingen als bedoeld in artikel 94 van
toepassing zijn .

Bij het verstrijken van deze periode worden de
heffingen van gelijke werking als douanerechten
volledig afgeschaft en worden de douanerechten
volgens onderstaand ritme afgeschaft:

— op 1 januari 1996 worden alle rechten afge
schaft ;

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
83,3 % van het basisrecht ,

b ) voor produkten die vallen onder Verordening ( EEG )
nr . 805 / 68 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector rundvlees worden de
douanerechten geleidelijk afgeschaft in acht etappes
van 12,5% aan het begin van elk der acht ver
koopseizoenen volgend op de toetreding;

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot
66,6 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd tot
49,9 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1994 wordt elk recht verlaagd tot
33,2 % van het basisrecht,

c) voor oliehoudende zaden en vruchten van post
12.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief en
voor de produkten van de posten 12.02 en 23.04 B
van het gemeenschappelijk douanetarief worden de
douanerechten bij invoer tussen de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en Spanje geleidelijk
afgeschaft volgens onderstaand ritme :
op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90,9 %
van het basisrecht,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd
tot 81,8% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1995 wordt elk recht verlaagd tot
16,5% van het basisrecht,

— op 1 januari 1996 worden rechten afgeschaft .
2 . Onverminderd de punten 4 en 5 , zijn de volgende
bepalingen van toepassing met het oog op de invoering
door het Koninkrijk Spanje van het gemeenschappelijk
douanetarief:

a ) voor de volgende produkten :

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd
tot 72,7% van het basisrecht,

— produkten die vallen onder Verordening (EEG)

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd
tot 63,6 % van het basisrecht ,

— produkten die vallen onder Verordening ( EEG )
nr. 1035 / 72 en waarvoor voor het gehele ver
koopseizoen of een gedeelte daarvan een referen
tieprijs wordt vastgesteld ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd
tot 54,5% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd
tot 45,4% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd
tot 36,3 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd

nr . 805 / 68 ,

— produkten die vallen onder Verordening (EEG )
nr . 337 / 79 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnbouwmarkt en waarvoor
een referentieprijs wordt vastgesteld ,

past het Koninkrijk Spanje per 1 maart 1986 de
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
volledig toe ;

tot 27,2% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1994 wordt elk recht verlaagd
tot 18,1 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1995 wordt elk recht verlaagd
tot 9 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1996 worden alle rechten afge
schaft;
d ) voor de in artikel 1 , lid 2 , sub b ), van Verordening
nr . 136 / 66 / EEG bedoelde produkten , met uitzon
dering van de produkten van de posten 12.02 en
23.04 B van het gemeenschappelijk douanetarief,
passen de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling en het Koninkrijk Spanje hun respectieve basis
rechten en heffingen van gelijke werking ongewijzigd

b ) voor oliehoudende zaden en vruchten van post
12.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief en
alle produkten van de posten 12.02 en 23.04 B van
het gemeenschappelijk douanetarief wijzigt het
Koninkrijk Spanje , met het oog op de geleidelijke
invoering van het gemeenschappelijk douanetarief,
zijn tarief ten opzichte van derde landen als volgt :
aa ) voor de tariefposten waarvoor de basisrechten
niet meer dan 15 % afwijken van de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief, worden
laatstgenoemde rechten toegepast ;

bb ) in de andere gevallen past het Koninkrijk Spanje
een recht toe waarbij het verschil tussen het
basisrecht en het recht van het gemeenschappe
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wordt verkleind :

recht van het gemeenschappelijk douanetarief
volgens onderstaand ritme:

— op 1 maart 1986 wordt het verschil ver

— op 1 januari 1991 wordt het verschil ver

kleind tot 90,9 % van het aanvankelijke
verschil ,

kleind tot 83,3 % van het aanvankelijke

— op 1 januari 1987 wordt het verschil ver
kleind tot 81,8 % van het aanvankelijke

— op 1 januari 1992 wordt het verschil ver
kleind tot 66,6% van het aanvankelijke
verschil ,

lijk douanetarief volgens onderstaand ritme

verschil ,

— op 1 januari 1988 wordt het verschil ver
kleind tot 72,7% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1989 wordt het verschil ver
kleind tot 63,6 % van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1990 wordt het verschil ver
kleind tot 54,5 % van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1991 wordt het verschil ver
kleind tot 45,4% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1992 wordt het verschil ver
kleind tot 36,3 % van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1993 wordt het verschil ver
kleind tot 27,2% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1994 wordt het verschil ver
kleind tot 18,1% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1995 wordt het verschil ver

verschil ,

— op 1 januari 1993 wordt het verschil ver
kleind tot 49,9 % van het Aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1994 wordt het verschil ver
kleind tot 33,2% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1995 wordt het verschil ver
kleind tot 16,5 % van het aanvankelijke
verschil .

Het Koninkrijk Spanje past het gemeenschappe
lijk douanetarief volledig toe met ingang van
1 januari 1996 ;

d) voor de andere produkten :
aa ) past het Koninkrijk Spanje het recht van
gemeenschappelijk douanetarief volledig toe
met ingang van 1 maart 1986 , indien zijn
basisrechten lager zijn dan of gelijk zijn aan die
van het gemeenschappelijk douanetarief, met
uitzondering van :

— natuurhonig van post 04.06 van het
gemeenschappelijk douanetarief en ruwe en

kleind tot 9% van het aanvankelijke ver

niet tot verbruik bereide tabak en afvallen

schil .

van tabak van post 24.01 van het gemeen
schappelijk douanetarief, voor welke pro
dukten het Koninkrijk Spanje het verschil

Het Koninkrijk Spanje past het gemeenschappe
lijk douanetarief volledig toe vanaf 1 januari
1996 ;

tussen het basisrecht en het recht van het

gemeenschappelijk douanetarief verkleind
in acht etappes van 12,5 % , te beginnen op
1 maart 1986 en vervolgens op 1 januari van
de jaren 1987 tot en met 1993 ,

voor de in artikel 1 , lid 2 , sub b ), van Verordening nr .
136 / 66 / EEG bedoelde produkten , met uitzonde
ring van de produkten van de posten 12.02 en
23.04 B van het gemeenschappelijk douanetarief,
past het Koninkrijk Spanje zijn respectieve basisrech
ten en heffingen van gelijke werking ongewijzigd toe
gedurende de periode waarin in Spanje bepaalde
controleregelingen als bedoeld in artikel 94 van
toepassing zijn .

— cacaobonen , ook indien gebroken , al dan
niet gebrand , van post 18.01 van het
gemeenschappelijk douanetarief, waarvoor
het Koninkrijk Spanje het verschil tussen het

Bij het verstrijken van deze periode schaft het
Koninkrijk Spanje de heffingen van gelijke werking
als douanerechten volledig af en wijzigt het zijn tarief
ten opzichte van derde landen als volgt:

— op 1 maart 1986 wordt het verschil ver
kleind tot 83,3% van het aanvankelijke

basisrecht en het recht van het gemeenschap
pelijk douanetarief verkleint volgens onder
staand ritme :

verschil ,

aa ) voor de tariefposten waarvoor de basisrechten
niet meer dan 15 % afwijken van de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief, worden
laatstgenoemde rechten toegepast;

— op 1 januari 1987 wordt het verschil ver
kleind tot 66,6 % van het aanvankelijke

bb ) in de andere gevallen verkleint het Koninkrijk
Spanje het verschil tussen het basisrecht en het

kleind tot 49,9% van het aanvankelijke
verschil ,

verschil ,

— op 1 januari 1988 wordt het verschil ver
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kleind tot 33,2% van het aanvankelijke

artikelen van de andere verordeningen houdende een
gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten ,

verschil ,

worden besloten dat :

— op 1 januari 1990 wordt het verschil ver

kleind tot 16,5% van het aanvankelijke

a) het Koninkrijk Spanje, op zijn verzoek, overgaat
tot

verschil ,

Het Koninkrijk Spanje past het gemeenschappe
lijk douanetarief volledig toe met ingang van
1 januari 1991 ;

bb) wijzigt het Koninkrijk Spanje, indien de Spaanse
basisrechten hoger zijn dan de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief, zijn tarief ten
opzichte van derde landen als volgt :
i ) voor de tariefposten waarvoor de basisrech
ten niet meer dan 15% afwijken van de
rechten van het gemeenschappelijk douane
tarief, worden laatstgenoemde rechten toe
gepast ;

ii ) in de overige gevallen past het Koninkrijk
Spanje een recht toe waarbij het verschil

— afschaffing van de in punt 1 bedoelde douane
rechten , of tot aanpassing van de douanerechten
die van toepassing zijn op andere produkten dan

die welke in punt 2, sub a), worden bedoeld , in
een sneller ritme dan aldaar is voorzien ,

— volledige of gedeeltelijke schorsing van de in
punt 1 bedoelde douanerechten die van toepas
sing zijn op uit de huidige Lid-Staten ingevoerde
produkten ,
— volledige of gedeeltelijke schorsing van de dou
anerechten die van toepassing zijn op uit derde
landen ingevoerde produkten voor andere pro
dukten dan bedoeld in punt 2 , sub a);
b ) de Gemeenschap in haar huidige samenstelling over

tussen de basisrechten en de rechten van het

gaat tot

gemeenschappelijk douanetarief wordt ver
kleind in acht gelijke gedeelten van 12,5%
en wel op de volgende data :

— afschaffing van de in punt 1 bedoelde douane
rechten in een sneller ritme dan aldaar is voor

zien ,

— 1 maart 1986 ,

—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1

januari
januari
januari
januari
januari
januari

1987 ,
1988 ,
1989 ,
1990 ,
1991 ,
1992 .

Het Koninkrijk Spanje past het gemeen
schappelijk douanetarief volledig toe vanaf
1 januari 19 93 .
3 . In de zin van de punten 1 en 2 is het basisrecht het
in artikel 30 omschreven recht .

— volledige of gedeeltelijke schorsing van de in
punt 1 bedoelde douanerechten die van toepas
sing zijn op uit Spanje ingevoerde produkten .
Voor produkten die niet onder een gemeenschappelijke
marktordening vallen :
a ) is geen enkel besluit nodig voor toepassing door het
Koninkrijk Spanje van de in de eerste alinea , sub a ),
eerste en tweede streepje, bedoelde maatregelen ; het
Koninkrijk Spanje stelt de andere Lid-Staten en de
Commissie in kennis van de genomen maatrege
len ;

Niettemin :

— is voor de in bijlage VIII bedoelde produkten het
basisrecht het aldaar naast elk produkt vermelde
recht ,

— wordt voor oliehoudende zaden en vruchten van post
12.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief en
voor de produkten van de posten 12.02 en 23.04 B
van het gemeenschappelijk douanetarief, die onder
het voordien geldende nationale stelsel bij invoer in
Spanje waren onderworpen aan de heffing van
zogenaamde „regulerende" of „variabele compen
serende" rechten , het basisrecht vastgesteld op een
overeenkomstig artikel 91 te bepalen peil dat repre
sentatief is voor het verkoopseizoen 1984 / 198 5 .

4 . Ten aanzien van produkten die onder een gemeenschap
pelijke marktordening vallen , kan volgens de procedure
van artikel 38 van Verordening nr . 136 / 66 / EEG of,
naar gelang van het geval , van de overeenkomstige

b ) kan de Commissie de douanerechten die van toepas
sing zijn op uit Spanje ingevoerde produkten volledig
of gedeeltelijk schorsen .
De douanerechten die voortvloeien uit een versnelde

aanpassing of die welke geschorst zijn , mogen niet lager
zijn dan die welke worden toegepast bij invoer van
dezelfde produkten uit de andere Lid-Staten .
5 . In geval van bijzondere moeilijkheden op de markt van
de produkten die vallen onder de posten 15.17 B II en
23.04 B van het gemeenschappelijk douanetarief, kan
het Koninkrijk Spanje volgens de procedure van arti
kel 38 van Verordening nr. 136 / 66 / EEG worden ge
machtigd om :

a ) de krachtens punt 1 , sub c), toe te passen verlaging
van de rechten bij invoer uit de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling uit te stellen ;

b ) de krachtens punt 2 , sub b ), toe te passen verkleining
van het verschil tussen zijn basisrechten en het recht
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van het gemeenschappelijk douanetarief uit te stel
len ;

c) gedurende het tijdvak dat strikt noodzakelijk is om
een einde te maken aan de ondervonden moeilijkhe
den , de sub a ) en b ) bedoelde invoerrechten te
verhogen .

15 . 11 . 85

Deze bepaling geldt slechts tot het ogenblik waarop de
gemeenschappelijke marktordening voor deze produkten
wordt ingevoerd en uiterlijk tot en met 31 december 1995 en
voor zover zulks strikt noodzakelijk is om de handhaving van
de nationale marktordening te waarborgen .
3.
Het Koninkrijk Spanje past vanaf 1 maart 1986 de
nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief toe .

Artikel 76

1 . In het handelsverkeer tussen Spanje en de andere
Lid-Staten en tussen Spanje en derde landen is in Spanje met
ingang van 1 maart 1986 , behoudens andersluidende bepa
lingen van dit hoofdstuk voor produkten waarvoor bij de
toetreding een gemeenschappelijke marktordening geldt, de
regeling van toepassing die in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling van toepassing is inzake douanerech
ten en heffingen van gelijke werking en kwantitatieve
beperkingen en maatregelen van gelijke werking .
2.
Ten aanzien van de produkten die op 1 maart 1986 niet
onder een gemeenschappelijke marktordening vallen , zijn
de bepalingen van titel II van het vierde deel inzake de
afschaffing van de heffingen van gelijke werking als douane
rechten en de geleidelijke afschaffing van de kwantitatieve
beperkingen en maatregelen van gelijke werking niet van
toepassing op deze heffingen , beperkingen en maatregelen
wanneer zij op het tijdstip van toetreding deel uitmaken van
een nationale marktordening in Spanje of in een andere
Lid-Staat .

Voor zover hieruit geen moeilijkheden voortvloeien voor de
toepassing van de communautaire regeling, met name voor
de werking van de gemeenschappelijke ordening der markten
en van de in dit hoofdstuk neergelegde overgangsregelingen ,
kan de Raad , op voorstel van de Commissie , met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen , het Koninkrijk Spanje
machtigen in deze nomenclatuur de bestaande nationale
onderverdelingen over te nemen die noodzakelijk zijn om te
bewerkstelligen dat de geleidelijke aanpassing aan het
gemeenschappelijk douanetarief of de afschaffing van rech
ten binnen de Gemeenschap plaatsvindt overeenkomstig de
in deze Akte neergelegde voorwaarden .

Artikel 77

Onverminderd artikel 94, kan het Koninkrijk Spanje , vol
gens nog te bepalen voorschriften , kwantitatieve beperkin
gen toepassen bij de invoer uit derde landen :

a) voor de volgende produkten tot en met 31 december 1989 :
Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

07.01

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :
B. Kool en spruitjes :
I. Bloemkool

G.

Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolselderij , radijs en andere dergelijke
eetbare wortelen en knollen :

ex II . Wortelen en rapen :
— Wortelen

ex H.

Uien , sjalotten en knoflook :
— Uien en knoflook

M.
08.02

Tomaten

Citrusvruchten , vers of gedroogd :
A. Sinaasappelen

B. Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wilkings en
andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten :
ex II . andere :

— Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen
C.
08.04

Citroenen

Druiven , rozijnen en krenten :
A.

Druiven :

I. voor tafelgebruik
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Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers:
A. Appelen
B.

08.07

Peren

Steenfruit , vers :
A.

ex B.

Abrikozen

Perziken , nectarines daaronder begrepen:
— Perziken

b ) voor de in artikel 1 van Verordening (EEG ) nr . 2759 / 75 bedoelde produkten en voor de volgende
produkten tot en met 31 december 1995 :
Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

02.04

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen , vers , gekoeld of bevroren :
ex A. van tamme duiven en van tamme konijnen :
— Vlees van tamme konijnen

11.01

Meel van granen :
A. van tarwe of van mengkoren

11.02

Gries en griesmeel ; grutten , gort en parelgort en andere gepelde , geparelde , gebroken of
geplette granen of granen in vlokken , met uitzondering van rijst bedoeld bij post 10.06 ;
graankiemen , ook indien geplet , in vlokken of gemalen :
A. Gries en griesmeel

B. gepelde granen , ook indien gesneden of gebroken
C. geparelde granen
D. enkel gebroken granen
exE . geplette granen ; vlokken :
— geplette granen

G. Graankiemen , ook indien geplet , in vlokken of gemalen
11.08

Zetmeel ; inuline :
A.

Zetmeel :
III . Tarwezetmeel

11.09

Tarwegluten , ook indien gedroogd

c) voor de produkten die zijn onderworpen aan de in artikel 81 bedoelde aanvullende regeling van
toepassing bij invoer in Spanje uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling, met
uitzondering van de produkten die vallen onder Verordening ( EEG ) nr . 1035 / 72 .

Artikel 78

1.
Het element ter bescherming van de verwerkende
industrie dat in aanmerking wordt genomen bij de bereke
ning van de lasten ter zake van invoer uit derde landen voor
produkten die vallen onder de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen en de sector rijst , wordt

geheven bij invoer in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling uit Spanje .
2.
Voor de invoer in Spanje wordt dit element bepaald
door uit de op 1 januari 1985 geldende bescherming het
element of de elementen ter bescherming van de verwerkende
industrie te lichten ; dit bedrag mag evenwel het voor
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hetzelfde produkt vastgestelde communautaire element van
bescherming niet overschrijden . Indien het ten gevolge van
bijzondere kwantificeringsmoeilijkheden niet mogelijk is het

— of wordt het niveau van de communautaire steun in

beschermingselement dat in Spanje van toepassing is vast te
stellen , past deze Lid-Staat onmiddellijk het communautaire
element van bescherming toe .

een zevende van het tussen deze twee soorten steun

Deze elementen worden geheven bij invoer uit de andere
Lid-Staten ; zij vervangen wat de lasten ter zake van invoer uit
derde landen betreft , het communautaire element van
bescherming.

3.

Artikel 75 is van toepassing op het in de leden 1 en 2

bedoelde element dat als basiselement dient te worden

beschouwd . De desbetreffende verlagingen of aanpassingen
vinden echter plaats in acht etappes van 12,5 % bij het begin
van elk van de acht verkoopseizoenen voor het betrokken
basisprodukt die volgen op de toetreding.

Spanje , indien er een verschil bestaat , voor het
komende verkoopseizoen of tijdvak ten belope van
bestaande verschil aangepast aan het niveau van de in
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling toe
passelijke steun .

c) Aan het begin van de volgende verkoopseizoenen of
toepassingstijdvakken wordt het niveau van de commu
nautaire steun in Spanje voor het volgende verkoopsei
zoen of tijdvak achtereenvolgens met een zesde, een
vijfde, een kwart, een derde en de helft van het verschil
tussen deze twee soorten steun aangepast aan het niveau
van de in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
toepasselijke steun .
d ) De communautaire steun wordt in Spanje volledig
toegepast aan het begin van het zevende verkoopseizoen
of tijdvak van toepassing van de steun dat volgt op de
toetreding.

Artikel 80

Onderafdeling 3
Steun

Artikel 79

1.
Dit artikel is van toepassing op de steun , premies of
andere soortgelijke bedragen die in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld en waar
voor in afdeling II naar dit artikel wordt verwezen .
2.
Voor de toepassing in Spanje van de communautaire
steun zijn de volgende bepalingen van toepassing :

a) het peil van de communautaire steun die met ingang van
1 maart 1986 in Spanje voor een bepaald produkt moet
worden verleend , is gelijk aan een bedrag dat is vastge
steld op basis van de steun die het Koninkrijk Spanje
gedurende een te bepalen representatieve periode onder
het voordien geldende nationale stelsel heeft toege
kend .

Dit bedrag mag echter niet hoger liggen dan het bedrag
van de steun die op 1 maart 1986 in de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling wordt toegekend .

1.
Onverminderd artikel 79 is het Koninkrijk Spanje
gemachtigd nationale steunmaatregelen waarvan de intrek
king ongetwijfeld ernstige gevolgen zou hebben voor het
prijspeil , zowel in het stadium van de produktie als van het
verbruik , te handhaven . Dergelijke steunmaatregelen mogen
echter alleen bij wijze van overgangsmaatregel en in beginsel
op degressieve wijze worden gehandhaafd , uiterlijk tot het
einde van het tijdvak waarin de overgangsmaatregelen van
toepassing zijn .

2.
De Raad stelt , overeenkomstig de voorwaarden neer
gelegd in artikel 91 , de maatregelen vast die noodzakelijk zijn
voor de toepassing van het onderhavige artikel . Deze maat
regelen behelzen met name de lijst en de exacte beschrijving
van de in lid 1 bedoelde steunmaatregelen , het bedrag
daarvan , het ritme van afschaffing, de eventuele mate van
degressiviteit , alsmede de regels die noodzakelijk zijn om de
goede werking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te
verzekeren ; deze regels moeten bovendien een gelijke toegang
tot de Spaanse markt waarborgen .
3.
Zo nodig kan tijdens het tijdvak waarin de overgangs
maatregelen worden toegepast , worden afgeweken van de in
lid 2 bedoelde mate van degressiviteit .

Indien onder het voordien geldende nationale stelsel geen
soortgelijke steun werd toegekend , wordt , onder voor
behoud van de onderstaande bepalingen , in Spanje op

Onderafdeling 4

1 maart 1986 geen steun verleend .

Aanvullende regeling voor het handelsverkeer

b) Aan het begin van het eerste verkoopseizoen of bij
ontstentenis daarvan van het eerste toepassingstijdvak
van de steun volgend op de toetreding:

— wordt de communautaire steun in Spanje ingevoerd
op een niveau dat het zevende deel vertegenwoordigt
van het bedrag van de communautaire steun die voor
het komende verkoopseizoen of tijdvak van toepas
sing is ,

Artikel 81

1.
Er wordt een aanvullende regeling ingesteld van toe
passing op het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en Spanje , hierna ARH te noe
men .
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De ARH is van toepassing van 1 maart 1986 tot en met
31 december 1 995 , behalve voor de in lid 2 , sub a ), eerste

streepje, en sub b), cc), bedoelde produkten waarvoor zij van
toepassing is van 1 januari 1990 tot en met 31 december
1995 .

2.

— produkten uit de sector groenten en fruit die onder
Verordening ( EEG ) nr . 1035 / 72 vallen ,
— produkten uit de wijnbouwsector die onder Veror
dening ( EEG ) nr . 337 / 79 vallen ,

— nieuwe aardappelen (primeurs) van post 07.01 A II
van het gemeenschappelijk douanetarief;

De regeling is van toepassing op :

a) wat de invoer in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling betreft, de volgende produkten :

b ) wat de invoer in Spanje betreft, de volgende produk
ten ;

aa) de produkten uit de wijnbouwsector die onder Verordening (EEG) nr. 337 / 79 vallen;
bb )
Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

01.02

Levende runderen , buffels daaronder begrepen :
A.

Huisdieren :
ex II . andere :

— met uitzondering van dieren voor stieregevechten
02.01

Vlees en eetbare slachtafvallen , van de dieren bedoeld bij de posten 01 . 01 tot en met
01.04 , vers , gekoeld of bevroren :
A.

Vlees :
II . van runderen

B.

Slachtafvallen :
II . andere :

b ) van runderen
02.06

Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten ( met uitzondering van levers van
pluimvee ), gezouten , gepekeld , gedroogd of gerookt :
C.

andere :

I. van runderen
04.01

Melk en room , vers , niet ingedikt , zonder toegevoegde suiker

04.02

Melk en room , verduurzaamd , ingedikt of met toegevoegde suiker:
A. zonder toegevoegde suiker :
ex II . Melk en room , in poeder of in korrels :
— bestemd voor menselijke consumptie
B. met toegevoegde suiker:
I. Melk en room , in poeder of in korrels:
a ) bijzondere melk voor zuigelingen , luchtdicht verpakt in verpakkingen
met een netto-inhoud van 500 gram of minder en met een vetgehalte
van meer dan 10 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
ex b ) andere:
— bestemd voor menselijke consumptie

04.03
04.04

Boter

Kaas en wrongel :

A. Emmentaler , Gruyère , Sbrinz , Bergkase , Appenzell , Vacherin Fribourgeois en
Tête de Moine, andere dan geraspt of in poeder
B. Glaris kruidkaas ( zogenaamde Schabziger ), vervaardigd van afgeroomde melk
waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd
C. blauw-groen geaderde kaas , andere dan geraspt of in poeder
D. Smeltkaas , andere dan geraspt of in poeder
E.

47

andere :

I. andere dan geraspt of in poeder , met een vetgehalte van niet meer dan
40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaas
massa :
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Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief
04.04

(vervolg)

E. I. ex a ) van niet meer dan 47 gewichtspercenten :
— met uitzondering van wrongel
b) van meer dan 47 , doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:
1 . Cheddar
ex 2 . andere :

— met uitzondering van wrongel
c ) van meer dan 72 gewichtspercenten :

ex 1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpak
king van niet meer dan 500 gram :
— met uitzondering van wrongel
ex 2 . andere :

— met uitzondering van wrongel
II . overige :

a ) geraspt of in poeder
ex b ) andere :
— met uitzondering van wrongel

cc )
Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

07.01

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :
B. Kool en spruitjes :
I. Bloemkool

G. Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolselderij , radijs en andere derge
lijke eetbare wortelen en knollen :
ex II . Wortelen en rapen :
— Wortelen

ex H. Uien , sjalotten en knoflook :
— Uien en knoflook
M. Tomaten
08.02

Citrusvruchten , vers of gedroogd :

A. Sinaasappelen

B. Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wil
kings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten :
ex II . andere :

— Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen
C.
08.04

Citroenen

Druiven , rozijnen en krenten :
A.

Druiven :

I. voor tafelgebruik
08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers :
A. Appelen
B.

08.07

Peren

Steenfruit , vers :
A. Abrikozen

ex B. Perziken , nectarines daaronder begrepen :
— Perziken
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dd )
Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01

Tarwe en mengkoren :
B.

andere :

ex I. zachte tarwe en mengkoren :
— zachte tarwe voor de broodbereiding

3 . Volgens de procedure van artikel 82 kan worden
besloten om uit de lijst van produkten waarvoor de ARH
geldt , de volgende produkten te lichten :
a ) produkten uit de wijnbouwsector, nieuwe aardappelen
( primeurs ) en melk in poeder of in korrels , bestemd voor
de menselijke voeding: aan het begin van het tweede jaar
volgend op de toetreding en aan het begin van elk van de
daaropvolgende jaren ;

b ) groenten en fruit : uiterlijk negen maanden vóór het
verstrijken van het vierde jaar volgend op de toetreding
en aan het begin van elk van de daaropvolgende
jaren ;

c ) andere in punt 2 , sub b ), bedoelde produkten : vanaf het
vijfde jaar volgend op de toetreding en aan het begin van
elk van de daaropvolgende jaren .
Wat deze produkten betreft , zal inzonderheid rekening
worden gehouden met de situatie op het punt van de
produktie- en de afzetstructuren van de betrokken pro
dukten .

4.
Volgens de procedure van artikel 11 van Verordening
(EEG)nr . 2358 / 71 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector zaaizaad kan , met dien
verstande dat het bij die verordening ingestelde Comité van
beheer bevoegd is , worden besloten om gedurende het
tijdvak van 1 maart 1986 tot en met 31 december 1989 de
invoer in Spanje van gecertificeerde pootaardappelen van
mindere kwaliteit van post ex 07.01 A I van het gemeen
schappelijk douanetarief aan de ARH te onderwerpen .

5.
Indien zich bijzondere moeilijkheden voordoen , kan
op verzoek van het Koninkrijk Spanje en volgens de proce

2.

In het ad hoe Comité worden de stemmen van de

Lid-Staten gewogen overeenkomstig artikel 148 , lid 2 , van
het EEG-Verdrag . De voorzitter neemt niet deel aan de
stemming .

3.
Indien wordt verwezen naar de in dit artikel neergeleg
de procedure, leidt de voorzitter de procedure onverwijld bij
het Comité in , hetzij op diens initiatief hetzij op verzoek van
een Lid-Staat .

4.
De vertegenwoordiger van de Commissie dient een
ontwerp van te nemen maatregelen in . Het Comité brengt
advies uit over deze maatregelen binnen een termijn die de
voorzitter kan bepalen aan de hand van de urgentie van de ter
behandeling voorgelegde kwesties . Het Comité spreekt zich
uit met een meerderheid van vierenvijftig stemmen .
5.
De Commissie stelt de maatregelen vast en past deze
onmiddellijk toe wanneer zij in overeenstemming zijn met het
advies van het Comité . Indien zij niet in overeenstemming
zijn met het advies van het Comité of bij gebreke van een
advies , legt de Commissie onverwijld aan de Raad een
voorstel voor te nemen maatregelen voor. De Raad stelt de
maatregelen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
vast .

Indien de Raad na het verstrijken van een maand , te rekenen
vanaf de datum waarop het voorstel bij hem is ingediend,
geen maatregelen heeft vastgesteld , stelt de Commissie de
voorgestelde maatregelen vast en past deze onmiddellijk toe,
behoudens ingeval de Raad zich met eenvoudige meerderheid
van stemmen tegen deze maatregelen heeft uitgesproken .

dure van artikel 82 worden besloten tot aanvulling van

de lijst van produkten waarvoor bij invoer in Spanje de
ARH geldt , voor wat betreft onder Verordening ( EEG ) nr .
1035 / 72 vallende produkten die niet in punt 2 , sub b ),
zijn genoemd .
6.
De Commissie legt aan het begin van elk jaar een
verslag aan de Raad voor over de werking van de ARH
tijdens het voorgaande jaar .

Artikel 82

1.
Er wordt een ad hoe Comité ingesteld , bestaande uit
vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder het voorzit
terschap van een vertegenwoordiger van de Commissie .

Artikel 83

1.
Er wordt , in beginsel , aan het begin van elk verkoop
seizoen volgens de procedure van artikel 38 van Verordening
nr. 136 / 66 / EEG of, naar gelang van het geval , van de
overeenkomstige artikelen van de andere verordeningen
houdende een gemeenschappelijke ordening der landbouw
markten , een voorlopige balans opgesteld voor elk van de
produkten of groepen van produkten waarvoor de ARH
geldt. Voor nieuwe aardappelen (primeurs) wordt de balans
opgesteld volgens de procedure van artikel 33 van Veror
dening (EEG ) nr . 1035 / 72 en is het bij die verordening
ingestelde Comité van beheer bevoegd .
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Deze balans wordt in beginsel per verkoopseizoen opgesteld
aan de hand van de produktie- en consumptievooruitzichten
in Spanje of in de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling; op basis van deze balans wordt volgens dezelfde
procedure voor het betrokken verkoopseizoen een voorlopig
tijdschema opgesteld voor de ontwikkeling van het handels
verkeer en de vaststelling van een indicatief invoerplafond op

15 . 11 . 85

Te dien einde zal volgens de procedure van lid 1 een jaarlijks
stijgingspercentage van het plafond worden vastgesteld . In
het kader van het globale indicatieve plafond kunnen
plafonds worden vastgesteld die overeenkomen met de
verschillende periodes van het betrokken verkoopseizoen .

de betrokken markt .
Artikel 84

Voor het tijdvak van 1 maart 1986 tot het begin van het
verkoopseizoen 1986 / 1987 wordt voor elk van de produk
ten of groepen van produkten een specifieke balans opge

1.
Tot en met 31 december 1989 wordt bij de opstelling
van het in artikel 83 bedoelde tijdschema een „streefhoeveel
heid" vastgesteld voor de invoer in Spanje:

steld .

— van de produkten bedoeld in artikel 8 1 , lid 2, sub b) , bb) ,
met uitzondering van de produkten van post ex 04.02 van
2.
Bij de achtereenvolgende vaststellingen van indicatieve
plafonds moet een zekere progressiviteit tot uitdrukking
worden gebracht ten opzichte van de traditionele handels
stromen , zulks met het oog op een harmonische en geleide
lijke opening van de markt en de volledige verwezenlijking
van het vrije verkeer binnen de Gemeenschap bij het
verstrijken van het tijdvak waarin de overgangsmaatregelen
van toepassing zijn .

het gemeenschappelijk douanetarief,

— van de produkten bedoeld in artikel 81 , lid 2 , sub b ),
dd ).

2.
De „streefhoeveelheid" voor 1986 en de geleidelijke
stijging voor elk der drie volgende jaren ten opzichte van het
voorgaande jaar zijn de volgende :

Nummer van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Streef
hoeveelheid

Stijgings
percentage

douanetarief

01.02

Levende runderen , buffels daaronder begrepen :

20 000 t

A.

Huisdieren :

(waarvan :

ex II . andere :

— levende
dieren

— met uitzondering van dieren voor stieregevechten
02.01

Vlees en eetbare slachtafvallen , van de dieren bedoeld bij de posten 01 . 01 tot en
met 01.04 , vers , gekoeld of bevroren :
A.

Vlees :

B.

Slachtafvallen :

II . van runderen

10% , 12,5% , 15%

12 000
stuks

— vlees ,
vers of

gekoeld
2 000 t )

II . andere :

b ) van runderen
02.06

Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten (met uitzondering van levers van
pluimvee), gezouten , gepekeld , gedroogd of gerookt:
C.

ander :
I. van runderen

04.01

Melk en room , vers , niet ingedikt , zonder toegevoegde suiker

200 000 t

10% , 12,5% , 15%

( waarvan :
40 000 t voor
melk en room
in kleine

verpakkingen )
04.03

Boter

1 000 t

15% , 15% , 15%

04.04

Kaas en wrongel :

14 000 t

15% , 15% , 15%

A. Emmentaler, Gruyère , Sbrinz , Bergkase , Appenzell , Vacherin Fribourgeois
en Tête de Moine , andere dan geraspt of in poeder
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Nummer van het
gemeen

Streef
hoeveelheid

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

04.04

(vervolg)

Stijgings
percentage

B. Glaris kruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde
melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd
C. blauw-groen geaderde kaas , andere dan geraspt of in poeder
D. Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder
E.

andere :

I. andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte van niet meer dan
40 gewichtspercenten en een vochtgehalte , berekend op de vetvrije kaas
massa :

ex a) van niet meer dan 47 gewichtspercenten :
— met uitzondering van wrongel
b) van meer dan 47, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten :
1 . Cheddar
ex 2 . andere :

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

— met uitzondering van wrongel
II . overige :
a ) geraspt of in poeder
ex b ) andere :

— met uitzondering van wrongel
10.01

Tarwe en mengkoren :
B.

175 000 t

15% , 15% , 15%

andere :

ex I. zachte tarwe en mengkoren :
— zachte tarwe voor de broodbereiding

Volgens de procedure van artikel 30 van Verordening ( EEG )
nr. 804 / 68 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelprodukten of, naar gelang
van het geval , van de overeenkomstige artikelen van de
andere betrokken gemeenschappelijke marktordeningen ,

de Spaanse markt en met de ontwikkeling van de marktprij
zen in Spanje .

Artikel 85

kan worden besloten dat de hierboven bedoelde „streefhoe

veelheden" worden uitgedrukt overeenkomstig de eisen van
elke gemeenschappelijke marktordening met inachtneming
van de voorschriften inzake de opstelling van de in artikel 83
bedoelde voorlopige balans .
3.
Zo nodig vindt een verdeling van de hierboven bedoel
de „streefhoeveelheden" over de verschillende produkten ,
naar gelang van het geval , plaats volgens de procedure van
lid 2 .

4.

Tijdens het betrokken tijdvak mag de „streefhoeveel

1.

Onverminderd artikel 84 , lid 4 , besluit de Commissie ,

indien uit het onderzoek naar de ontwikkeling van het
intracommunautair handelsverkeer blijkt dat de daadwerke
lijke of de te verwachten invoer wezenlijk toeneemt en indien
deze situatie ertoe leidt dat het indicatieve invoerplafond
van het produkt voor het lopende verkoopseizoen of een
gedeelte daarvan wordt bereikt of overschreden , op verzoek
van een Lid-Staat of op eigen initiatief, volgens een urgentie
procedure :

besloten volgens de procedure bedoeld in lid 2 .

— de conservatoire maatregelen te nemen die noodzakelijk
zijn en die van toepassing zijn tot de inwerkingtreding van
de in lid 3 bedoelde definitieve maatregelen ,

Bij het nemen van een dergelijk besluit wordt inzonderheid
rekening gehouden , in het licht van de voorlopige balans van
het betrokken produkt , met de ontwikkeling van de vraag op

— het Comité van beheer van de betrokken sector bijeen te
roepen met het oog op een onderzoek naar passende
maatregelen .

heid" alleen worden overschreden indien daartoe wordt
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2.
Indien de in lid 1 bedoelde situatie leidt tot een ernstige
verstoring van de markten , kan een Lid-Staat de Commissie
verzoeken om de in dat lid bedoelde conservatoire maatre

gelen onverwijld te nemen . Daartoe neemt de Commissie een
besluit binnen vierentwintig uur na de ontvangst van het
verzoek .

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt,
kan de Lid-Staat die het verzoek heeft gedaan , conservatoire
maatregelen nemen die onmiddellijk aan de Commissie
worden medegedeeld .

15 . 11 . 85

de normaal geachte overdrachtshoeveelheid overschrijden ,
moeten door het Koninkrijk Spanje te zijnen laste worden
afgebouwd in het kader van nader te omschrijven commu
nautaire procedures en binnen termijnen die moeten worden
bepaald overeenkomstig artikel 91 . Het begrip „normale
overdrachtshoeveelheid" wordt voor elk produkt omschre
ven aan de hand van de criteria en doelstellingen van elke
gemeenschappelijke marktordening.

Artikel 87

Deze maatregelen blijven van toepassing totdat de Commis
sie over het in de eerste alinea bedoelde verzoek heeft
beslist .

Bij het vaststellen van het peil van de verschillende bedragen
waarin in het kader van het gemeenschappelijk landbouw
beleid is voorzien , andere dan de prijzen bedoeld in artikel

3.
De definitieve maatregelen worden zo spoedig moge
lijk vastgesteld volgens de procedure van artikel 38 van
Verordening nr . 136 / 66 / EEG of, naar gelang van het geval ,
van de overeenkomstige artikelen van de andere verordenin
gen houdende een gemeenschappelijke ordening der land

68 , wordt rekening gehouden met het toegepaste compen
serende bedrag , of, bij gebreke daarvan , met het geconsta

bouwmarkten .

teerde of economisch gerechtvaardigde prijsverschil en , in
voorkomend geval , met de invloed van het douanerecht ,
behalve :

— indien er geen gevaar voor verstoring van het handelsver

Deze maatregelen kunnen inzonderheid het volgende behel
zen :

a ) een herziening van het indicatieve plafond indien de
betrokken markt ten gevolge van de ontwikkeling van de

invoer geen wezenlijke verstoringen heeft ondergaan ;
b ) afhankelijk van de ernst van de situatie , die inzonderheid
wordt beoordeeld aan de hand van de ontwikkeling van
de marktprijzen en het volume van het handelsverkeer ,
een beperking of opschorting van de invoer op de markt
van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling of de
Spaanse markt .
De sub b ) bedoelde beperkende maatregelen mogen alleen
genomen worden voor zover en zolang zij strikt noodzakelijk
zijn om een einde te maken aan de verstoring. Wat de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling betreft , kunnen
deze maatregelen worden beperkt tot de invoer die voor
bepaalde van haar gebieden is bestemd , op voorwaarde dat
zij passende maatregelen omvatten om verleggingen van het
handelsverkeer te kunnen voorkomen .

4.
De toepassing van de ARH mag er in geen geval toe
leiden dat produkten uit Spanje of uit de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling een minder gunstige behandeling
krijgen dan de in de betrokken gebieden afgezette produkten
uit derde landen waarvoor de clausule van de meest begun
stigde natie geldt .

Onderafdeling 5

keer bestaat , of

— indien het voor de goede werking van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid noodzakelijk of wenselijk is dat dit
bedrag , dit verschil of deze invloed niet in aanmerking
wordt genomen .

Artikel 88

1.
De Raad stelt , onder de voorwaarden bedoeld in
artikel 91 , de regeling vast die het Koninkrijk Spanje ten
opzichte van de Portugese Republiek toepast .

2.
De maatregelen die in het handelsverkeer tussen de
nieuwe Lid-Staten en de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling nodig zijn geworden voor de tenuitvoerlegging
van de in lid 1 bedoelde regeling, worden , naar gelang van het
geval , vastgesteld overeenkomstig artikel 91 of volgens de
procedure van artikel 89 , lid 1 .

Artikel 89

1.
Behoudens andersluidende bepalingen voor specifieke
gevallen , stelt de Raad , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de bepalingen
vast die nodig zijn ter uitvoering van dit hoofdstuk .
Deze bepalingen kunnen inzonderheid passende maatregelen
omvatten om verleggingen van het handelsverkeer tussen
Spanje en de andere Lid-Staten te voorkomen .

Andere bepalingen
Artikel 86

Alle voorraden produkten die zich op 1 maart 1986 op het
grondgebied van Spanje in het vrije verkeer bevinden en die

2.
De Raad kan , op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europese Parlement , met eenparigheid
van stemmen overgaan tot de aanpassingen van de in dit
hoofdstuk neergelegde regels die noodzakelijk kunnen blij
ken in geval van wijziging van de communautaire rege
ling .
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1 . Indien overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn om de
overgang van het in Spanje geldende stelsel naar het stelsel
dat voortvloeit uit de toepassing van de gemeenschappelijke
ordening der markten overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk te vergemakkelijken, met name wanneer de

toepassing van het nieuwe stelsel op de vastgestelde datum
voor bepaalde produkten op aanzienlijke moeilijkheden in de
Gemeenschap stuit , worden die maatregelen vastgesteld
volgens de procedure van artikel 38 van Verordening
nr . 136 / 66 / EEG , of naar gelang van het geval , van het
overeenkomstige artikel van de andere verordeningen hou
dende een gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten / Deze maatregelen kunnen worden genomen gedu
rende een tijdvak dat op 31 december 1987 afloopt ; zij
kunnen slechts tot deze datum worden toegepast .

2.
Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van
het Europese Parlement , kan de Raad de in lid 1 bedoelde
periode met eenparigheid van stemmen verlengen .

Artikel 91

1.
De overgangsmaatregelen betreffende de toepassing
van de besluiten inzake het gemeenschappelijk landbouwbe
leid , met inbegrip van het structuurbeleid , die noodzakelijk
zijn geworden door de toetreding , worden vóór de toetreding
vastgesteld volgens de procedure van lid 3 en treden ten
vroegste op de datum van toetreding in werking .
2.

De in lid 1 bedoelde overgangsmaatregelen zijn die

welke worden vermeld in artikel 75 , sub 3 , en in de
artikelen 80 , 86 , 88 , 126 en 144 .
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2 . Tijdens de overgangsperiode van tien jaar wordt de
aldus voor Spanje vastgestelde prijs jaarlijks aan het begin
van elk verkoopseizoen aangepast aan het peil van de
gemeenschappelijke prijs , volgens onderstaande regels :

— tot de inwerkingstelling van de aanpassing van het
„acquis communautaire" wordt de prijs in Spanje jaar
lijks met 1 / 20 van het oorspronkelijke verschil tussen deze

prijs en de gemeenschappelijke prijs aangepast,
— met ingang van de inwerkingstelling van de aanpassing
van het „acquis" wordt de prijs in Spanje gecorrigeerd ten
belope van het verschil tussen de prijs in deze Lid-Staat en
de gemeenschappelijke prijs die vóór elke aanpassing van
toepassing zijn , gedeeld door het aantal verkoopseizoe
nen tussen dat tijdstip en het einde van de periode waarin
de overgangsmaatregelen van toepassing zijn , waarbij de
uit deze berekening voortvloeiende prijs naar verhouding
wordt aangepast aan de eventuele wijziging van de
gemeenschappelijke prijs voor het komende verkoopsei
zoen .

3.
De Raad stelt volgens de procedure van artikel 43 , lid
2 , van het EEG-Verdrag vast dat aan de voor de toepassing
van lid 2 , tweede streepje , van het onderhavige artikel
gestelde eis is voldaan . De prijsaanpassing vindt plaats
overeenkomstig laatstgenoemde bepaling aan het begin van
het verkoopseizoen volgend op deze vaststelling.
4.
Het compenserende bedrag dat voortvloeit uit de
toepassing van artikel 72 wordt , in voorkomend geval ,
aangepast aan de hand van het verschil tussen de commu
nautaire steunbedragen voor de consumptie die in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en in Spanje van
toepassing zijn .

3.
De in lid 1 bedoelde overgangsmaatregelen worden
door de Raad , op voorstel van de Commissie , met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen , of door de Commissie ,

volgens de in artikel 90 , lid 1 , bedoelde procedure , vastge
steld , al naar gelang de oorspronkelijke besluiten zijn
aangenomen door de Raad dan wel de Commissie .

Afdeling II

Bepalingen betreffende bepaalde
gemeenschappelijke marktordeningen

Onderafdeling 1

Artikel 93

1.
Voor oliehoudende zaden is artikel 68 van toepassing
op de richtprijzen van koolzaad , raapzaad en zonnebloem
zaad en op de streefprijs van sojabonen .
Voor lijnzaad wordt de streefprijs die op 1 maart 1986 in
Spanje van toepassing is , vastgesteld aan de hand van het
verschil tussen de prijzen van de produkten die bij wissel
bouw concurreren in Spanje en in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling gedurende een nader te bepalen refe
rentieperiode . De in Spanje toe te passen streefprijs mag
evenwel niet hoger liggen dan de gemeenschappelijke
prijs .

Oliën en vetten

Artikel 92

1.
Voor olijfolie zijn de artikelen 68 en 72 van toepassing
op de interventieprijs .

2.
Tijdens de periode waarin de overgangsmaatregelen
worden toegepast, worden de aldus voor Spanje vastgestelde
prijzen jaarlijks aan het begin van het verkoopseizoen
aangepast aan het peil van de gemeenschappelijke prijzen . De
aanpassing vindt plaats in tien etappes met toepassing
mutatis mutandis van artikel 70 .
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3.

De interventieprijzen voor koolzaad , raapzaad en

zonnebloemzaad en de minimumprijs voor sojabonen, welke
in Spanje van toepassing zijn , worden respectievelijk afgeleid
van de richtprijs en van de streefprijs bedoeld in de leden 1
en 2 , zulks overeenkomstig de bepalingen van de betrokken
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markt krachtens lid 1 , sub a), toegestane hoeveelheid wordt
geproduceerd, wordt uitgevoerd.

gemeenschappelijke marktordening.

3 . In uitzonderlijke omstandigheden kan de in dit artikel
omschreven controleregeling voor de produkten waarvoor
zij geldt, worden gewijzigd , voor zover zulks nodig is om
onevenwichtige situaties op de markten van de verschillende

4.

oliën te voorkomen .

Tot en met 31 december 1990 worden in het handels

verkeer van produkten die zijn verwerkt op basis van oliën
die vallen onder Verordening nr. 136 / 66 / EEG , met uitzon
dering van produkten op basis van olijfolie , en met uitzon
dering van produkten die vallen onder post 15.13 van het

Deze wijzigingen worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 38 van Verordening nr. 136 / 66 / EEG .

gemeenschappelijk douanetarief, passende maatregelen vast
gesteld om rekening te houden met het verschil tussen de
prijzen voor deze oliën in Spanje en in de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling.

Artikel 94

1.
Het Koninkrijk Spanje past tot en met 31 december
1990 en volgens nader te bepalen regels een controleregeling

Artikel 95

1.
De communautaire steun voor de produktie van
olijfolie is in Spanje van toepassing met ingang van 1 maart
1986 . Deze steun wordt voor de eerste maal vastgesteld en
gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van
toepassing zijn aangepast aan het peil van de steun die wordt
toegekend in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling,
met toepassing mutatis mutandis van artikel 79 .

in :

a ) voor de hoeveelheden produkten bedoeld in :

— punt a), met uitzondering van sojabonen die vallen
onder post ex 12.01 B van het gemeenschappelijk
douanetarief;

— punt b ), met uitzondering van de produkten die
vallen onder de posten 15.17 B II en 23.04 B van het
gemeenschappelijk douanetarief,
van artikel 1 , lid 2 , van Verordening nr . 136 / 66 / EEG ,

op de Spaanse markt , ten einde deze hoeveelheden te
handhaven op een peil dat is vastgesteld op basis van de
gemiddelde consumptie in Spanje gedurende de jaren

De communautaire steun voor de consumptie van olijfolie
wordt in Spanje met ingang van 1 januari 1991 ingevoerd
volgens een nader te bepalen ritme , voor zover nodig om aan
het einde van de periode waarin de overgangsmaatregelen
worden toegepast , het gemeenschappelijke peil te berei
ken .

2.
De steun voor in Spanje geproduceerd koolzaad ,
raapzaad , zonnebloemzaad , sojabonen en lijnzaad , wordt:
— in Spanje ingevoerd met ingang van het begin van het
eerste verkoopseizoen volgend op de toetreding , en

1983 en 1984 , met dien verstande dat dit peil wordt
aangepast aan de hand van de te verwachten voorzie
ningsbehoeften ;

— vervolgens tijdens de periode waarin de in artikel 94 ,
lid 1 , bedoelde controleregeling wordt toegepast , ver
hoogd ,

b) met betrekking tot het peil van de consumptieprijzen
voor de sub a ) bedoelde oliën en voor margarine , zodat
het tijdens het verkoopseizoen 1984 / 1985 bereikte
prijspeil , uitgedrukt in Ecu , in beginsel wordt gehand

aan de hand van de aanpassing, naar gelang van het geval ,
van de streefprijs of de richtprijs die in Spanje van toepassing
is aan het peil van de gemeenschappelijke prijs .

haafd tot en met 31 december 1990 .

De sub a ) bedoelde controleregeling omvat de vervanging op
1 maart 1986 van de bij invoer in Spanje toegepaste
handelsregelingen door een stelsel van kwantitatieve invoer
beperkingen dat zonder discriminatie openstaat voor alle
handelaars , zowel ten aanzien van de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling als ten aanzien van derde landen .

Bij het verstrijken van de in de vorige alinea bedoelde periode
is de in Spanje toegekende steun gelijk aan het verschil tussen
de richtprijs of de streefprijs die in deze Lid-Staat van
toepassing is en de prijs op de wereldmarkt , waarbij dit
verschil wordt verminderd overeenkomstig de invloed van de
douanerechten die het Koninkrijk Spanje op de invoer uit
derde landen toepast.
3.

2.

Tot en met 31 december 1990 is de invoer van

sojabonen in Spanje onderworpen aan de voorwaarde dat de
uit de persing verkregen olie die boven de op de Spaanse

De steun voor de in lid 2 bedoelde zaden en bonen die in

Spanje worden geproduceerd en in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling worden verwerkt , alsmede de steun
voor de zaden en bonen die in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling worden geproduceerd en in Spanje
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met het respectieve verschil tussen het prijspeil van deze
zaden en bonen en het prijspeil van uit derde landen
ingevoerde zaden en bonen .
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— op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot
16,5 % van het oorspronkelijke verschil .

Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig
toe met ingang van 1 januari 1996 .

4 . Voorts wordt bij de berekening van de steun voor
koolzaad , raapzaad en zonnebloemzaad rekening gehouden
met het differentiële bedrag dat in voorkomend geval van
toepassing is .

Onderafdeling 2
Artikel 96

Gedurende de verkoopseizoenen 1986 / 1987 tot en met
1994 / 1995 worden voor in Spanje geproduceerd kool-,
raap- en zonnebloemzaad specifieke garantiedrempels vast
gesteld .
Deze specifieke garantiedrempels worden vastgesteld aan de
hand van criteria die daadwerkelijk vergelijkbaar zijn met de
criteria die worden aangehouden voor de vaststelling van de
garantiedrempels in de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling, waarbij de hoogste produktie in aanmerking wordt
genomen welke is geconstateerd tijdens een van de verkoop
seizoenen 1982 / 1983 , 1983 / 1984 en 1984 / 1985 .

Indien een specifieke garantiedrempel wordt overschreden ,
worden medeverantwoordelijkheidsboetes toegepast volgens
soortgelijke regels als die welke in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling worden toegepast en met hetzelfde
plafond .

Melk en zuivelprodukten

Artikel 98

1.
Tot aan de eerste prijsaanpassing worden de interven
tieprijzen voor boter en magere-melkpoeder welke in Spanje
moeten worden toegepast, vastgesteld op een peil dat
overeenkomt met het prijspeil dat in deze Lid-Staat geduren
de een nader te bepalen representatieve periode is geconsta
teerd onder het voordien geldende nationale stelsel .

Vervolgens wordt het verschil tussen deze prijzen en de
overeenkomstige prijzen die volgens de regels van de gemeen
schappelijke marktordening zijn berekend op basis van de
gegarandeerde prijs voor melk die gedurende de in de eerste
alinea bedoelde representatieve periode in Spanje van toepas
sing is , geleidelijk verminderd zodat het bij de vierde
aanpassing gelijk is aan de helft van het oorspronkelijke
verschil en volledig is opgeheven bij de zevende aanpas
sing .

Artikel 97

1.
Tot het tijdstip waarop de in artikel 94 bedoelde
controleregeling verstrijkt , stelt het Koninkrijk Spanje de
toepassing van de conventionele of autonome preferentiële
regelingen die de Gemeenschap ten aanzien van derde landen
toepast in de sector olijfolie , oliehoudende zaden en vruchten
en daarvan afgeleide produkten , uit .

2.
Met ingang van 1 januari 1991 past het Koninkrijk
Spanje een recht toe waardoor het verschil tussen het op
31 december 1990 daadwerkelijk toegepaste recht en het
preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt ver
laagd :

Artikel 70 is mutatis mutandis van toepassing ; artikel 72 is
eveneens van toepassing .
Het compenserende bedrag voor magere melk en magere
melkpoeder bestemd voor de diervoeding , kan evenwel
worden verlaagd volgens de procedure van artikel 30 van
Verordening ( EEG ) nr . 804 / 68 .

2.
Het compenserende bedrag voor andere zuivelproduk
ten dan boter en magere-melkpoeder wordt vastgesteld met
behulp van nader te bepalen coëfficiënten .

Artikel 99

— op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot
83,3 % van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot
66,6 % van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot
49,9 % van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot
33,2 % van het oorspronkelijke verschil ,

1.
Onder voorbehoud van de tweede alinea , mag het
Koninkrijk Spanje tot en met 31 december 1986 nationale
exclusieve concessies handhaven ten gunste van melkcentra
les voor wat betreft de afzet van in Spanje geproduceerde
gepasteuriseerde verse melk.
Deze exclusieve concessies mogen geen belemmering vormen
voor het vrije handelsverkeer in Spanje van uit de huidige
Lid-Staten ingevoerde gepasteuriseerde verse melk.
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Onderafdeling 5

2 . Het Koninkrijk Spanje deelt de Commissie uiterlijk
drie maanden vóór de datum van toetreding mee welke
maatregelen het ter toepassing van lid 1 heeft getroffen .

Vlas en hennep
Artikel 104

Onderafdeling 3

Artikel 79 is van toepassing op de steun voor vezelvlas en
hennep .

Rundvlees

Artikel 100

Onderafdeling 6

Artikel 68 is van toepassing op de gegarandeerde prijs in
Spanje en op de interventieaankoopprijs in de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling welke gelden voor vergelijk
bare kwaliteiten die zijn vastgesteld aan de hand van het
communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen
runderen . De artikelen 70 en 72 zijn van toepassing op de in
Spanje geldende interventieaankoopprijs .

Hop
Artikel 10S

De in artikel 12 van Verordening ( EEG ) nr . 1696 / 71
bedoelde steun voor hopproducenten wordt met ingang van
de eerste oogst volgend op de toetreding volledig toegepast in
Spanje .

Artikel 101

Het compenserende bedrag voor de andere in artikel 1 , lid 1 ,
sub a ), van Verordening ( EEG ) nr . 805 / 68 bedoelde pro
dukten wordt vastgesteld met behulp van nader te bepalen

Onderafdeling 7
Zaaigoed

coëfficiënten .

Artikel 106
Artikel 102

Artikel 79 is van toepassing op de premie voor het aanhouden

Artikel 79 is van toepassing op de steun voor het in artikel 3
van Verordening (EEG ) nr. 2358 / 71 bedoelde zaaigoed .

van het zoogdierenbestand .

Onderafdeling 8
Zijderupsen

Onderafdeling4
Tabak

Artikel 103

Artikel 107

Artikel 79 is van toepassing op de steun voor zijderupsen .

1.
Artikel 68 en , in voorkomend geval , artikel 70 zijn van
toepassing op de interventieprijs die voor elke soort of groep
1 soorten is vastgesteld .

Onderafdeling 9

2.
De streefprijs die overeenkomt met de in lid 1 bedoelde
interventieprijs wordt in Spanje voor de eerste oogst die volgt
op de toetreding vastgesteld op een peil dat de verhouding
weergeeft tussen de streefprijs en de interventieprijs , overeen
komstig artikel 2 , lid 2 , tweede alinea , van Verordening

Suiker en isoglucose

(EEG ) nr . 727 / 70 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe

De artikelen 68 , 70 en 72 zijn van toepassing op de
interventieprijs voor witte suiker en de basisprijs voor

tabak .

suikerbieten .

Artikel 108
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Het compenserende bedrag wordt evenwel , voor zover zulks

Artikel 112

nodig is voor de goede werking van de gemeenschappelijke
marktordening, gecorrigeerd ten belope van de invloed van
de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten .

Het specifieke minimumgewicht van gerst dat in Spanje ter
interventie kan worden aanvaard , wordt respectievelijk
vastgesteld :

Artikel 109

— voor de periode van 1 maart 1986 tot het einde van het
verkoopseizoen 1986 / 1987 : op 60 kilogram per hecto
liter ,

Voor ruwe suiker en voor andere produkten dan verse
suikerbieten , genoemd in artikel 1 , lid 1 , sub b), alsmede
voor de produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , sub d) en f),
van Verordening (EEG) nr. 1785 / 81 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector suiker ,
kunnen compenserende bedragen worden vastgesteld voor
zover zulks noodzakelijk is ter voorkoming van gevaar voor
verstoring van het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en Spanje .
In dat geval worden de compenserende bedragen afgeleid van
het compenserende bedrag dat van toepassing is op het
betrokken basisprodukt, met behulp van nader te bepalen

— voor het verkoopseizoen 1987 / 1988 : op 61 kilogram per
hectoliter .

— voor het verkoopseizoen 1988 / 1989 : op 62 kilogram per
hectoliter .

De korting die wordt toegepast op de in Spanje geldende
interventieprijs van gerst bedraagt :
— 4 % voor de periode van 1 maart 1986 tot het einde van
het verkoopseizoen 1986 / 1987 ,
— 3 % voor het verkoopseizoen 1987 / 1988 ,

coëfficiënten .

— 2 % voor het verkoopseizoen 1988 / 1989 .

Artikel 110

Uiterlijk tot en met 31 december 1995 mag het Koninkrijk
Spanje een nationale aanpassingssteun toekennen aan pro
ducenten van A- en B-bieten als omschreven in Verordening
(EEG ) nr. 1785 / 81 . Het bedrag van deze steun mag niet
meer bedragen dan 23,64 % van de basisprijs voor suiker
bieten die door de Gemeenschap voor het betrokken ver
koopseizoen is vastgesteld .

Artikel 113

Artikel 79 is van toepassing op de in artikel 40 van
Verordening ( EEG ) nr. 2727 / 75 bedoelde steun voor durum
tarwe .

Onderafdeling 11
Varkensvlees

Onderafdeling 10
Artikel 114
Granen

Artikel 111

1.
In de sector granen zijn de artikelen 68 , 70 en 72 van
toepassing op de interventieprijzen .
2.
Voor de granen waarvoor geen interventieprijs wordt
vastgesteld , wordt het toepasselijke compenserende bedrag
afgeleid van het compenserende bedrag dat geldt voor gerst ,
met inachtneming van de verhouding tussen de drempelprij
zen van de desbetreffende granen .

3.
Voor de in artikel 1 , sub c), van Verordening ( EEG )
nr . 2727 / 75 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen bedoelde produkten wordt het
compenserende bedrag afgeleid van het compenserende
bedrag dat van toepassing is op de graansoorten waarvan
deze produkten zijn gemaakt, met behulp van nader te
bepalen coëfficiënten .

1.
Het compenserende bedrag dat van toepassing is per
kilogram geslachte varkens wordt berekend op basis van de
compenserende bedragen die van toepassing zijn op de
hoeveelheid voedergranen die nodig is om in de Gemeen
schap een kilogram varkensvlees te produceren . Gedurende
de eerste vier verkoopseizoenen volgend op de toetreding
wordt dit bedrag evenwel niet toegepast.
2.
Voor andere produkten dan geslachte varkens ,
bedoeld in artikel 1 , lid 1 , van Verordening { EEG ) nr.
2759 / 75 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees wordt het compenserende
bedrag met behulp van nader te bepalen coëfficiënten
afgeleid van het in lid 1 bedoelde bedrag , wanneer dat wordt
toegepast .

3.
Indien te massale interventies in Spanje dreigen plaats
te vinden uit hoofde van de steun voor particuliere opslag of,
zonodig , van de overheidsaankopen krachtens artikel 20
van Verordening (EEG ) nr . 2759 / 75 , kan tot en met
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Onderafdeling 1 4

31 december 1989 volgens de procedure van artikel 24 van
die verordening worden besloten tot het treffen van de
noodzakelijke bepalingen ter beperking van de invoer van

Rijst

alle herkomst in deze Lid-Staat in de sector varkensvlees .

Artikel 1 1 7

Onderafdeling 1 2
Eieren

Artikel 115

1.
Het compenserende bedrag dat van toepassing is per
kilogram eieren in de schaal wordt berekend op basis van de
compenserende bedragen die van toepassing zijn op de
hoeveelheid voedergranen die nodig is om in de Gemeen
schap een kilogram eieren in de schaal te produceren .
2.
Het compenserende bedrag dat per broedei van toepas
sing is , wordt berekend op basis van de compenserende
bedragen die van toepassing zijn op de hoeveelheid voeder
granen die nodig is om in de Gemeenschap een broedei te
produceren .
3.
Voor de produkten bedoeld in artikel 1 , lid 1 , sub b ),
van Verordening (EEG ) nr . 2771 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector eieren wordt
het compenserende bedrag met behulp van nader te bepalen
coëfficiënten afgeleid van het compenserende bedrag voor

1 . In de sector rijst zijn de artikelen 68 , 70 en 72 van
toepassing op de interventieprijs voor padie.
2 . Het compenserende bedrag voor gedopte rijst is het
compenserende bedrag dat geldt voor padie, omgerekend
met behulp van het omrekeningsgetal bedoeld in artikel 1 van
Verordening nr . 467 / 67 / EEG .
3.
Voor volwitte rijst is het compenserende bedrag het
bedrag dat geldt voor gedopte rijst, omgerekend met behulp
van het omrekeningsgetal bedoeld in artikel 1 van Veror
dening nr. 467 / 67 / EEG .

4.
Voor halfwitte rijst is het compenserende bedrag het
bedrag dat geldt voor volwitte rijst , omgerekend met behulp
van het omrekeningsgetal bedoeld in artikel 1 van Veror
dening nr. 467 / 67 / EEG .

5.
Voor de produkten bedoeld in artikel 1 , lid 1 , sub c),
van Verordening ( EEG ) nr . 1418 / 76 houdende een gemeen
schappelijke ordening van de rijstmarkt wordt het compen
serende bedrag met behulp van nader te bepalen coëfficiënten
afgeleid van het bedrag dat geldt voor de produkten waarvan
zij zijn gemaakt .

eieren in de schaal .

6.
Het compenserende bedrag voor breukrijst wordt op
een zodanig peil vastgesteld dat rekening wordt gehouden
met het verschil tussen de voorzieningsprijs in Spanje en de
drempelprijs .
Onderafdeling 1 3
Slachtpluimvee
Artikel 116

1.
Het compenserende bedrag dat van toepassing is per
kilogram geslacht pluimvee wordt berekend op basis van de
compenserende bedragen die van toepassing zijn op de
hoeveelheid voedergranen die nodig is om in de Gemeen
schap , al naar gelang van de soort , een kilogram geslacht
pluimvee te produceren .

2.
Het compenserende bedrag dat van toepassing is per
kuiken wordt berekend op basis van de compenserende
bedragen die van toepassing zijn op de hoeveelheid voeder
granen die nodig is om in de Gemeenschap een kuiken te
produceren .
3.
Voor de produkten bedoeld in artikel 1 , lid 2 , sub d ),
van Verordening ( EEG ) nr . 2777 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector slachtpluim
vee wordt het compenserende bedrag met behulp van nader
te bepalen coëfficiënten afgeleid van het compenserende
bedrag voor geslacht pluimvee .

Onderafdeling 15
Verwerkte groenten en fruit
Artikel 118

Voor de produkten die in aanmerking komen voor de
steunregeling bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG )
nr . 516 / 77 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector van op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten zijn in Spanje de volgende bepalingen
van toepassing:

1 . Tot aan de eerste aanpassing van de prijzen bedoeld in
artikel 70 wordt de in artikel 3 ter van Verordening
( EEG ) nr . 516 / 77 bedoelde minimumprijs vastgesteld
op de grondslag :
— van de prij s die voor het voor de verwerking bestemde
produkt in Spanje werd vastgesteld onder het voor
dien geldende nationale stelsel , of
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— bij ontstentenis van deze prijs, van de prijzen die voor
het voor de verwerking bestemde produkt in Spanje
aan de producenten werden betaald en die gedurende
een nader te bepalen representatieve periode werden
geconstateerd .

2 . Indien de in punt 1 bedoelde minimumprijs:
— lager is dan de gemeenschappelijke prijs, wordt de
prijs in Spanje aan het begin van elk verkoopseizoen
volgend op de toetreding, gewijzigd volgens de regels
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— 209 000 ton voor de vervaardiging van hele
tomaten zonder schil ,

— 88 000 ton voor de vervaardiging van andere
produkten op basis van tomaten .

Aan het einde van deze periode worden de hierboven
vastgestelde hoeveelheden, aangepast aan de hand
van de eventuele wijziging van de communautaire
drempels tijdens deze periode, in aanmerking geno
men voor de vaststelling van de communautaire
drempels .

van artikel 70 ,

— hoger is dan de gemeenschappelijke prijs, wordt
laatstgenoemde prijs vanaf de toetreding voor Spanje
aangehouden .
3 . a) Gedurende de eerste vier verkoopseizoenen die vol
gen op de toetreding, wordt voor op basis van
tomaten verwerkte produkten het bedrag van de in
Spanje toegekende communautaire steun afgeleid
van de steun berekend voor de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling, met inachtneming van het
verschil tussen de minimumprijzen voor de produ
cent die voortvloeien uit de toepassing van punt 2 ,
alvorens laatstgenoemde steun eventueel wordt ver
laagd ingevolge de overschrijding van de garantie
drempel die voor deze produkten in de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling is vastgesteld .
In geval van overschrijding van de drempel in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling wordt ,
indien zulks nodig blijkt te zijn om normale concur
rentievoorwaarden te waarborgen tussen de Spaanse
industrieën en die van de Gemeenschap , volgens de
procedure van artikel 20 van Verordening ( EEG )
nr. 516 / 77 besloten dat een compenserend bedrag,
dat ten hoogste gelijk is aan het verschil tussen de
voor Spanje vastgestelde steun en de steun die zou
zijn afgeleid van de vastgestelde communautaire
steun , wordt toegepast overeenkomstig artikel 72 ,
punt 3 , sub a ), en door het Koninkrijk Spanje wordt
geheven bij de uitvoer naar derde landen . Bij
het verstrijken van de in Verordening ( EEG ) nr .
1320 / 85 bedoelde regeling worden evenwel geen
compenserende bedragen geheven wanneer het
bewijs wordt geleverd dat het Spaanse produkt niet
in aanmerking is gekomen voor de in Spanje toege
kende communautaire steun .

De in Spanje toepasselijke steun mag in geen geval het
bedrag van de in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling toegekende steun overschrijden .

4. Het bedrag van de communautaire steun die in Spanje
wordt toegekend , wordt gedurende het vijfde en zesde
verkoopseizoen volgend op de toetreding voor produk
ten op basis van tomaten en gedurende de zes verkoop
seizoenen volgend op de toetreding voor de andere
produkten afgeleid van de voor de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling vastgestelde steun , met inachtne
ming van het verschil tussen de minimumprijzen die
voortvloeien uit de toepassing van punt 2 .
Voor andere produkten dan produkten op basis van
tomaten wordt , indien de verwerkingskosten die gedu
rende een nader te bepalen representatieve periode onder
de voordien geldende nationale regeling voor een pro
dukt in Spanje worden geconstateeerd ten minste 10%
lager zijn dan de verwerkingskosten in de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling , de in Spanje voor dit
produkt toegekende steun evenwel afgeleid mede met
inachtneming van het verschil tussen de geconstateerde
verwerkingskosten . De in Spanje geconstateerde verwer
kingskosten worden geleidelijk aangepast aan de in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling geconsta
teerde kosten , volgens dezelfde regels als die waarin
artikel 70 voorziet voor de aanpassing van de prijzen .
5 . De communautaire steun wordt in Spanje volledig
toegepast met ingang van het begin van het zevende
verkoopseizoen volgend op de toetreding .
6 . Voor perziken op siroop wordt de toekenning van de
communautaire steun in Spanje gedurende de vier eerste
verkoopseizoenen volgend op de toetreding beperkt tot
een hoeveelheid van 80 000 ton eindprodukt , uitgedrukt
in nettogewicht .
7 . Voor de toepassing van het onderhavige artikel verwij
zen de minimumprijs , de verwerkingskosten en de steun
die in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
gelden , naar de bedragen die gelden in de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling, met uitzondering van
Griekenland .

b ) Gedurende de eerste vier verkoopseizoenen volgend
op de toetreding, wordt de toekenning van de
communautaire steun in Spanje voor elk verkoopsei
zoen beperkt tot een hoeveelheid verwerkte produk

Artikel 119

ten die overeenstemt met een hoeveelheid verse
tomaten van :

— 370 000 ton voor de vervaardiging van tomaten
pasta ,

De in Spanje toepasselijke minimumprijs en financiële com
pensatie bedoeld in de artikelen 2 en 3 van Verordening
( EEG) nr . 2601 / 69 betreffende bijzondere maatregelen ten
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einde het verwerken van bepaalde variëteiten sinaasappelen
te stimuleren en in de artikelen 1 en 2 van Verordening (EEG )
nr . 1035 / 77 houdende bijzondere maatregelen voor de
verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte
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Artikel 70 is van toepassing op de overeenkomstig de eerste
alinea berekende streefprijs . De in Spanje toe te passen
streefprijs mag evenwel niet hoger liggen dan de gemeen
schappelijke streefprijs .

produkten worden als volgt vastgesteld:

1 . Tot aan de eerste aanpassing van de in artikel 70
bedoelde prijzen wordt de toepasselijke minimumprijs
vastgesteld op basis van de prijzen die in Spanje worden
betaald aan de producenten van citrusvruchten die
bestemd zijn voor de verwerking en die gedurende een
nader te bepalen representatieve periode worden gecon
stateerd. De financiële compensatie is de compensatie die
in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling geldt,
in voorkomend geval verminderd met het verschil tussen
enerzijds de gemeenschappelijke minimumprijs en ander
zijds de in Spanje geldende minimumprijs .
1 2 . Voor de volgende prijsvaststellingen wordt de in Spanje
geldende minimumprijs aangepast aan de gemeenschap
1
pelijke minimumprijs volgens het bepaalde in artikel 70 .
De financiële compensatie die tijdens de eerste aanpas
singsetappe in Spanje van toepassing is , is de compensa
tie van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling , in
voorkomend geval verminderd met het verschil tussen
enerzijds de gemeenschappelijke minimumprijs en ander
zijds de in Spanje geldende minimumprijs .

2 . De in Spanje toepasselijke aanvullende steun wordt
aangepast met een bedrag dat gelijk is aan:
— het verschil dat , in voorkomend geval , bestaat tussen de
in Spanje toegepaste streefprijs en de gemeenschappelijke
streefprijs, en waarop het in artikel 5 , lid 2 , van
Verordening ( EEG) nr. 1117 / 78 bedoelde percentage
wordt toegepast , en
— de invloed van de douanerechten die in Spanje worden
toegepast op de invoer van deze produkten uit derde
landen .

3.
Artikel 79 is van toepassing op de in artikel 3 van
Verordening (EEG ) nr . 1117 / 78 bedoelde forfaitaire
steun .

Onderafdeling 17

3 . Wanneer de minimumprijs die voortvloeit uit de toepas
sing van punt 1 of punt 2 hoger is dan de gemeenschap
pelijke minimumprijs , kan evenwel laatstgenoemde prijs
definitief voor Spanje worden aangehouden .

4 . Gedurende de eerste vier verkoopseizoenen volgend op
de toetreding zijn de hoeveelheden die in aanmerking
komen voor steun voor de verwerking, beperkt tot een
hoeveelheid verwerkte produkten die overeenkomt met
een hoeveelheid grondstoffen van :
— 30 000 ton voor sinaasappelen van de soort „bianca
comune"

— 7 600 ton voor sinaasappelen van gepigmenteerde
soorten ,

— 26 000 ton voor citroenen .

Erwten , tuin- en veldbonen en niet-bittere lupine

Artikel 121

1.
Voor erwten , tuin- en veldbonen en niet-bittere lupine
die worden gebruikt voor de vervaardiging van diervoeders ,
zijn de artikelen 68 en 70 van toepassing op de steundrem

pelprijs. Voor andere erwten , tuin- en veldbonen wordt de op
1 maart 1986 in Spanje toepasselijke streefprijs vastgesteld
aan de hand van het verschil tussen de prijzen van de
produkten die bij wisselbouw concurreren in Spanje en in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling tijdens een nader
te bepalen referentieperiode .

Artikel 70 is van toepassing op de streefprijs voor deze
produkten . De in Spanje toe te passen streefprijs mag evenwel
niet hoger liggen dan de gemeenschappelijke streefprijs .
Onderafdeling 16
Gedroogde voedergewassen

Artikel 120

1.
De streefprijs bedoeld in artikel 4 van Verordening
(EEG ) nr. 1117 / 78 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector gedroogde voedergewassen die
in Spanje op 1 maart 1986 van toepassing is , wordt
vastgesteld op de grondslag van de verschillen tussen de
prijzen van de produkten die bij wisselbouw concurreren in
Spanje en in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
gedurende een nader te bepalen referentieperiode .

2.
Voor in Spanje geoogste produkten die worden ge
bruikt voor de vervaardiging van diervoeders en vallen onder
Verordening (EEG ) nr. 1431 / 82 houdende bijzondere maat
regelen voor erwten , tuin- en veldbonen en niet-bittere lupine
wordt het bedrag van de steun bedoeld in artikel 3 , lid 1 , van
die verordening verminderd ten belope van de invloed van het
verschil dat , in voorkomend geval , bestaat tussen de steun
drempelprijs die in Spanje geldt en de gemeenschappelijke
prijs .

Onverminderd de toepassing van de eerste alinea , wordt het
bedrag van de betreffende steun voor een in Spanje verwerkt
produkt verminderd overeenkomstig de invloed van de
douanerechten die in Spanje worden toegepast bij de invoer
van sojaschroot uit derde landen .
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De in de eerste en tweede alinea bedoelde verlagingen vloeien
voort uit de toepassing van de in artikel 3 , lid 1 , van

Verordening ( EEG ) nr, 1431 / 82 bedoelde percentages.
3.

Het bedrag van de steun bedoeld in artikel 3 , lid 2, van

— wordt de verhouding tussen de oriëntatieprijs en de in
lid 1 , derde, vierde en vijfde streepje, bedoelde prijzen die
in Spanje van toepassing zijn, geleidelijk en in gelijke
gedeelten aangepast aan de verhouding die tussen deze
prijzen bestaat in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling,

Verordening (EEG ) nr. 1431 / 82 wordt voor in Spanje
geoogste erwten , tuin- en veldbonen die in menselijke of
diervoeding worden gebruikt voor een ander gebruik dan dat
bedoeld in lid 1 van genoemd artikel , verlaagd met een
bedrag dat gelijk is aan het verschil dat , in voorkomend
geval , bestaat tussen de in Spanje toegepaste streefprijs en de
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— wordt , onverminderd artikel 41 , lid 6 , eerste streepje,
van Verordening (EEG ) nr . 337 / 79 , wat betreft de
verhouding tussen de oriëntatieprijs en de in lid 1 , derde
streepje , bedoelde prijs , het prijspeil dat overeenstemt
met het in artikel 41 , lid 6 , tweede streepje , van
Verordening ( EEG ) nr . 337 / 79 bedoelde percentage van
40 , bereikt volgens het ritme bedoeld in het eerste streepje
van het onderhavige lid .

gemeenschappelijke streefprijs .

Onverminderd de toepassing van de eerste alinea , wordt het
bedrag van de betrokken steun voor een in Spanje verwerkt
produkt verminderd overeenkomstig de invloed van de
douanerechten die in Spanje worden toegepast bij de invoer
van deze produkten uit derde landen .

Artikel 123

Onderafdeling 18
Wijn

1.
Er wordt bij invoer in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling van de in lid 2 bedoelde produkten van
herkomst uit Spanje waarvoor in het kader van de gemeen
schappelijke marktordening een referentieprijs wordt vastge
steld , een mechanisme van compenserende bedragen inge
steld .

Artikel 122

2.
1.

Voor dit mechanisme gelden de volgende regels :

Tot aan de eerste van de in artikel 70 bedoelde

prijsaanpassingen :

— wordt de in Spanje toepasselijke oriëntatieprijs voor witte
tafelwijn op een zodanig peil vastgesteld dat de verhou
ding tussen de aankoopprijs van tafelwijn die in deze
Lid-Staat voor de verplichte distillatie moet worden
geleverd en de oriëntatieprijs 50 % beloopt ,
— wordt de in Spanje toepasselijke oriëntatieprijs voor rode
tafelwijn afgeleid van de oriëntatieprijs voor witte tafel
wijn , door toepassing van dezelfde verhouding als die
welke in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
bestaat tussen de oriëntatieprijzen van tafelwijnen van
het soort A I en R I ,

— wordt de aankoopprijs van de in het eerste streepje
bedoelde tafelwijn vastgesteld op het peil van de prijs van
de verplichte regulerende distillatie die in Spanje onder de
voordien geldende nationale regeling tijdens een nader te
bepalen representatieve periode werd toegepast ,
— is de in artikel 3 bis van Verordening ( EEG ) nr . 337 / 79
bedoelde gegarandeerde minimumprijs gelijk aan 72 %
van de oriëntatieprijs van elk soort tafelwijn ,
— is de prijs van de wijn die overeenkomstig artikel 12 bis
van Verordening ( EEG ) nr. 337 / 79 wordt gedistilleerd ,
gelijk aan :

— 80 % van de oriëntatieprijs van witte tafelwijn ,

a ) Voor tafelwijn wordt een regulerend bedrag geheven
gelijk aan het verschil tussen de oriëntatieprijzen in
Spanje en in de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling . De hoogte van dit bedrag kan evenwel worden
aangepast volgens de procedure van artikel 67 van
Verordening (EEG ) nr. 337 / 79 om rekening te houden
met de situatie van de marktprijzen , beoordeeld voor de
verschillende soorten wijn en aan de hand van kwaliteits
normen .

b ) Voor bepaalde wijnen met een benaming van oorsprong
en voor andere produkten kan , voor zover de betrokken
produkten verstoringen op de markt kunnen veroor
zaken , een regulerend bedrag worden vastgesteld volgens
de sub a ) bedoelde procedure. Dit regulerende bedrag
wordt volgens nader te bepalen regels afgeleid van het
regulerende bedrag dat van toepassing is op tafelwijn .
3.
Aan het regulerende bedrag wordt een zodanig maxi
mum gesteld dat gewaarborgd wordt dat de behandeling niet
minder gunstig is dan die welke werd toegepast onder de vóór
de toetreding geldende regeling . Te dien einde wordt dit
bedrag zodanig berekend dat het bedrag, dat wordt verkre
gen door de in Spanje voor het betrokken produkt geldende
oriëntatieprijs te verhogen met het regulerende bedrag en de
op dat produkt toepasselijke douanerechten , niet hoger is
dan de referentieprijs die voor dit produkt geldt tijdens het
betrokken wijnoogstjaar .

— 81,5 % van de oriëntatieprijs van rode tafelwijn .
2.
Artikel 70 is van toepassing op de oriëntatieprijzen van
tafelwijn . Gedurende de wijnoogstjaren 1986 / 1987 tot en
met 1990 / 1991 :

4.
Met inachtneming van de bijzondere marktsituatie van
de verschillende in lid 2 bedoelde produkten , kan volgens de
procedure van artikel 67 van Verordening ( EEG ) nr . 337 / 79
worden besloten een regulerend bedrag vast te stellen voor de
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uitvoer van een of meer van deze produkten uit de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling naar Spanje .

Voor wijn waarvan het effectieve alcoholgehalte lager is dan
9 % vol , moet dit gehalte op het etiket worden vermeld .

Dit bedrag wordt op een zodanig peil vastgesteld dat een

2 . De in lid 1 bedoelde tafelwijn mag alleen op Spaans
grondgebied in het verkeer zijn .

normale ontwikkeling van het handelsverkeer tussen de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en Spanje,
waardoor de Spaanse markt voor deze produkten niet wordt
verstoord , wordt verzekerd .

5 . Het toegekende regulerende bedrag wordt door de
Gemeenschap gefinancierd ten laste van het Europees Oriën
tatie* en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garan
tie .

Artikel 127

Tot en met 31 december 1990 mag in Spanje vervaardigde
tafelwijn die op de markt van deze Lid-Staat ter consumptie
wordt aangeboden , een totaal zuurgehalte, uitgedrukt in
wijnsteenzuur , hebben van ten minste 3,5 gram per liter.

Artikel 124

Artikel 128

Met het oog op de toepassing tot het einde van het
wijnoogstjaar 1989 / 1990 van de in artikel 41 van Veror
dening (EEG ) nr. 337 / 79 bedoelde verplichte distillatie ,
wordt het totaal van de gemiddelde produkties van tafelwijn
en produkten voorafgaande aan tafelwijn bestemd voor de
verplichte distillatie , die tijdens de drie achtereenvolgende
referentiewijnoogstjaren in de verschillende produktiegebie
den in Spanje zijn verkregen , vatgesteld op 27,5 miljoen

Tot het einde van het wijnoogstjaar 1992 / 1993 wordt het in
Spanje toepasselijke bedrag van de steun voor geconcentreer
de druivemost en gerectificeerde geconcentreerde druive
most , bedoeld in artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr.
337 / 79 , vastgesteld met inachtneming van het verschil
tussen de kosten in deze Lid-Staat van de door bedoelde

produkten verkregen verrijking en de verrijking verkregen
door saccharose .

hectoliter .

Artikel 129
Artikel 125

1.
Gedurende het tijdvak van 1 maart 1986 tot en met
31 december 1989 wordt het versnijden van een wijn die

geschikt is voor de vervaardiging van witte tafelwijn of van
een witte wijn met een wijn die geschikt is voor de
vervaardiging van rode tafelwijn of met een rode tafelwijn op
Spaans grondgebied toegestaan . Het aldus verkregen pro
dukt mag alleen op Spaans grondgebied in het verkeer

Tot en met 31 december 1995 is het gebruik van de
samengestelde benamingen „British Sherry", „Irish Sherry"

en „Cyprus Sherry" op het grondgebied van het Verenigd
Koninkrijk en van Ierland toegestaan . In de loop van 1995
heroverweegt de Raad deze maatregel en stelt hij volgens de
procedure van artikel 43 van het EEG-Verdrag, op voorstel
van de Commissie, wijzigingen van deze maatregel vast met
inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen.

zijn.

2.
Gedurende het in lid 1 bedoelde tijdvak is het versnij
den in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling van

Spaanse wijn , andere dan witte tafelwijn , met wijn uit de
andere Lid-Staten verboden , behalve in nader te bepalen
uitzonderingsgevallen .

Onderafdeling 19

Schape- en geitevlees

Gedurende dit tijdvak kunnen de hierboven bedoelde Spaan
se wijnen alleen in het handelsverkeer met de andere
Lid-Staten worden gebracht op voorwaarde dat zij worden
onderworpen aan bepalingen die het mogelijk maken de
oorsprong ervan te bepalen en de commerciële bewegingen
ervan te volgen .

In de sector schapevlees is artikel 68 van toepassing op de
basisprijs .

Artikel 126

Afdeling III

Artikel 130

Groenten en fruit

1.
Tot het einde van het jaar 1995 mag tafelwijn afkom
stig van arealen die op 1 januari 1985 waren beplant in de
gebieden Asturias , Cantabria , Galicia , Guipüzcoa en Vis
caya , en waarvan de lijst moet worden vastgesteld onder de

Artikel 131

voorwaarden bedoeld in artikel 91 , een effectief alcohol
gehalte hebben van ten minste 7 % vol .

Voor groenten en fruit vallende onder Verordening ( EEG)
nr . 1035 / 72 geldt een specifieke overgang in twee fasen:
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— de eerste fase , de zogeheten fase van verificatie van de
convergentie, begint op 1 maart 1986 en loop af op
31 december 1989 ,

— de tweede fase begint op 1 januari 1990 en loopt af op
31 december 1995 .

De overgang van de eerste naar de tweede fase verloopt
automatisch .
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— totstandbrenging van een net voor het dagelijks noteren
van de prijzen op de representatieve markten die aan de
hand van de verschillende produkten moeten worden
vastgesteld,
— vrijmaking van het handelsverkeer met het oog op de
invoering van een stelsel van vrije mededinging en vrije
toegang tot de Spaanse markt en wijziging van het
sectoriële commerciële instrumentarium voor de uitvoer

om het verenigbaar te maken met de eisen van het vrije
verkeer .

Onderafdeling 1
De eerste fase

a ) Interne Spaanse markt

3 . Ten einde de verwezenlijking van de algemene doel
stellingen te bevorderen :
a ) is de communautaire regeling op sociaal-structureel
gebied , met inbegrip van de regeling betreffende produ
centenorganisaties , in Spanje onmiddellijk bij de toetre
ding van toepassing;

Artikel 132

1.
Gedurende de eerste fase mag het Koninkrijk Spanje
voor de in artikel 131 bedoelde produkten , onder de
voorwaarden neergelegd in de artikelen 133 tot en met 135 ,
de regeling handhaven die onder de voordien geldende
nationale regeling gold voor de ordening van zijn interne
landbouwmarkt .

2.
Dientengevolge wordt de toepassing in Spanje van de
communautaire regeling betreffende de ordening van de
interne markt, in afwijking van artikel 394 , uitgesteld tot het
einde van de eerste fase .

Voorts wordt de toepassing ten aanzien van de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling en Spanje van de wijzigingen
die krachtens artikel 396 worden aangebracht in de commu
nautaire regeling, uitgesteld tot het einde van de eerste

b ) neemt de Gemeenschap deel in de financiering van de
interventies die gedurende de eerste fase in Spanje
worden verricht door producentenorganisaties voor pro
dukten die aan de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen
voldoen .

Het percentage van deze communautaire financiële
deelneming wordt evenwel voor elk produkt beperkt tot
het percentage van de produktie dat voor rekening komt
van producentenorganisaties in Spanje die door de
Commissie worden erkend als zijnde in overeenstem
ming met de communautaire voorschriften , zowel wat

betreft de oprichtings- als de werkingsvoorwaarden .
De Commissie stelt voor elk verkoopseizoen het in de
vorige alinea bedoeld percentage vast ; daartoe verricht
zij controles ter plaatse in samenwerking met de Spaanse
autoriteiten .

fase .

Artikel 134
Artikel 133

staat te stellen aan het einde van de eerste fase harmonisch en

1.
Met het oog op de verwezenlijking van de algemene
doelstellingen werkt de Commissie gedurende de interimpe
riode in nauwe samenwerking met de Spaanse autoriteiten

volledig te integreren in het gemeenschappelijk landbouwbe
leid , past het Koninkrijk Spanje de ordening van zijn interne
markt geleidelijk aan aan de hand van de in lid 2 omschreven
algemene doelstellingen.

2.
Vervolgens volgt de Commissie de ontwikkeling van de
situatie in Spanje op de voet , in het licht van:

1.

Ten einde de Spaanse sector van groenten en fruit in

een actieprogramma uit.

volgende :

— de vooruitgang die bij de verwezenlijking van genoemde
doelstellingen wordt geboekt ,

— geleidelijke toepassing van kwaliteitsnormen op alle
betrokken produkten en strikte toepassing van de daaruit

— de resultaten die worden verkregen door tenuitvoer
legging van horizontale of specifieke structurele maat

2.

De te verwezenlijken algemene doelstellingen zijn de

voortvloeiende eisen ,

— totstandbrenging van producentenorganisaties in de zin
van de communautaire voorschriften ,
— oprichting van een orgaan en vorming van een materiële
en menselijke infrastructuur waarmee de in de commu
nautaire regeling bedoelde overheidsinterventies tot
stand kunnen worden gebracht ,

regelen.

3.
De Commissie spreekt haar oordeel uit over deze
ontwikkeling in verslagen die zij aan de Raad zendt:

— aan het einde van de interimperiode met het oog op de
opstelling van een balans van de ontwikkeling die vóór de
datum van toetreding heeft plaatsgevonden ,
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moet worden aangehouden voor de in artikel 148
bedoelde aanpassing van de prijzen tijdens de tweede

— tijdig vóór het einde van het vierde jaar na de toetre
ding,

fase .

— op elk ander tijdstip waarop zij zulks nuttig of nood
zakelijk acht .

4.

2 . Een steundiscipline:

Uit hoofde van deze discipline mag het Koninkrijk Spanje
gedurende de eerste fase zijn nationale steunmaatregelen

Met inachtneming inzonderheid van de beraadslagin

handhaven .

gen van de Raad over de in lid 3 bedoelde verslagen, kan de
Commissie zo nodig aanbevelingen tot het Koninkrijk Spanje
richten met betrekking tot de acties die moeten worden
ondernomen met het oog op de verwezenlijking van de

Tijdens deze periode ziet het Koninkrijk Spanje er
evenwel op toe dat nationale steunmaatregelen die niet in
overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht in
zekere mate worden afgebouwd en dat in de ordening
van zijn interne markt geleidelijk het schema van de
communautaire steunmaatregelen wordt ingevoerd zon

betrokken doelstellingen .

der dat het niveau van deze steunmaatregelen het
gemeenschappelijke niveau overschrijdt .
Artikel 135

3 . Een produktiediscipline:
Uit hoofde van deze discipline past het Koninkrijk Spanje
dezelfde produktiedisciplines toe als die welke , in voor
komend geval , van toepassing zijn in de andere Lid

Gedurende de eerste fase past het Koninkrijk Spanje de
volgende disciplines toe :

staten of in de Lid-Staten die zich ten aanzien van

1 . Een prijsdiscipline :

a ) Het Koninkrijk Spanje stelt onmiddellijk bij de toe
treding institutionele prijzen vast voor produkten
waarvoor gemeenschappelijke prijzen bestaan , zulks
volgens criteria die zo dicht mogelijk liggen bij die
welke in het kader van de gemeenschappelijke orde
ning der markten zijn omschreven , aan de hand van
een nader te bepalen referentieperiode en op een

een dergelijke discipline in een vergelijkbare situatie be
vinden .

b ) Regeling die van toepassing is in het handelsverkeer
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en

niveau dat overeenstemt met de economische reali

Spanje

teit .

Artikel 136

b) Wanneer deze Spaanse prijzen , uitgedrukt in Ecu ,
lager zijn dan of gelijk zijn aan de gemeenschappe
lijke prijzen , mogen de jaarlijkse prijsverhogingen in
principe in waarde de verhoging van de gemeen
schappelijke prijzen niet overschrijden .
De Spaanse prijzen mogen in geen geval het peil van
de gemeenschappelijke prijzen overschrijden .

c) Wanneer de Spaanse prijzen , uitgedrukt in Ecu ,
hoger zijn dat de gemeenschappelijke prijzen , mogen
zij niet worden verhoogd ten opzichte van het vorige
peil . Voorts past het Koninkrijk Spanje zijn prijzen
aan voor zover zulks nodig is om te voorkomen dat
het verschil tussen zijn prijzen en de gemeenschappe
lijke prijzen groter wordt .
d) Het Koninkrijk Spanje kan zijn prijzen aanpassen
indien de interventies op de markt een niet gerecht
vaardigde omvang bereiken . In dat geval treedt de
aangepaste prijs in de plaats van de oorspronkelijke
prijs voor de toepassing van de sub b ) en c) bedoelde

1.

Behoudens artikel 75 en de artikelen 137 tot en met

139 , mag het Koninkrijk Spanje in zijn handelsverkeer met de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling gedurende de
eerste fase voor de in artikel 131 bedoelde produkten de
regeling handhaven die vóór de toetreding zowel bij invoer
als bij uitvoer gold voor dit handelsverkeer .
2.
Gedurende de eerste fase past de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling, behoudens artikel 75 , lid 2 , en
artikel 140 , op de invoer van de in artikel 131 bedoelde
produkten uit Spanje de regeling toe die zij vóór de toetreding
ten opzichte van Spanje toepaste.
3 . . Gedurende de eerste fase past de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling, behoudens artikel 141 , op de uitvoer
van de in artikel 131 bedoelde produkten naar Spanje de
regeling toe die zij toepast op de uitvoer naar derde
landen .

voorschriften .

3 ) De Commissie ziet erop toe dat de bovengenoemde
voorschriften worden nageleefd . Overschrijdingen
van het prijspeil dat voortvloeit uit deze voorschrif
ten , worden niet in aanmerking genomen bij de
vaststelling van het prijspeil dat als aanvangsniveau

Artikel 137

1.
Onder voorbehoud van lid 2 , schaft het Koninkrijk
Spanje met ingang van 1 maart 1986 de toepassing af van alle
kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen van gelijke
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werking alsmede van alle heffingen van gelijke werking als
een douanerecht bij invoer van de in artikel 131 bedoelde
produkten uit de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling .

Nummer van het
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2 . Tot en met 31 december 1989 mag het Koninkrijk
Spanje kwantitatieve beperkingen toepassen bij invoer uit de
Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling van de
onderstaande produkten :

\

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

07.01

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :

B. Kool en spruitjes:
I. Bloemkool

G. Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolselderij , radijs en andere dergelijke eetbare
wortelen en knollen :

ex II . Wortelen en rapen :
— Wortelen

ex H. Uien , sjalotten en knoflook :
— Uien en knoflook
M. Tomaten
08.02

Citrusvruchten , vers of gedroogd :
A. Sinaasappelen

B. Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wilkings en
andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten :
II . andere :

— Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen
C.
08.04

Citroenen

Druiven , rozijnen en krenten :
A.

Druiven :

I. voor tafelgebruik
08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers :
A. Appelen
B.

08.07

Peren

Steenfruit , vers :
A.

ex B.

Abrikozen

Perziken , nectarines daaronder begrepen :
— Perziken

3 . a ) De in lid 2 bedoelde kwantitatieve beperkingen
bestaan uit jaarlijkse contingenten die zonder discri
minatie openstaan voor handelaars .

b ) Het oorspronkelijk contingent wordt in 1986 voor
elk produkt , uitgedrukt in volume , vastgesteld op :
— hetzij 3 % van het gemiddelde van de Spaanse
jaarproduktie tijdens de laatste drie jaren vóór de
toetreding waarvoor statistieken beschikbaar
zijn ,

— hetzij het gemiddelde van de Spaanse invoer
tijdens de laatste drie jaren vóór de toetreding
waarvoor statistieken beschikbaar zijn , als dit
criterium tot een groter volume leidt .

c ) Het minimumritme van de geleidelijke verhoging van
de contingenten bedraagt 10 % aan het begin van elk
jaar .

De verhoging wordt aan elk contingent toegevoegd
en de volgende verhoging wordt berekend op het
verkregen totaalcijfer.

d ) Wanneer de invoer in Spanje tijdens twee opeenvol
gende jaren minder bedraagt dan 90% van het
geopende jaarcontingent , worden de in Spanje van
kracht zijnde kwantitatieve beperkingen afge
schaft .

e ) Voor het tijdvak van 1 maart tot en met 31 decem
ber 1986 is het toepasselijke contingent gelijk aan

het oorspronkelijke contingent verminderd met een
zesde .

4.
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In het kader van de in lid 2 bedoelde kwantitatieve

beperkingen wordt op de invoer in Spanje van de volgende
produkten een tijdschema toegepast vergezeld van invoer
hoeveelheden die worden vastgesteld in verhouding tot het
voor elk jaar vastgestelde contingent:

Nummer van het

Hoeveelheid

gemeen

uitgedrukt in een
percentage van het
jaarlijkse contingent

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers :
A. Appelen:
ex I. Persappelen , los verladen, van 16 september tot en met
15 december :

— van 16 september tot en met 30 november
II . andere :

ex a ) van 1 augustus tot en met 31 december :
— van 1 september tot en met 30 november
B.

15 %

Peren :

ex I. Persperen , los verladen , van 1 augustus tot en met
31 december :

— van 1 augustus tot en met 16 december
II . andere :

c) van 16 juli tot en met 31 juli
ex d ) van 1 augustus tot en met 31 december :
— van 1 augustus tot en met 16 december
08.07

25 %

Steenfruit , vers :
ex A.

Abrikozen :
25 %

— van 1 mei tot en met 31 juli
ex B. Perziken , nectarines daaronder begrepen :
— Perziken , van 15 juni tot en met 15 september

Artikel 138

2.

25 %

Tijdens de eerste fase mag het Koninkrijk Spanje

evenwel het sectoriële commerciële instrumentarium hand

Gedurende de eerste fase kent het Koninkrijk Spanje voor de
in artikel 131 bedoelde produkten die worden uitgevoerd
naar de huidige Lid-Staten , in beginsel geen steun of
uitvoersubsidie toe .

Indien de toekenning van deze steun of subsidies wenselijk
blijkt , is het bedrag ervan evenwel beperkt tot ten hoogste het
verschil tussen de institutionele prijzen of, bij gebreke
daarvan , tussen de in Spanje en in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling geconstateerde prijzen en , in voorko
mend geval , tot de invloed van de douanerechten .
De vaststelling van deze steun of subsidies mag pas plaats
vinden nadat de raadplegingsprocedure van artikel 142 is
afgewikkeld .

haven dat het op de uitvoer toepast , met dien verstande dat
het dat instrumentarium tijdens deze fase wijzigt om ervoor
te zorgen dat het aan het einde van deze fase verenigbaar is
met de eisen van het vrije verkeer.
Artikel 140

1.
In afwijking van artikel 136 , lid 2 , worden eventuele
compenserende heffingen bij invoer van produkten uit
Spanje, die voortvloeien uit de toepassing van Verordening
( EEG ) nr. 1035 / 72, evenwel verlaagd met :
—
—
—
—

2%
4%
6%
8%

in
in
in
in

het
het
het
het

eerste jaar ,
tweede jaar ,
derde jaar ,
vierde jaar ,

Artikel 139

volgend op de datum van toetreding.

1.
Het Koninkrijk Spanje schaft met ingang van 1 maart
1986 de toepassing af van alle kwantitatieve beperkingen of
maatregelen van gelijke werking bij uitvoer van de in arti
kel 131 bedoelde produkten naar de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling.

2.
In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling en derde landen wordt tijdens de eerste
fase voor de berekening van de referentieprijzen geen reke
ning gehouden met de prijzen van Spaanse produkten .
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c) Regeling van toepassing in het handelsverkeer tussen
Spanje en derde landen

1 . Gedurende de eerste fase past de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling in beginsel op de uitvoer van de in
artikel 131 bedoelde produkten naar Spanje geen uitvoer

Artikel 143

restituties toe .

Indien de toekenning van deze restituties noodzakelijk blijkt ,
is het bedrag ervan evenwel beperkt tot ten hoogste het
verschil tussen de institutionele prijzen of, bij ontstentenis
daarvan , tussen de in de Gemeenschap in haar huidige

samenstelling en in Spanje geconstateerde prijzen en , in
voorkomend geval , tot de invloed van de douanerechten.
De vaststelling van deze restituties kan pas plaatsvinden
nadat de raadplegingsprocedure van artikel 142 is afgewik
keld .

2.

Voor de in artikel 131 bedoelde produkten en onder
voorbehoud van artikel 137 , past het Koninkrijk Spanje met
ingang van 1 maart 1986 de communautaire voorschriften

toe betreffende de regeling die van toepassing is bij invoer in
de Gemeenschap van uit derde landen ingevoerde produk
ten .

Wat de referentieprijs betreft, past het Koninkrijk Spanje bij
invoer uit derde landen evenwel de regeling toe die door de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling ten opzichte van
Spanje wordt toegepast krachtens artikel 140 , lid 1 .

De in dit artikel bedoelde restituties worden door

de Gemeenschap gefinancierd ten laste van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling

Artikel 144

Garantie .

Tot en met 31 december 1989 mag het Koninkrijk Spanje ,
overeenkomstig volgens de procedure van artikel 91 te
bepalen regels , kwantitatieve beperkingen handhaven bij
Artikel 142

invoer uit derde landen voor in artikel 137 , lid 2 , bedoelde

produkten .

Het Koninkrijk Spanje kan de in artikel 138 bedoelde steun
of subsidies en de Gemeenschap kan de in artikel 141
bedoelde restituties pas toepassen indien vooraf overleg is
gevoerd volgens de volgende procedure:
1 . Over elk ontwerp betreffende de vaststelling van :
— subsidies bij uitvoer uit Spanje naar de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling of naar derde landen ,
dan wel

Artikel 145

Het Koninkrijk Spanje mag voor de in artikel 131 bedoelde
produkten de geleidelijke toepassing bij invoer van door de
Gemeenschap aan bepaalde derde landen toegekende auto
nome of conventionele preferenties uitstellen tot het begin
van de tweede fase .

— restituties bij uitvoer uit de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling naar Spanje ,

wordt van gedachten gewisseld in het kader van
periodieke vergaderingen van het bij Verordening ( EEG )
nr . 1035 / 72 ingestelde Comité van beheer .
2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt het in
punt 1 bedoelde ontwerp ter behandeling voor aan het
Comité; deze behandeling heeft met name betrekking op
de economische aspecten van de overwogen uitvoer ,
alsmede op de situatie en het prijspeil op de Spaanse
markt , de markt van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling en de wereldmarkt .
3 . Het Comité brengt over het ontwerp advies uit binnen
een termijn die de voorzitter kan bepalen naar gelang van
de urgentie . Het spreekt zich uit met een meerderheid van
vierenvijftig stemmen .

Het advies wordt onverwijld medegedeeld aan de
autoriteit die bevoegd is ter zake van de vaststelling , te
weten , al naar gelang van het geval , het Koninkrijk
Spanje of de Commissie.

Artikel 146

1.
Voor de in artikel 131 bedoelde produkten en onder
voorbehoud van lid 2 , mag het Koninkrijk Spanje gedurende
de eerste fase bij uitvoer naar derde landen de vóór de
toetreding voor dit handelsverkeer geldende regeling hand
haven .

2.
Het bedrag van de steun of subsidies die het Koninkrijk
Spanje in voorkomend geval toekent bij uitvoer naar derde
landen , moet beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk
is om de afzet van het betrokken produkt op de markt van
bestemming te waarborgen .

Deze steun of subsidies mogen pas worden toegepast nadat
de procedure van artikel 142 is afgewikkeld . Dit overleg heeft
met name betrekking op het economische aspect van de
beoogde uitvoer, de prijzen die voor de berekening van die
uitvoer zijn aangehouden en de situatie op de markten van
herkomst en van bestemming.
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Onderafdeling 2
De tweede fase
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wordt deze steun in Spanje ingevoerd of wordt het peil van de
in Spanje bestaande soortgelijke steun in zes etappes aange
past aan het gemeenschappelijke niveau , waarbij artikel 79
van overeenkomstige toepassing is .

Artikel 147

Met ingang van de tweede fase zijn de communautaire
voorschriften betreffende de in artikel 131 bedoelde produk
ten in Spanje volledig van toepassing onder voorbehoud van
de artikelen 75 , 81 , 82 , 83 , 85 en 148 tot en met 153 .

Artikel 148

1.
Tot aan de eerste aanpassing van de in artikel 149
bedoelde prijzen worden de in Spanje met ingang van
1 januari 1990 toe te passen prijzen , onverminderd arti
kel 135 , punt 1 , sub e), volgens de regels van de betrokken
gemeenschappelijke marktordening vastgesteld op het peil
van de prijzen die aan het einde van de eerste fase in Spanje
waren vastgesteld .
2.
Indien aan het begin van de tweede fase wordt
vastgesteld dat het verschil tussen het prijspeil voor een
produkt in Spanje en het peil van de gemeenschappelijke prijs
van geringe betekenis is , kan de gemeenschappelijke prijs in
Spanje worden toegepast op het betrokken produkt .

Het prijsverschil wordt van geringe betekenis geacht wanneer
het niet meer dan 3% van de gemeenschappelijke prijs
' bedraagt.

Artikel 149

Indien de toepassing van artikel 148 , lid 1 , in Spanje leidt tot
een prijspeil dat afwijkt van het peil van de gemeenschappe
lijke prijzen , worden de in Spanje geldende prijzen met
ingang van het begin van het verkoopseizoen 1990 / 1991 in
zes etappes aan de gemeenschappelijke prijzen aangepast ,
met toepassing mutatis mutandis van artikel 70 .

Artikel 152

1.

Tijdens de tweede fase wordt bij invoer in de Gemeen

schap in haar huidige samenstelling een mechanisme van
compenserende bedragen ingesteld voor groenten en fruit

van herkomst uit Spanje waarvoor ten opzichte van derde
landen een referentieprijs wordt vastgesteld .
2.

Voor dit mechanisme gelden de volgende voor

schriften :

a ) er wordt een vergelijking gemaakt tussen een aanbie
dingsprijs van het Spaanse produkt , berekend overeen
komstig het bepaalde sub b ), en een communautaire
aanbiedingsprijs . Laatstgenoemde prijs wordt jaarlijks
berekend :

— aan de hand van het rekenkundige gemiddelde van de
produktieprijzen van elke Lid-Staat van de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling, vermeerderd
met de vervoers- en verpakkingskosten voor de
produkten vanaf de produktiegebieden tot de repre
sentatieve consumptiecentra van de Gemeenschap ,

— met inachtneming van de ontwikkeling van de pro
duktiekosten .

Bovengenoemde produktieprijzen komen overeen met
het gemiddelde van de prijzen die zijn geconstateerd
tijdens de drie jaar voorafgaande aan de datum waarop
de communautaire aanbiedingsprijs wordt vastgesteld .
De communautaire aanbiedingsprijs mag het peil van de
ten opzichte van derde landen toegepaste referentieprijs
niet overschrijden .

Artikel 76 , lid 1 , en de artikelen 80 , 87 en 90 zijn met ingang
van 1 januari 1990 van toepassing in Spanje .

b ) De Spaanse aanbiedingsprijs wordt elke marktdag bere
kend op de grondslag van de geconstateerde of tot het
stadium van de importeur-grossier in de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling omgerekende representatieve
prijzen . De prijs voor een produkt van herkomst uit
Spanje is gelijk aan de laagste representatieve prijs of aan
het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen
geconstateerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden
van de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor prijzen beschikbaar zijn worden
afgezet. Deze prijs of prijzen worden vooraf vermin

De in artikel 90 genoemde datum „31 december 1987" wordt
evenwel vervangen door de datum „31 december 1991 ".

— met het douanerecht berekend overeenkomstig het
bepaalde sub c),

De gemeenschappelijke prijzen worden in Spanje toegepast
op het tijdstip van de zesde aanpassing .

Artikel 150

derd :

— met het eventueel volgens het bepaalde sub d )
ingestelde corrigerende bedrag.
Artikel 151

Indien tijdens de eerste fase in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid een steun wordt ingesteld ,

c) Het van de prijzen van het Spaanse produkt af te trekken
douanerecht is het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief dat jaarlijks aan het begin van het verkoop
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seizoen geleidelijk wordt verminderd met een zesde ;

HOOFDSTUK 4

voor 1990 vindt de vermindering evenwel plaats op

Visserij

1 januari .

d ) Indien de overeenkomstig het bepaalde sub b ) berekende
prijs van het Spaanse produkt lager is dan de sub a )
bedoelde communautaire aanbiedingsprijs , wordt bij
invoer in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
door de Lid-Staat van invoer een corrigerend bedrag
geheven dat gelijk is aan het verschil tussen deze
prijzen .

e) De heffing van het corrigerende bedrag vindt plaats
totdat uit de prijsnoteringen blijkt dat de prijs van het
Spaanse produkt gelijk is aan of hoger dan de sub a)
genoemde communautaire prijs .

3.
Indien de Spaanse markt wordt verstoord door invoer
uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling, kan met
betrekking tot de invoer in Spanje van groenten en fruit van
herkomst uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld , worden
besloten tot passende maatregelen , die inzonderheid kunnen
voorzien in de toepassing van een corrigerend bedrag volgens
nader te bepalen voorschriften .

69

Afdeling I
Algemene bepalingen

Artikel 154

1 . Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofd
stuk, zijn de voorschriften van deze Akte van toepassing op
de sector visserij .
2.
Artikel 89 , lid 2 , en artikel 90 zijn van toepassing op
visserijprodukten .

Artikel 155

1.

Behoudens lid 2 en onverminderd Protocol nr. 2 , is het

gemeenschappelijk visserijbeleid niet van toepassing op de
Canarische Eilanden en evenmin op Ceuta en Melilla .

2.

Op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde

meerderheid van stemmen :

Artikel 153

1.

Het Koninkrijk Spanje past met ingang van 1 januari

1990 bij invoer van de in artikel 131 bedoelde produkten
geleidelijk de door de Gemeenschap aan bepaalde derde
landen toegekende autonome of conventionele preferenties
toe .

a ) bepaalt de Raad de communautaire structurele maat
regelen die ten gunste van de in lid 1 genoemde grond
gebieden zouden kunnen worden aangenomen ;

b ) bepaalt de Raad passende modaliteiten om de belangen
van de in lid 1 genoemde grondgebieden volledig of ten
dele in aanmerking te nemen bij de besluiten die hij , van
geval tot geval , neemt met het oog op onderhandelingen
door de Gemeenschap gericht op het overnemen of
sluiten van visserijovereenkomsten met derde landen ,
alsmede de specifieke belangen van deze gebieden in het
kader van internationale overeenkomsten betreffende de

2.
Daartoe past het Koninkrijk Spanje een recht toe
waardoor het verschil tussen het recht dat op 31 december
1989 daadwerkelijk wordt toegepast en het preferentiële
recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind :

— op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 85,7 %
van het oorspronkelijke verschil ,

visserij waarbij de Gemeenschap overeenkomstsluitende
partij is .

3.
De Raad stelt , op voorstel van de Commissie met
eenparigheid van stemmen , in voorkomend geval , de moge
lijkheden en de voorwaarden vast voor de wederzijdse
toegang tot de respectieve visserijzones en de visbestanden
daarvan .

— op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 71 ,4 %
van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 57,1 %
van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 42,8 %
van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 28,5%
van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 14,2 %
van het oorspronkelijke verschil .

Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig
toe vanaf 1 januari 1996 .

Afdeling II
Toegang tot de wateren en de visbestanden

Artikel 156

Met het oog op hun integratie in de communautaire regeling
voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden ,
ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 , geldt de in deze
afdeling omschreven regeling voor de toegang tot de wateren
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die vallen onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de
huidige Lid-Staten en die worden bestreken door de Interna
tionale Raad voor het onderzoek van de zee ( ICES ), voor
schepen die de vlag van Spanje voeren en ingeschreven en / of
geregistreerd zijn in een haven gelegen op het grondgebied
waarop het gemeenschappelijk visserijbeleid van toepassing
is .

Artikel 157

Alleen de in artikelen 158 , 159 en 160 bedoelde vaartuigen

15 . 11 . 85

— meer dan 1 200 pk : 2,25 ,
— vaartuigen die met de beug vissen , andere dan die bedoeld
in artikel 160 , sub b ): 1,00 ,

— vaartuigen die met de beug vissen , andere dan die bedoeld
in artikel 160 , sub b ), en uitgerust met een mechanisme
voor het automatisch aanbrengen van het aas of het
mechanisch ophalen van de beugen: 2,00 .

Voor de toepassing van deze omrekeningsgetallen op vaar
tuigen die de zogenaamde visactiviteiten „parejas" en „trios"
uitoefenen , worden de motorvermogens van de deelnemende
vaartuigen bij elkaar opgeteld .

mogen visserijactiviteiten uitoefenen en zulks uitsluitend in
de zones en onder de voorwaarden omschreven in die
artikelen .

3 . De eventuele aanpassingen van de basislijst die voort
vloeien uit het vóór de toetreding buiten gebruik stellen van
een vaartuig wegens overmacht worden uiterlijk op 1 januari

Artikel 158

Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 . Deze aanpassingen mogen

1986 vastgesteld volgens de procedure van artikel 14 van
1.
Een aantal van 300 welbepaalde vaartuigen die met
hun technische kenmerken voorkomen op de nominatieve
lijst in bijlage IX , hierna „basislijst" te noemen , kunnen
gemachtigd worden om hun visserijactiviteiten uit te oefenen
in de ICES-sectoren V b , VI , VII , VIII a , b , d , met
uitzondering, gedurende de periode van de datum van
toetreding tot en met 31 december 1995 , van de sector

geen afbreuk doen aan het aantal vaartuigen en de verdeling
daarvan over elke categorie en evenmin leiden tot een
verhoging van de totale tonnage of het totale vermogen van
elke van deze categorieën , bovendien mogen de ter vervan
ging aangewezen vaartuigen slechts worden gekozen uit de
vaartuigen vermeld op de lijst in bijlage X.

bezuiden 56°30 ' noorderbreedte , ten oosten van 12° wes

Artikel 159

terlengte en benoorden 50°30 ' noorderbreedte .
2.
Slechts 150 standaardvaartuigen , waarvan vijf alleen
voor het vissen op andere soorten dan demersale soorten
kunnen worden gebruikt, die voorkomen op de basislijst,

mogen tegelijkertijd hun visserijactiviteiten uitoefenen , op
voorwaarde dat zij voorkomen op een periodieke lijst die
door de Commissie wordt vastgesteld , zulks met de volgende
verdeling:
a ) 23 in de ICES-sectoren V b en VI ,
b ) 70 in ICES-sector VII ,

c) 57 in ICES-sector VIII a , b , d .
Onder standaardvaartuig wordt een vaartuig verstaan met
een remkracht van 700 paardekrachten ( bhp ). De omreke
ningsgetallen voor schepen met een ander vermogen luiden
als volgt:

— minder dan 300 pk: 0,57 ,
— ten minste 300 pk , maar minder dan 400 pk : 0,76 ,

— ten minste 400 pk , maar minder dan 500 pk : 0,85 ,
— ten minste 500 pk , maar minder dan 600 pk : 0,90 ,

1.
Het aantal standaardvaartuigen als bedoeld in
artikel 158 , lid 2 , kan worden verhoogd aan de hand van de

ontwikkeling van de globale visserijmogelijkheden die aan
Spanje zijn toegekend voor de bestanden waarvoor het stelsel
van de totaal toegestane vangsten geldt , hierna TAC te
noemen , zulks volgens de procedure van artikel 11 van
Verordening ( EEG) nr . 170 / 83 .

2.
Naarmate de op de basislijst vermelde vaartuigen
buiten gebruik worden gesteld en van de basislijst worden
geschrapt , kunnen zij worden vervangen door vaartuigen van
dezelfde categorie ten belope van de helft van het vermogen
van de aldus geschrapte vaartuigen , totdat de basislijst is
vastgesteld op een peil dat zich zodanig verhoudt ten opzichte
van de toegewezen visbestanden dat een normale exploitatie
gewaarborgd is .

De voorwaarden voor vervanging als bedoeld in de eerste
alinea zijn slechts van toepassing voor zover de capaciteit van
de vloot van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
niet wordt uitgebreid in de communautaire wateren van de
Atlantische Oceaan .

— ten minste 600 pk , maar minder dan 700 pk : 0,96 ,
— ten minste 700 pk , maar minder dan 800 pk : 1,00 ,

Artikel 160

— ten minste 800 pk , maar minder dan 1 000 pk : 1,07 ,
— ten minste 1 000 pk , maar minder dan 1 200 pk:
1,11 ,

1.

De volgende gespecialiseerde visserijactiviteiten zijn

toegestaan :
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Totaal aantal

vaartuigen met

Gebied

Soort visserij

een machtiging
( basislijst )

VIII a , b , d

a) vaartuigen voor de sardinevangst die met de zegen

-

71

71

Aantal vaartuigen
die tegelijkertijd
mogen vissen
( periodieke lijst)

Tijdvak
waarin mag worden
gevist

40

1 januari tot

vissen van minder dan 100 BRT

28 februari en

1 juli tot
31 december

b) vaartuigen die met de beug vissen van minder dan

VIII a

25

10

het gehele jaar

64

het gehele jaar

100 BRT

c) het vissen vanaf vaartuigen van ten hoogste 50 BRT ,
uitsluitend uitgeoefend met vishengels

VIII a , b , d

d) vaartuigen voor de ansjovisvangst als hoofdvangst

VIII a , b , d

—

—

1 maart tot

160

30 juni
VIII a , b , d

e) vaartuigen waarmee wordt gevist op ansjovis die wordt

—

1 juli tot

120

31 oktober

gebruikt als levend aas
alle

f) vaartuigen voor de tonijnvangst

—

onbeperkt

het gehele jaar

25

1 oktober tot
31 december

gebieden

g) vaartuigen waarmee op zeebaars wordt gevist

VII g , h , j , k

—

2. Vanaf 1 januari 1 986 is het samenstel van bepalingen betreffende het uitoefenen van de in lid 1
bedoelde visserijactiviteiten identiek aan die welke onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van de
onderhavige Akte van toepassing waren .

De in lid 1 , sub c), bedoelde visserijactiviteiten mogen in de desbetreffende ICES-sector evenwel overal
worden verricht buiten de grens van 12 zeemijlen berekend vanaf de basislijnen . •

Artikel 161

1.

Het aandeel in de TAC van de soorten waarvoor TAC's en aan Spanje toe te kennen quota

gelden , wordt per soort en per gebied als volgt vastgesteld :

ICES-sector

Soort

Aandeel van Spanje
(% )

a ) Heek

V b , VI , VII , VIII a , b

30

b ) Zeeduivel

V b , VI

3,846
3,672
15,233
99,9 ( J )

VII

VIII a , b , d
VIII c , IX

c ) Schotse schol

d ) Langoustine

V b , VI

11,363

VII

30

VIII a , b , d

55,334

V b , VI
VII

VIII a , b
VIII c

VIII d

e ) Witte koolvis , pollak of vlaswijting

V b , VI
VII

VIII a , b

f) Ansjovis

(*) Met inbegrip van het aandeel voor Portugal .

0,2
6
6
96
0

0,2
0,2

VIII c
VIII d

17
90
0

VIII

90
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2 . Naast het in lid 1 , sub a ), bedoelde aandeel in de TAC's van heek , wordt jaarlijks gedurende een
periode van drie jaar vanaf 1 januari 1986 een forfaitaire extra hoeveelheid van 4 500 ton
toegekend .
Indien de totale hoeveelheid van deze TAC's meer bedraagt dan 45 000 ton , wordt deze extra

forfaitaire hoeveelheid zodanig verlaagd dat het peil van het totale quotum voor Spanje wordt
aangevuld tot 18 000 ton .

3 . Het aan Spanje toe te wijzen aandeel in de soorten waarvoor TAC's gelden zonder een verdeling
van quota , wordt als volgt forfaitair vastgesteld per soort en per gebied:

Soort

ICES-gebied

Aandeel van Spanje

a ) Blauwe wijting

V b , VI , VII , VIII a , b , d

30 000 ton

b ) Horsmakreel

V b , VI , VII , VIII a , b , d

31 000 ton

4.
De voor Spanje vastgestelde visserijmogelijkheden en
de daaruit voortvloeiende quota voor de andere Lid-Staten
van de Gemeenschap worden jaarlijks en voor de eerste maal
vóór 1 januari 1986 vastgesteld overeenkomstig artikel 11

Na verificatie worden deze lijsten goedgekeurd door de
Commissie die deze lijsten toezendt aan de Spaanse autoritei
ten en aan de controlerende autoriteiten van de andere
betrokken Lid-Staten .

van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .

Artikel 162

Vóór 31 december 1992 dient de Commissie bij de Raad een

verslag in over de situatie en de vooruitzichten van de visserij
in de Gemeenschap , aan de hand van de toepassing van
de artikelen 158 en 161 . Op basis van dit verslag worden
de noodzakelijke aanpassingen van de regeling bedoeld
in artikel 158 , in artikel 159 , lid 2 , eerste alinea , en in
artikel 161 , leden 1 , 2 en 3 , met inbegrip van de aanpassin
gen inzake de toegang tot andere gebieden dan die welke in
artikel 158 , lid 1 , zijn vermeld , vóór 31 december 1993
vastgesteld volgens de procedure van artikel 43 van het
EEG-Verdrag . Deze aanpassingen worden van kracht op

3.
De maatregelen die genomen moeten worden met het
oog op de naleving van de in dit artikel neergelegde
reglementering door het bedrijfsleven , met inbegrip van de
mogelijkheid om het betrokken vaartuig geen toestemming te
verlenen om gedurende een bepaalde periode te vissen

worden vóór 1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure
van artikel 11 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .
De technische voorschriften die noodzakelijk zijn voor de
toepassing van de artikelen 156 tot en met 162 alsmede de
voorschriften opgenomen in bijlage XI worden vóór
1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van
artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .

Artikel 164

1 januari 1996 .

Artikel 163

1.
De Spaanse autoriteiten stellen voor de in artikel 160 ,
lid 1 , sub a ) en b ), bedoelde visserijactiviteiten basislijsten op ;
voor de in artikel 160 , lid 1 , bedoelde andere visserijactivi
teiten stellen zij een lijst op met de vermelding van de
technische kenmerken van elk vaartuig .

Zij dienen bij de Commissie ontwerpen in van de periodieke
lijsten bedoeld in artikel 158 , lid 2 , en artikel 160 , lid 1 .
2.
Voor de in artikel 158 en artikel 160 , lid 1 , sub g),
bedoelde vaartuigen , dekken de periodieke lijsten een peri
ode van ten minste een maand .

Voor de andere soorten vaartuigen worden de modaliteiten
voor de activiteiten vastgesteld overeenkomstig artikel 160,
lid 2 , en volgens de in lid 3 , tweede alinea , van het
onderhavige artikel bedoelde procedure .

1.
Het aantal vaartuigen dat de vlag van een huidige
Lid-Staat voert en dat mag vissen in de wateren van de
Atlantische Oceaan die onder de soevereiniteit of de jurisdic
tie van het Koninkrijk Spanje vallen en die door de ICES
worden bestreken , wordt jaarlijks vastgesteld :
a ) voor de soorten waarvoor TAC's en quota gelden ,
afhankelijk van de toegekende vangstmogelijkheden ;

b ) voor de soorten waarvoor geen TAC's of quota gelden ,
met inachtneming van de relatieve stabiliteit en de
noodzaak de instandhouding van de bestanden te waar
borgen .

2.
De gespecialiseerde visserij door vaartuigen die de vlag
van een huidige Lid-Staat voeren in de in lid 1 bedoelde
wateren wordt uitgeoefend binnen dezelfde kwantitatieve
grenzen en volgens dezelfde voorschriften inzake toegang en
controle als die welke zijn vastgesteld voor Spaanse vaartui
gen die mogen vissen in de visserijzones van de huidige
Lid-Staten en met inachtneming van de andere bepalingen
betreffende de instandhouding van de bestanden .
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3.
De algemene regels inza ke de toepassing van dit artikel ,
met name de jaarlijkse vaststelling van het aantal vaartuigen ,
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 1 1 van
Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 en voor de eerste maal vóór
1 januari 1986 .

4. De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vóór
1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van arti
kel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .
Artikel 165

1 . Met het oog op hun integratie in de communautaire
regeling voor de instandhouding en het beheer van de

Soorten

Demersale soorten

Hoeveelheid

( in ton )

visbestanden , ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 ,
geldt voor de toegang van vaartuigen die de vlag van Portugal
voeren tot de wateren die onder de soevereiniteit of de

jurisdictie van het Koninkrijk Spanje vallen en die door de
1CES en het Comité voor de visserij in het centraal-oostelijk

gedeelte van de Atlantische Oceaan ( COPACE) worden
bestreken tot en met 31 december 1995 de in de leden 2 tot en

met 8 omschreven regeling, onverminderd de in artikel 155
bedoelde bijzondere bepalingen.
2 . De volgende activiteiten mogen bij wijze van voor
naamste visserijactiviteit door de in lid 1 bedoelde vaartuigen
worden uitgeoefend :

Toegestaan
vistuig

Gebied

Tijdvak
waarin mag worden
gevist

ICES VIII + IX

Trawlnetten

Gehele jaar

+ COPACE ( con
tinentale kust )
ICES VIII + IX

— Andere

Aantal vaartuigen

dat tegelijkertijd
mag vissen

(periodieke lijst )

Ten noorden van

Ten noorden van

de

de

grens

Rio

Mino : 17
Ten oosten van

T rawlnetten

Gehele jaar

+ COPACE ( con
tinentale kust)

— Horsmakreel

Totaal aantal

vaartuigen dat
mag vissen
( basislijst )

850

— Heek

Pelagische soorten

73

grens

Rio

Mino : 9

Ten oosten van de

de grens Rio Gu

grens Rio Guadi

adiana : 4

ana : 2

2 250

ICES VIII + IX

Trawlnetten

Gehele jaar

Oppervlakte
beug

Gehele jaar

Sleephengel

Mei tot juli

+ COPACE ( con
tinentale kust )

— Grote migrerende soor
ten met uitzondering
van tonijn : zwaardvis ,
blauwe haai , braam

ICES VIII + IX

— Witte tonijn

ICES VIII + IX

+ COPACE ( con
tinentale kust )

20

Nader te

bepalen

+ COPACE ( con
tinentale kust )

3.

Het gebruik van kieuwnetten is verboden .

1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van
artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .

4.
Elk vaartuig dat met de beug vist kan niet meer dan
twee beugen per dag uitzetten ; de maximale lengte van elk
van deze beugen bedraagt 20 zeemijl ; de afstand tussen de
haken mag niet minder dan 2,70 m bedragen .
5.
Het vissen op schaaldieren is niet toegestaan . Vangsten
zijn evenwel toegestaan bij de gerichte vangst op heek en

8.
De maatregelen die genomen moeten worden met het
oog op de naleving van de in dit artikel neergelegde
reglementering door het bedrijfsleven , met inbegrip van de
mogelijkheid het betrokken vaartuig geen toestemming te
verlenen om gedurende een bepaalde periode te vissen ,
worden vóór 1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure

andere demersale soorten binnen een grens van 10 % van de

van artikel 11 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .

omvang van de vangsten van die soorten die zich aan boord
bevinden .
Artikel 166

6.
Het aantal vaartuigen dat op witte tonijn mag vissen ,
wordt vóór 1 maart 1986 vastgesteld volgens de procedure
van artikel 11 van Verordening (EEG ) nr . 170 / 83 .

7.
De toepassingsbepalingen van dit artikel worden naar
analogie van die welke zijn opgenomen in bijlage XI vóór

De in de artikelen 156 tot en met 164 omschreven regeling ,

met inbegrip van de aanpassingen die door de Raad krach
tens artikel 162 kunnen worden vastgesteld , blijft van
toepassing tot het verstrijken van de in artikel 8 , lid 3 , van
Verordening ( EEG ) nr. 170 / 83 bedoelde periode.
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Afdeling III
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Raad , op voorstel van de Commissie , met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen de passende besluiten vast voor
het handhaven van de daaruit voortvloeiende visserijactivi

Externe visbestanden

teiten, met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van
deze overeenkomsten met ten hoogste een jaar te verlen

Artikel 167

gen .

1 . Onmiddellijk bij de toetreding wordt het beheer van de
visserijovereenkomsten tussen het Koninkrijk Spanje en
derde landen door de Gemeenschap waargenomen .
2 . De rechten en plichten die voor het Koninkrijk Spanje
voortvloeien uit de in lid 1 bedoelde overeenkomsten blijven
onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze
overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

3.

Zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór het

verstrijken van de in lid 1 bedoelde overeenkomsten stelt de

Artikel 168

1 . De tariefvrijstellingen, -schorsingen of -contingenten
die door het Koninkrijk Spanje zijn verleend voor visserij
produkten afkomstig van gemeenschappelijke ondernemin
gen van natuurlijke of rechtspersonen uit Spanje en uit andere
landen worden tijdens een periode van zeven jaar als volgt
afgeschaft :

Toegestane globale

Periode waarin de contingenten zijn geopend

hoeveelheden

Verlaging

tegen nulrecht

( in % )

( in ton )

van 1 maart tot en met 31 december 1986

66 300

van
van
van
van
van
van

62 985

5

56 355

34 808

10,5
17,6
24,9

23 206

33,3

1
1
1
1
1
1

januari
januari
januari
januari
januari
januari

tot
tot
tot
tot
tot
tot

en
en
en
en
en
en

met
met
met
met
met
met

31
31
31
31
31
31

december
december
december
december
december
december

1987
1988
1989
1990
1991
1992

46 410

vanaf 1 januari 1993

2.
Binnen de jaarlijkse toegestane globale hoeveelheden
vindt de verdeling van de contingenten per post of onderver
deling van het gemeenschappelijk douanetarief naar evenre
digheid plaats volgens de verdeling in 1983 .
3.
De produkten die onder deze regeling worden inge
voerd , kunnen niet worden beschouwd als produkten in het
vrije verkeer in de zin van artikel 10 van het EEG-Verdrag ,
wanneer zij naar een andere Lid-Staat wederuitgevoerd
worden .

4.
Voor de maatregelen van dit artikel komen slechts
produkten van gemeenschappelijke ondernemingen en van
door deze ondernemingen geëxploiteerde vaartuigen in aan
merking waarvan de lijst is opgenomen in bijlage XII .

5.
De toepassingsbepalingen van dit artikel , inzonderheid
de jaarlijkse hoeveelheden van de contingenten per post of
onderverdeling van het gemeenschappelijk douanetarief
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 van
Verordening ( EEG ) nr . 3796 / 81 .

Afdeling IV

Gemeenschappelijk ordening der markten
Artikel 169

1.
De oriëntatieprijzen die in Spanje gelden voor sardines
uit de Atlantische Oceaan en voor ansjovis en de oriëntatie

11 603

50

0

100

prijzen die in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
gelden , worden aan elkaar aangepast overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 en 3 , waarbij de eerste aanpassing
plaatsvindt op 1 maart 1986 .
2.

Wat sardines uit de Atlantische Oceaan betreft , wor

den de oriëntatieprijzen die enerzijds van toepassing zijn in
Spanje en anderzijds in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling in tien jaarlijkse etappes aangepast aan het peil
van de oriëntatieprijs van sardines uit de Middellandse Zee
op de grondslag van de prijzen van 1984 , achtereenvolgens
met een tiende , een negende , een achtste , een zevende , een
zesde , een vijfde , een kwart , een derde en de helft van het
verschil tussen deze oriëntatieprijzen die vóór elke aanpas
sing van toepassing waren ; de prijs die uit deze berekening
voortvloeit , wordt naar evenredigheid gemoduleerd aan de
hand van de eventuele aanpassing van de oriëntatieprijs voor
het komende verkoopseizoen ; de gemeenschappelijke prijs
wordt toegepast vanaf de datum van de tiende aanpas
sing.

3.
Wat ansjovis betreft , worden de oriëntatieprijzen die
respectievelijk voor Spanje en de andere Lid-Staten van
toepassing zijn , in vijf jaarlijkse etappes aangepast , respec
tievelijk met een vijfde , een kwart , een derde en de helft van
het verschil tussen deze oriëntatieprijzen , met dien verstande
dat deze aanpassing voor de helft op elk van deze prijzen
wordt toegepast door een verhoging van de laagste prijs en
een verlaging van de hoogste prijs; de prijs die uit deze
berekening voortvloeit , wordt naar evenredigheid gemodu
leerd aan de hand van de eventuele aanpassing van de
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gemeenschappelijke prijs wordt toegepast vanaf de datum
van de vijfde aanpassing.
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Afdeling V
Regeling voor het handelsverkeer
Artikel 173

Artikel 170

1 . Gedurende de in artikel 169 bedoelde periode waarin
de prijzen worden aangepast, wordt een stelsel van toezicht
ingesteld , gebaseerd op referentieprijzen die van toepassing

1 . In afwijking van artikel 31 worden de douanerechten
bij invoer van de visserijprodukten van de posten 03.01 ,
03.02 , 03.03 , 05.15 A, 16.04 , 16.05 en 23.01 B van het

zijn op :

gemeenschappelijk douanetarief tussen de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en Spanje geleidelijk afgeschaft

— de invoer van sardines uit de Atlantische Oceaan in de

volgens onderstaand ritme:

Gemeenschap in haar huidige samenstelling van her
komst uit Spanje.
— de invoer van ansjovis in Spanje van herkomst uit de
andere Lid-Staten van de Gemeenschap .

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 87,5 %
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 75%
van het basisrecht ,

2.
Tijdens elke etappe van de aanpassing van de prijzen
worden de in lid 1 bedoelde referentieprijzen vastgesteld op
het niveau van de ophoudprijzen die respectievelijk in Spanje
voor ansjovis en in de andere Lid-Staten voor sardines uit de

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 62,5 %
van het basisrecht j

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 50%

Middellandse Zee van toepassing zijn .

3.
In geval van verstoring van de markt ingevolge de in
. lid 1 bedoelde invoer tegen lagere prijzen dan de referentie
prijzen , kunnen soortgelijke maatregelen als die bedoeld in
artikel 21 van Verordening ( EEG ) nr . 3796 / 81 worden
genomen volgens de procedure van artikel 33 van genoemde
verordening .

van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 37,5%
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot 25%
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot 12,5%
van het basisrecht ,

4.
De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 33 van Verordening

— de laatste verlaging, ten bedrage van 12,5 % , vindt plaats
op 1 januari 1993 .

(EEG ) nr. 3796 / 81

2.
Artikel 171

1.
Onmiddellijk na de toetreding wordt voor de produ
centen van sardines uit de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling een stelsel van compenserende vergoedingen
ingesteld in verband met de bijzondere regeling voor de
aanpassing van de prijzen die voor deze vissoort geldt uit
hoofde van artikel 169 , lid 2 .

In afwijking van lid 1 , worden de douanerechten bij

invoer van bereidingen en conserven van sardines van post
16.04 D van het gemeenschappelijk douanetarief tussen
Spanje en de andere Lid-Staten geleidelijk afgeschaft volgens
onderstaand ritme :

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90,9 %
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 81,8%
van het basisrecht ,

2.
Vóór het einde van de periode waarin de prijzen
worden aangepast , besluit de Raad , op voorstel van de
Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
of, en , in voorkomend geval , in hoeverre het in dit artikel
bedoelde stelsel moet worden verlengd .

3.
De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen , vóór 31 decem
ber 1985 de toepassingsbepalingen van dit artikel vast .

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 72,7%
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 63,6 %
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 54,5%
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot 45,4%
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot 36,3 %
Artikel 172

Gedurende de periode waarin de prijzen worden aangepast ,
worden de in artikel 12 , lid 1 , van Verordening ( EEG )
nr. 3796 / 81 bedoelde aanpassingscoëfficiënten die in 1984
golden voor sardines , niet gewijzigd .

van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd tot 27,2%
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1994 wordt elk recht verlaagd tot 18,1 %
van het basisrecht ,
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— op 1 januari 1995 wordt elk recht verlaagd tot 9%
van het basisrecht ,

— de laatste verlaging , ten bedrage van 9 % , vindt plaats op
1 januari 1996 .

3 . Onmiddellijk bij de toetreding schaft het Koninkrijk
Spanje alle compenserende heffingen op de invoer in Spanje
van de in lid 1 bedoelde visserijprodukten van herkomst uit
de andere Lid-Staten af.

4.
In afwijking van artikel 37 wijzigt het Koninkrijk
Spanje voor de in lid 1 bedoelde visserijprodukten zijn tarief
voor derde landen door het verschil tussen de basisrechten en

de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief volgens
onderstaande regels te verkleinen :

— vanaf 1 maart 1986 past het Koninkrijk Spanje een recht
toe, waarbij het verschil tussen het basisrecht en het recht
van het gemeenschappelijk douanetarief met 12,5%

Lid-Staten als die uit derde landen blijken . Het intracommu
nautaire aandeel in deze balans wordt jaarlijks verhoogd met
een stijgingsfactor van 15% .

4.
Boven de drempel van het intracommunautaire aan
deel mogen maatregelen ter beperking of schorsing van de
invoer worden genomen .

5 . Boven de drempel die is vastgesteld voor de algemene
voorzieningsbalans kan het Koninkrijk Spanje conservatoire
maatregelen nemen die onmiddellijk van toepassing zijn .
Deze maatregelen worden onverwijld medegedeeld aan de
Commissie die de toepassing ervan kan schorsen in de maand
volgend op deze mededeling .
6.
De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 33 van Verordening
( EEG ) nr . 3796 / 81 .

Artikel 175

wordt verkleind ,

— vanaf 1 januari 1987 :

a ) worden voor tariefposten waarvoor de basisrechten
met niet meer dan 15% , meer of minder, afwijken
van de rechten van het gemeenschappelijk douaneta
rief, deze laatste rechten toegepast ,

b ) past het Koninkrijk Spanje , in de andere gevallen , een
recht toe , waarbij het verschil tussen de basisrechten
en de rechten van het gemeenschappelijk douaneta
rief in zeven gelijke tranches van 12,5% op onder
staande data wordt verkleind :

1
1
1
1
1

januari
januari
januari
januari
januari

1987
1988
1989
1990
1991

1 januari 1992

Het Koninkrijk Spanje past het gemeenschappelijk douane
tarief vanaf 1 januari 1993 volledig toe .

1.
De kwantitatieve beperkingen die in de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling van toepassing zijn op produk
ten van herkomst uit Spanje onder de voorwaarden van
artikel 19 , lid 4 , van Verordening ( EEG ) nr . 3796 / 81 ,

worden geleidelijk afgeschaft en dienen op 1 januari 1993 te
zijn verdwenen voor conserven van tonijn en op 1 januari
1996 voor conserven van sardines .

2.
De toepassingsbepalingen van lid 1 worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 33 van Verordening (EEG )
nr . 3796 / 81 .

Artikel 1 76

1.

Tot en met 31 december 1992 kan het Koninkrijk

Spanje voor de in bijlage XIV vermelde produkten ten
aanzien van derde landen kwantitatieve beperkingen hand
haven binnen de grenzen en op de wijze als door de Raad , op
voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen vastgesteld .
2.

Artikel 1 74

15 . 11 . 85

Het communautaire stelsel van referentieprijzen is van

toepassing op elk produkt zodra de bij dat produkt behoren
de kwantitatieve beperkingen zijn afgeschaft .

1.
Tot en met 31 december 1992 geldt voor de invoer in
Spanje van de in bijlage XIII vermelde produkten van
herkomst uit de andere Lid-Staten de in het 'onderhavige
artikel omschreven aanvullende regeling voor het handels
verkeer .

2.
Bovendien geldt tot en met 31 december 1990 voor de
invoer in Spanje van conserven van sardines van post 1 6 . 04 D
van het gemeenschappelijk douanetarief van herkomst uit
Portugal de in lid 1 bedoelde regeling .
3.
Vóór het begin van elk jaar wordt op basis van de
invoer tijdens de drie voorafgaande jaren voor elk betrokken
1 produkt een voorlopige balans van de voorziening van Spanje
opgesteld . Uit deze balans moet 2owel de invoer uit de andere

HOOFDSTUK 5

Buitenlandse betrekkingen
Afdeling I

Gemeenschappelijke handelspolitiek
Artikel 177

1.
Het Koninkrijk Spanje handhaaft ten aanzien van
derde landen kwantitatieve invoerbeperkingen voor de pro
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dukten die ten opzichte van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling nog niet zijn geliberaliseerd . Het verleent derde
landen geen enkel ander voordeel ten opzichte van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling wat de contin
genten voor deze produkten betreft .
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4 . Het minimumpercentage van de geleidelijke verhoging
van de in lid 3 bedoelde contingenten bedraagt 17 % aan het
begin van elk jaar voor in Ecu uitgedrukte contingenten en
12% aan het begin van elk jaar voor in volume uitgedrukte
contingenten . De verhoging wordt aan elk contingent toege
voegd en de volgende verhoging wordt berekend over het
verkregen totaalbedrag.

Deze kwantitatieve beperkingen blijven ten minste van
kracht zolang er voor dezelfde produkten ten opzichte van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling nog kwantitatie
ve beperkingen bestaan .

2. Het Koninkrijk Spanje handhaaft ten aanzien van de in
de Verordeningen ( EEG ) nr . 1765 / 82 , (EEG) nr . 1766 / 82
en (EEG) nr. 3420 / 83 bedoelde landen met staatshandel
kwantitatieve invoerbeperkingen voor de produkten die nog
niet zijn geliberaliseerd ten opzichte van de landen waarop
Verordening ( EEG ) nr. 288 / 82 van toepassing is . Het
verleent landen met staatshandel geen enkel ander voordeel
ten opzichte van de landen waarop Verordening ( EEG )
nr . 288 / 82 van toepassing is , wat de contingenten voor deze
produkten betreft .
Deze kwantitatieve beperkingen blijven ten minste van
kracht zolang er voor dezelfde produkten ten opzichte van de
in Verordening (EEG ) nr. 288 / 82 bedoelde landen nog
kwantitatieve beperkingen bestaan .
Wijzigingen van de regeling voor de invoer in Spanje van
produkten die de Gemeenschap ten opzichte van landen met
staatshandel niet heeft geliberaliseerd , vinden plaats volgens
de voorschriften en procedures van Verordening ( EEG )
nr. 3420 / 83 en onverminderd het bepaalde in de eerste
alinea .

Het Koninkrijk Spanje is evenwel niet gehouden ten opzichte
van landen met staatshandel opnieuw kwantitatieve invoer
beperkingen in te voeren voor de ten opzichte van deze
landen geliberaliseerde produkten waarvoor ten opzichte van
de leden-landen van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel nog kwantitatieve beperkingen gel

Wanneer de invoer in twee opeenvolgende jaren minder dan
90% bedraagt van de overeenkomstig lid 3 geopende
jaarcontingenten , schaft het Koninkrijk Spanje , onvermin
derd de leden 1 en 2 , de van kracht zijnde kwantitatieve
beperkingen af.

5.

Het Koninkrijk Spanje handhaaft ten opzichte van alle

derde landen kwantitatieve invoerbeperkingen in de vorm
van contingenten voor de produkten als vermeld in bijlage
XVI die door de Gemeenschap niet zijn geliberaliseerd ten
opzichte van derde landen en waarvoor het Koninkrijk
Spanje ten opzichte van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling kwantitatieve invoerbeperkingen handhaaft ,
een en ander tot de in die bijlage vermelde bedragen en ten
minste tot de aldaar genoemde data .
Wijzigingen van de regeling voor de invoer in Spanje van de in
de eerste alinea bedoelde produkten vinden plaats overeen
komstig de voorschriften en procedures van de Verordenin
gen ( EEG ) nr . 288 / 82 en ( EEG ) nr . 3420 / 83 en onvermin
derd de leden 1 en 2 .

6.
Ten einde te voldoen aan de verplichtingen die voor de
Gemeenschap uit de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel voortvloeien ten opzichte van bij die
Overeenkomst aangesloten landen met staatshandel , breidt
het Koninkrijk Spanje in voorkomend geval en voor zover
noodzakelijk de liberalisatiemaatregelen die het ten aanzien
van de andere bij de Overeenkomst aangesloten derde landen
moet treffen uit tot eerder genoemde landen , zulks met
inachtneming van de overeengekomen overgangsmaat
regelen .

den .
Artikel 178

3.

Het Koninkrijk Spanje kan , onverminderd de leden

1 en 2 , tot en met 31 december 1991 kwantitatieve
invoerbeperkingen in de vorm van contingenten handhaven

voor de produkten en tot de bedragen als vermeld in bijlage
XV bij wijze van tijdelijke afwijking van de gemeenschappe
lijke regelingen voor de liberalisatie van de invoer als bedoeld
in de Verordeningen ( EEG ) nr. 288 / 82 , ( EEG ) nr . 1765 / 82 ,
( EEG ) nr. 1766 / 82 en ( EEG ) nr. 3419 / 83 , gewijzigd bij
Verordening ( EEG ) nr. 453 / 84 , mits , wat de leden-landen
van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en
Handel betreft , van deze beperkingen vóór de toetreding
kennis is gegeven in het kader van die Overeenkomst .

De invoer van deze produkten is volledig onderworpen
aan de gemeenschappelijke liberalisatieregelingen die op
1 januari 1992 van kracht zijn . De contingenten worden tot
die datum geleidelijk verhoogd overeenkomstig lid 4 .

1.
Met ingang van 1 maart 1986 past het Koninkrijk
Spanje geleidelijk het stelsel van algemene preferenties toe
voor andere produkten dan die welke in bijlage II van het
EEG-Verdrag zijn vermeld , uitgaande van de basisrechten
bedoeld in artikel 30 , lid 1 . Wat evenwel de in bijlage XVII
vermelde produkten betreft , past het Koninkrijk Spanje zich
tot en met 31 december 1992 geleidelijk aan aan de rechten
van het stelsel van algemene preferenties , uitgaande van de
basisrechten bedoeld in artikel 30 , lid 2 . Het ritme waarin
deze aanpassingen plaatsvinden is gelijk aan het in artikel 37
bedoelde ritme .

2 . a ) Ten aanzien van de in bijlage II van het Verdrag
vermelde produkten worden de vastgestelde of bere
kende preferentiële percentages geleidelijk toegepast

op de daadwerkelijk door het Koninkrijk Spanje ten
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— op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot
25,0 % van het oorspronkelijke verschil ,

aanzien van derde landen geheven rechten , zulks
volgens de algemene regels bedoeld sub b ), of de
bijzondere regels bedoeld in de artikelen 97 en

— op 1 januari 1 992 wordt het verschil verkleind tot
12,5% van het oorspronkelijke verschil .

153 .

Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten

b) Met ingang van 1 maart 1986 past het Koninkrijk
Spanje een recht toe waardoor het verschil tussen het
basisrecht en het preferentiële recht volgens onder

volledig toe vanaf 1 januari 1993 .

staand ritme wordt verkleind :

— op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot
90,9% van het oorspronkelijke verschil ,
Afdeling II

— op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind
tot 81,8% van het oorspronkelijke verschil ,

Overeenkomsten tussen de Gemeenschappen
en bepaalde derde landen

— op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind
tot 72,7 % van het oorspronkelijke verschil ,
Artikel 179

— op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind
tot 63,6 % van het oorspronkelijke verschil ,

— op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind
tot 54,5 % van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind
tot 45,4% van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind
tot 36,3 % van het oorspronkelijke verschil ,

1.
Het Koninkrijk Spanje past vanaf 1 januari 1986 de
bepalingen van de in artikel 181 genoemde overeenkomsten
toe .

De overgangsmaatregelen en de eventuele aanpassingen
zullen worden opgenomen in met de landen waarmee
overeenkomsten zijn gesloten , te sluiten protocollen . Deze
protocollen worden aan bedoelde overeenkomsten ge
hecht .

— op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind
tot 27,2 % van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind
tot 18,1% van het oorspronkelijke verschil ,

— op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind
tot 9,0 % van het oorspronkelijke verschil .
Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten
volledig toe met ingang van 1 januari 1996 .
c ) In afwijking van het bepaalde sub b ), past het
Koninkrijk Spanje voor de visserijprodukten van de
posten 03.01 , 03.02 , 03.03 , 05.15 A , 16.04 , 16.05
en 23.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief
vanaf 1 maart 1986 een recht toe waarbij het verschil
tussen het basisrecht en het preferentiële recht wordt
verkleind volgens onderstaande regels :

— op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot
87,5% van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind tot
75,0 % van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind tot
62,5% van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind tot
50,0 % van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot
37,5% van het oorspronkelijke verschil ,

2.
Deze overgangsmaatregelen dienen te bewerkstelligen
dat na de afloop daarvan de Gemeenschap in haar betrek
kingen met elk met haar door overeenkomst verbonden derde
land een gemeenschappelijke regeling toepast en dat de
rechten en verplichtingen van de Lid-Staten aan elkaar gelijk
worden .

3.
Deze overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op
de in artikel 181 genoemde landen mogen er niet toe leiden
dat deze landen door het Koninkrijk Spanje op enig gebied
gunstiger worden behandeld dan de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling .

In het bijzonder zijn op alle produkten waarvoor overgangs
maatregelen gelden met betrekking tot kwantitatieve beper
kingen ten aanzien van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling dezelfde maatregelen van toepassing ten aan
zien van alle in artikel 181 genoemde landen en wel voor een
zelfde periode .
4.
Deze overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op
de in artikel 181 genoemde landen , mogen er niet toe leiden
dat deze landen door het Koninkrijk Spanje minder gunstig
worden behandeld dan andere derde landen . In het bijzonder
mogen geen overgangsmaatregelen met betrekking tot kwan
titatieve beperkingen ten aanzien van de in artikel 181
genoemde landen worden overwogen voor produkten die vrij
zijn van dergelijke beperkingen , indien zij in Spanje uit
andere landen worden ingevoerd .
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Artikel 180

1.
Indien de in artikel 179 , lid 1 , genoemde protocollen
op 1 januari 1986 niet zijn gesloten , treft de Gemeenschap de
nodige maatregelen om onmiddellijk bij de toetreding aan
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Artikel 182

Het Koninkrijk Spanje zegt de op 26 juni 1979 ondertekende
overeenkomst met de landen van de Europese Vrijhandels
associatie per 1 januari 1986 op .

deze situatie het hoofd te bieden .

In ieder geval wordt door het Koninkrijk Spanje vanaf
1 januari 1986 op de in artikel 181 genoemde landen de
meestbegunstigingsclausule toegepast .

Afdeling III
Textiel

2. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde maatregelen geldt
het volgende:

Artikel 183

i ) indien voornoemde protocollen op de datum van toetre
ding niet zouden zijn gesloten om redenen buiten de wil
van de Gemeenschap of van het Koninkrijk Spanje ,
voorzien de door de Gemeenschap te treffen maatregelen
in ieder geval in toepassing door het Koninkrijk Spanje ,
vanaf de datum van toetreding , van de meestbegunsti
gingsclausule op de betrokken landen die preferenties
genieten of met de Gemeenschap zijn geassocieerd ; ook
zal rekening worden gehouden met de regeling die de
betrokken derde landen op die datum ten aanzien van het
Koninkrijk Spanje toepassen ;

1.
Vanaf 1 januari 1986 past het Koninkrijk Spanje de
regeling van 20 december 1973 betreffende de internationale
handel in textiel alsmede de door de Gemeenschap krachtens
deze regeling of met andere derde landen gesloten bilaterale
overeenkomsten toe . Over de protocollen inzake aanpassing
van deze overeenkomsten wordt door de Gemeenschap met
derde landen die partij zijn bij de overeenkomsten onderhan
deld , ten einde te bewerkstelligen dat de uitvoer naar Spanje
vrijwillig wordt beperkt voor zover het produkten en een
oorsprong betreft waarvoor op de uitvoer naar de Gemeen
schap beperkingen gelden .

ii ) indien voornoemde protocollen op de datum van toetre
ding niet zouden zijn gesloten om andere dan de sub i )
bedoelde redenen , gaat de Gemeenschap voor het treffen
van de in lid 1 bedoelde maatregelen uit van de in de
Conferentie overeengekomen overgangsmaatregelen en
aanpassingen en houdt zij in voorkomend geval rekening
met het resultaat dat tijdens de onderhandelingen met de

2.
Indien deze protocollen niet op 1 januari 1986 zijn
gesloten , treft de Gemeenschap de maatregelen om aan deze
situatie het hoofd te bieden en die betrekking hebben op de
overgangsvoorzieningen die nodig zijn om de toepassing van
de overeenkomsten door de Gemeenschap te waarborgen .

betrokken derde landen is bereikt .

Artikel 181

HOOFDSTUK 6

Financiële bepalingen
1.

De artikelen 179 en 180 zijn van toepassing:

— op de met Algerije, Cyprus , Egypte ,' Finland , IJsland ,
Israël , Joegoslavië , Jordanië , Libanon , Malta , Marokko ,
Noorwegen , Oostenrijk , Syrië , Tunesië , Turkije , Zwe
den en Zwitserland gesloten overeenkomsten , alsmede
op andere overeenkomsten met derde landen die uit
sluitend betrekking hebben op de handel in produkten
van bijlage II van het EEG-Verdrag ;
— op de op 8 december 1984 ondertekende nieuwe overeen
komst tussen de Gemeenschap en de landen in Afrika , het
Caribische gebied en het gebied van de Stille Oceaan .
2.

De regelingen die voortvloeien uit de op 31 oktober

Artikel 184

1.
Het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervan
ging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen
middelen van de Gemeenschappen , hierna „besluit van
21 april 1970" te noemen , wordt toegepast overeenkomstig
de artikelen 185 tot en met 188 .

2.
Elke verwijzing naar het besluit van 21 april 1970 in de
artikelen van dit hoofdstuk , geldt verwijzing naar het besluit
van de Raad van 7 mei 1985 betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Gemeenschappen vanaf de inwerkingtre
ding van dit laatste besluit .

1979 ondertekende tweede ACS-EEG-Overeenkomst en

uit het op dezelfde datum ondertekende Akkoord betreffende
de produkten die onder de bevoegdheid van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen , zijn niet van
toepassing in de betrekkingen tussen het Koninkrijk Spanje
en de Staten in Afrika , het Caribische gebied en het gebied
van de Stille Oceaan .

Artikel 185

De „landbouwheffingen" genoemde ontvangsten , bedoeld in
artikel 2 , eerste alinea , sub a ), van het besluit van 21 april
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1970 , omvatten eveneens de ontvangsten afkomstig van alle
bedragen die worden vastgesteld bij invoer in het handels
verkeer tussen Spanje en de andere Lid-Staten en tussen

Met ingang van 1 januari 1993 is het totaalbedrag van de
vastgestelde douanerechten volledig verschuldigd . Wat

Spanje en derde landen uit hoofde van de artikelen 67 tot en

nr . 1035 / 72 vallen en oliehoudende zaden en vruchten en

met 153 , van artikel 50 , lid 3 , en van artikel 53 .

daarvan afgeleide produkten die onder Verordening
nr. 1 3 6 / 66 / EEG vallen , is het totaalbedrag van deze rechten
evenwel vanaf 1 januari 1996 volledig verschuldigd .

betreft groenten en fruit die onder Verordening ( EEG )

Deze ontvangsten omvatten evenwel pas met ingang van
1 januari 1990 de compenserende heffingen die worden
vastgesteld voor groenten en fruit die onder Verordening
(EEG ) nr. 1035 / 72 vallen en die in Spanje worden inge
Artikel 187

voerd .

Deze ontvangsten omvatten niet de eventuele bedragen die bij
invoer op de Canarische Eilanden en in Ceuta en Melilla
worden geheven .

Het bedrag van de rechten die zijn geconstateerd uit hoofde
van de eigen middelen afkomstig uit de belasting van de
toegevoegde waarde is volledig verschuldigd vanaf 1 januari
1986 .

Dit bedrag wordt berekend en gecontroleerd alsof de Cana
Artikel 186

rische Eilanden en Ceuta en Melilla onder de territoriale

werkingssfeer vallen van de Zesde Richtlijn 77 / 388 / EEG
van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie

De „douanerechten" genoemde ontvangsten , bedoeld in
artikel 2 , eerste alinea , sub b ), van het besluit van 21 april
1970 , omvatten tot en met 31 december 1992 de douane
rechten die worden berekend alsof het Koninkrijk Spanje in
het handelsverkeer met derde landen onmiddellijk bij de
toetreding de rechten toepaste die voortvloeien uit het

gemeenschappelijk douanetarief en de verlaagde rechten die
voortvloeien uit door de Gemeenschap toegepaste tariefpre
ferenties . Voor de douanerechten inzake oliehoudende zaden

en vruchten en daarvan afgeleide produkten die onder
Verordening nr. 136 / 66 / EEG vallen, alsmede voor groen
ten en fruit die onder Verordening ( EEG ) nr . 1035 / 72
vallen , geldt dezelfde regel tot en met 31 december 1995 .

van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde : uniforme grondslag .

De Gemeenschap restitueert het Koninkrijk Spanje uit hoof
de van de uitgaven van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen in de loop van de maand die
volgt op het ter beschikking stellen aan de Commissie , een
evenredig gedeelte van het bedrag van de stortingen uit
hoofde van de eigen middelen afkomstig uit de belasting over
de toegevoegde waarde , zulks volgens onderstaande
regels :
— 87% in 1986 ,

Deze ontvangsten omvatten evenwel pas met ingang van
1 januari 1990 de aldus berekende douanerechten voor
groenten en fruit die onder Verordening ( EEG ) nr . 1035 / 72
vallen en die in Spanje worden ingevoerd .

— 70% in 1987 ,
— 55% in 1988 ,

— 40% in 1989 ,
— 25% in 1990 ,

In geval van toepassing van de door de Commissie uit hoofde
van artikel 50 , lid 3 , van deze Akte vastgestelde bepalingen ,
komen de douanerechten , in afwijking van de eerste alinea ,
overeen met het bedrag dat wordt berekend volgens het in
deze bepalingen vastgestelde recht van de compenserende
heffing voor produkten uit derde landen die bij de vervaar
diging worden gebruikt .

—

5% in 1991 .

Het percentage van deze degressieve restitutie is niet van

toepassing op het bedrag dat overeenstemt met het aandeel
van Spanje in de financiering van de verlaging ten gunste van
het Verenigd Koninkrijk bedoeld in artikel 3 , lid 3 , sub b ) en
c), van het besluit van de Raad van 7 mei 1985 betreffende

Deze ontvangsten omvatten niet de eventuele bedragen die bij
invoer op de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla

het stelsel van de eigen middelen van de Gemeenschappen .

worden geheven .
Artikel 188

Het Koninkrijk Spanje berekent deze douanerechten maan
delijks op de grondslag van de douane-aangiften van dezelfde
maand . Zij worden onder de voorwaarden van Verordening
( EEG , Euratom , EGKS ) nr. 2891 / 77 ter beschikking van de
Commissie gesteld voor de aldus berekende douanerechten ,
aan de hand van de vaststellingen die in de loop van de
betreffende maand zijn gedaan .

Om te voorkomen dat de terugbetaling van de voorschotten
die vóór 1 januari 1986 door de Lid-Staten aan de Gemeen
schap zijn verleend , ten laste komt van het Koninkrijk
Spanje , ontvangt het Koninkrijk Spanje een financiële com
pensatie uit hoofde van deze terugbetaling.
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huidige samenstelling en de Portugese Republiek worden
geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande ritme:
— op 1 maart 1986 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 90 %
van het basisrecht ,

HOOFDSTUK 1

— op 1 januari 1987 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
80 % van het basisrecht,

Vrij verkeer van goederen

— op 1 januari 1988 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
65 % van het basisrecht,
Afdeling I

Tariefbepalingen
Artikel 189

1.
Voor ieder produkt is het basisrecht waarop de in
artikel 190 , artikel 243 , punt 1 , en artikel 360 , leden 1 , 2 en
3 , bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden
toegepast , het recht dat op 1 januari 1985 werkelijk werd
toegepast in het handelsverkeer in produkten van oorsprong
uit de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling en
Portugal .

2.
Het basisrecht dat als grondslag dient voor de in
artikel 197 , artikel 243 , punt 2 , en artikel 360 , lid 4 ,
bedoelde aanpassingen aan het gemeenschappelijk douane
tarief en aan het eengemaakte EGKS-tarief, is voor elk
produkt het op 1 januari 1985 door de Portugese Republiek
werkelijk toegepaste recht.
3.

Indien na die datum en vóór de toetreding een

tariefverlaging wordt toegepast , wordt het aldus verlaagde

— op 1 januari 1989 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
50 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1990 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
40 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk invoerrecht verlaagd tot
30% van het basisrecht,

— de overige twee verlagingen van elk 15% vinden plaats
op 1 januari 1992 en 1 januari 1993 .

2.
In afwijking van lid 1 zijn met ingang van 1 maart 1986
van douanerechten vrijgesteld :
a ) de invoer waarvoor de bepalingen inzake de vrijstelling
van belastingen in het kader van het verkeer van reizigers
tussen de Lid-Staten gelden ;
b ) de invoer van goederen die het voorwerp zijn van kleine
zendingen zonder handelskarakter , waarvoor de bepa
lingen inzake de vrijstelling van belastingen tussen de
Lid-Staten gelden .

recht evenwel als basisrecht beschouwd .

4.
De Portugese Republiek treft de maatregelen die nodig
zijn om er voor te zorgen dat onmiddellijk bij de toetreding

3.
Bij toepassing van de overeenkomstig lid 1 berekende
rechten , wordt afgerond op de eerste decimaal door schrap
ping van de tweede decimaal .

haar maximumdouanetarief en de incidentele schorsingen
van haar douanerechten worden afgeschaft .

De douanerechten van het maximumtarief en de tijdelijk
geschorste douanerechten zijn geen basisrechten in de zin van
de leden 1 en 2 . Wanneer deze rechten daadwerkelijk worden
toegepast , zijn de basisrechten de rechten van het minimum
douanetarief of, indien zij van toepassing zijn , de conventio
nele rechten .

5.
De Gemeenschap in haar huidige samenstelling en de
Portugese Republiek stellen elkaar van hun respectieve
basisrechten in kennis .

6.
In afwijking van lid 1 zijn voor de in Protocol nr . 15
vermelde produkten de basisrechten de rechten die in dat
Protocol naast elk produkt vermeld zijn .

Artikel 190

1.

De invoerrechten tussen de Gemeenschap in haar

Artikel 1 91

In geen geval worden binnen de Gemeenschap douanerech
ten toegepast die hoger zijn dan die welke gelden ten opzichte
van derde landen waarvoor de meestbegunstigingsclausule
geldt .
Ingeval de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
worden gewijzigd of geschorst , de Portugese Republiek
artikel 201 toepast , of in Portugal voor een zelfde tariefpost
specifieke rechten ten opzichte van de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling en rechten ad valorem ten opzichte van
derde landen bestaan , kan de Raad , op voorstel van de
Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
de nodige maatregelen nemen ter handhaving van de com
munautaire preferentie .

Ingeval de rechten van het eengemaakte EGKS-tarief worden
gewijzigd of geschorst , de Portugese Republiek artikel 201
toepast , of in Portugal voor een zelfde tariefpost specifieke
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rechten ten opzichte van de Gemeenschap in haar huidige
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landen bestaan , kan de Commissie de nodige maatregelen
nemen ter handhaving van de communautaire preferentie .
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— goederen die worden ingevoerd onder het stelsel van
actieve veredeling, gekenmerkt door de teruggave, na
uitvoer van de verkregen produkten , van de rechten
die zijn geheven bij de invoer van de verwerkte
goederen („drawback"),
wordt :

Artikel 192

De Portugese Republiek kan de heffing van de rechten die
worden toegepast op uit de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling ingevoerde produkten geheel of gedeeltelijk
schorsen. Zij stelt de andere Lid-Staten en de Commissie
daarvan in kennis .

— op 1 januari 1987 verlaagd tot 0,2% ,
— op 1 januari 1988 afgeschaft;

b ) de heffing van 0,9 % ad valorem , die wordt toegepast op
goederen die ter verbruik worden ingevoerd , wordt:

— op 1 januari 1989 verlaagd tot 0,6 % ,
— op 1 januari 1990 verlaagd tot 0,3 % , en

De Raad kan, op voorstel van de Commissie, met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen de heffing van de rechten

— op 1 januari 1991 afgeschaft .

die worden toegepast op uit Portugal ingevoerde produkten
geheel of gedeeltelijk schorsen .

Artikel 19S
Artikel 193

De heffingen van gelijke werking als invoerrechten die
bestaan in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling en Portugal worden op 1 maart 1986

De uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking die
bestaan in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling en Portugal , worden op 1 maart 1986
afgeschaft .

afgeschaft .
Artikel 196
Artikel 194

1.

De volgende door Portugal in haar handelsverkeer met de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling toegepaste hef
fingen worden geleidelijke afgeschaft volgens het onder
staande ritme :

a ) de heffing van 0,4 % ad valorem, toegepast op :

De Portugese Republiek schaft op 1 maart 1986 de

douanerechten van fiscale aard of het fiscale element van de

douanerechten die op die datum bestaan af met betrekking
tot de invoer uit de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling .
2.

Voor de onderstaande produkten worden de douane

rechten

— tijdelijk ingevoerde goederen ,
— wederingevoerde goederen ( met uitzondering van

van

Nummer van het

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

fiscale

Fiscaal
element

Beschermings

5 esc . / kg

12 esc . / kg

element

Suikerwerk zonder cacao :

A. Zoethoutextract ( drop ), bevattende meer dan 10
gewichtspercenten saccharose , zonder andere toege
voegde stoffen

22.08

of het

Douanerechten

gemeen

21.03

aard

artikel 190 .

containers ),

17.04

fiscale

element van

de douanerechten die door de Portugese Republiek wor
den toegepast , afgeschaft volgens het ritme bedoeld in

Mosterdmeel en bereide mosterd :
A.

Mosterdmeel

13 %

22 %

B.

bereide mosterd

13 %

22 %

Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte
van 80 % vol of meer ; gedenatureerde ethylalcohol , onge
acht het alcoholgehalte:
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Nummer van het

Douanerechten

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

22.08

(vervolg)

Fiscaal
element

Beschermings

280 esc. per hl
pure alcohol

2 190 esc .

element

B. Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcohol
gehalte van 80 % vol of meer in verpakkingen inhou
dende :

— 2 liter of minder

214 esc . per hl
pure alcohol

— meer dan 2 liter

per hl
pure alcohol
2 256 esc .

per hl
pure alcohol

Tabaksfabrikaten , tabaksextracten en tabakssauzen :

24.02

A. Sigaretten

180 esc. / kg

vrij

200 esc . / kg

vrij

170 esc . / kg

vrij

170 esc . / kg

vrij

170 esc . / kg

vrij

ex B. Sigaren en cigarillo's :
— met dekblad van tabak

ex C. Rooktabak

— gehakte tabak
ex D. Pruimtabak en snuif:

— gehakte tabak
ex E. andere , tabak geagglomereerd tot vellen daaronder
begrepen :
— gehakte tabak

3.

De Portugese Republiek behoud de mogelijkheid om

alle douanerechten van fiscale aard of het fiscale element van

deze douanerechten te vervangen door een binnenlandse
belasting, overeenkomstig artikel 95 van het EEG-Ver
drag.
Indien de Portugese Republiek van deze mogelijkheid ge
bruik maakt , vertegenwoordigt het eventueel niet door de
binnenlandse belasting gedekte element het in artikel 189
bedoelde basisrecht . Dit element wordt in het handelsverkeer

met de Gemeenschap afgeschaft en volgens het in de artikelen
190 en 197 bedoelde ritme aangepast aan het gemeenschap
pelijk douanetarief en het eengemaakte EGKS-tarief.

Artikel 197

b) past de Portugese Republiek in de overige gevallen
een recht toe waarbij het verschil tussen het basis
recht en het recht van het gemeenschappelijk douane
tarief of van het eengemaakte EGKS-tarief volgens
het onderstaande ritme wordt verkleind :

op 1 januari 1987 : verlaging met 10 % ,

op 1 januari 1988 : verlaging met 15% ,
op 1 januari 1989 : verlaging met 15 % ,
op 1 januari 1990 : verlaging met 10% ,
op 1 januari 1991 : verlaging met 10% ,
op 1 januari 1992 : verlaging met 15% .

Met ingang van 1 januari 1993 past de Portugese Republiek
het gemeenschappelijk douanetarief en het eengemaakte
EGKS-tarief volledig toe .

1.
Ten behoeve van de geleidelijke invoering van het
gemeenschappelijk douanetarief en van het eengemaakte
EGKS-tarief wijzigt de Portugese Republiek haar ten opzich
te van derde landen van toepassing zijnde tarief als volgt :

— vanaf 1 maart 1986 past de Portugese Republiek een
recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en dat
van het gemeenschappelijk douanetarief of van het
eengemaakte EGKS-tarief met 10 % wordt verkleind ;

2.
In afwijking van lid 1 past de Portugese Republiek voor
de produkten die zijn vermeld in de bijlage bij de Overeen
komst betreffende de handel in burgerluchtvaartuigen , ge
sloten in het kader van de handelsbesprekingen 1973 tot
1979 van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven
en Handel , het gemeenschappelijk douanetarief volledig toe
met ingang van 1 maart 1986 .

— vanaf 1 januari 1987 :

a) worden voor de tariefposten waarbij de basisrechten

Artikel 198

niet meer dan 15 % naar boven of naar beneden

afwijken van de rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief of van het eengemaakte EGKS-tarief,
laatstgenoemde rechten toegepast ;

De in het gemeenschappelijk douanetarief van de Gemeen
schap vermelde autonome rechten zijn de autonome rechten
van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling. De
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conventionele rechten van het gemeenschappelijk douaneta
rief van de EEG en van het eengemaakte tarief van de EGKS
zijn de conventionele rechten van de EEG en de EGKS in hun
huidige samenstelling, met uitzondering van de aanpassingen

die daarin aangebracht zullen worden om rekening te houden
met het feit dat de rechten van het Spaanse en Portugese tarief
over het geheel genomen hoger zijn dan de rechten van de
tarieven van de EEG en de EGKS in hun huidige samenstel
ling.

Deze aanpassingen , waarover zal worden onderhandeld in
het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel , zullen binnen de grenzen van de door
artikel XXIV van die Overeenkomst geboden mogelijkheden
blijven .
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rief en het eengemaakte EGKS-tarief door de Portugese
Republiek en de geleidelijke afschaffing van de douanerech
ten tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en
de Portugese Republiek te vergemakkelijken, bepaalt de
Commissie, indien nodig , hoe de Portugese Republiek haar
douanerechten dient te wijzigen , met dien verstande dat dit
niet tot wijziging van de artikelen 189 en 197 mag leiden .
5.
Bij toepassing van de overeenkomstig artikel 197
berekende rechten , wordt afgerond op de eerste decimaal .

Wanneer de Portugese rechten worden aangepast aan de
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief of van het
eengemaakte EGKS-tarief die lager zijn dan de Portugese
basisrechten , vindt afronding plaats door schrapping van de
tweede decimaal . In de andere gevallen vindt afronding
plaats door toepassing van de hogere decimaal .

Artikel 199

1.

Portugese Republiek van andere aard zijn dan de overeen
komstige rechten van het gemeenschappelijk dounaetarief of
van het eengemaakte EGKS-tarief, geschiedt de geleidelijke
aanpassing van eerstgenoemde aan laatstgenoemde door de
elementen van het Portugese basisrecht te voegen bij die van
het recht van het gemeenschappelijk douanetarief of van het
eengemaakte EGKS-tarief, waarbij het Portugese basisrecht
geleidelijk en volgens het ritme bedoeld in artikel 197 en
artikel 243 , punt 2 , tot nul wordt verlaagd en het recht van
het gemeenschappelijk douanetarief of van het eengemaakte
EGKS-tarief van nul uitgaat om geleidelijk en volgens
datzelfde ritme zijn eindbedrag te bereiken .
2.

Artikel 200

Wanneer de rechten van het douanetarief van de

Wanneer na 1 maart 1986 sommige rechten van het

gemeenschappelijk douanetarief of van het eengemaakte
EGKS-tarief worden gewijzigd of geschorst, wijzigt of
schorst de Portugese Republiek gelijktijdig haar tarief vol
gens de uit de toepassing van artikel 197 voortvloeiende
verhoudingen .
3.
De Portugese Republiek past vanaf 1 maart 1986 de
nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief en
van het eengemaakte EGKS-tarief toe.

De Portugese Republiek kan in deze nomenclatuur de op het
tijdstip van toetreding bestaande nationale onderverdelingen
overnemen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de
geleidelijke aanpassing van haar douanerechten aan die van
het gemeenschappelijk douanetarief en die van het eenge
maakte EGKS-tarief plaatsvindt overeenkomstig het bepaal
de in deze Akte .

In geval van wijzigingen van de nomenclatuur van het
gemeenschappelijk douanetarief of van het eengemaakte
EGKS-tarief voor de in deze Akte bedoelde produkten , kan
de Raad, op voorstel van de Commissie , de nomenclatuur
van deze produkten , zoals die in deze Akte is weergegeven ,
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen aanpassen .
4.
Met het oog op de tenuitvoerlegging van lid 3 en om de
geleidelijke invoering van het gemeenschappelijk douaneta

1.
Voor de produkten die voorkomen op de lijst in bijlage
XVIII , zijn de basisrechten die worden gehanteerd voor de
aanpassing aan het gemeenschappelijk douanetarief en aan
het eengemaakte EGKS-tarief, de rechten die voortvloeien uit
de toepassing door de Portugese Republiek op 1 januari 1985
van de tariefvrijstellingen ( volledige schorsingen ) en tarief
verlagingen ( gedeeltelijke schorsingen ).
2.
Met ingang van 1 maart 1986 past de Portugese
Republiek een recht toe waarbij het verschil tussen de in lid 1
bedoelde basisrechten en de rechten van het gemeenschappe
lijk douanetarief of die van het eengemaakte EGKS-tarief
volgens het in artikel 197 vastgestelde ritme wordt ver
kleind .

3.
De Portugese Republiek kan afzien van de tariefschor
sing of het recht van het gemeenschappelijk douanetarief
eerder overnemen .

4.
Onmiddellijk bij de toetreding worden door de Portu
gese Republiek geen residuele douanerechten meer toegepast
op de invoer van de betrokken produkten uit de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling en worden er voor deze
produkten ten opzichte van de Gemeenschap geen invoer
rechten wederingevoerd .
5.
Onmiddellijk bij de toetreding past de Portugese
Republiek zonder discriminatie de vrijstellingen en de gelei
delijk aan het gemeenschappelijk douanetarief en het een
gemaakte EGKS-tarief aangepaste tariefverlagingen toe.

Artikel 201

Bij de aanpassing van haar tarief aan het gemeenschappelijk
douanetarief en aan het eengemaakte EGKS-tarief, staat het
de Portugese Republiek vrij om haar douanerechten in een
sneller ritme te wijzigen dan is bepaald in artikel 1 97 . Zij stelt
de andere Lid-Staten en de Commissie daarvan in kennis .
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Afdeling II

Afschaffing van kwantitatieve beperkingen en
maatregelen van gelijke werking
Artikel 202

Artikel 206

In afwijking van artikel 202 wordt het in Protocol nr. 17
bedoelde stelsel toegepast op het handelsverkeer in bepaalde
textielprodukten tussen Portugal en de andere Lid-Staten van
de Gemeenschap .

De kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen , alsmede alle
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en de
Portugese Republiek bestaande maatregelen van gelijke
werking worden op 1 januari 1986 afgeschaft.

Artikel 203

In afwijking van artikel 202 kunnen de huidige Lid-Staten en
de Portugese Republiek in hun onderlinge handelsverkeer
beperkingen handhaven bij de uitvoer van schroot , resten en
afvallen van werken van gietijzer , van ijzer of van staal van
post 73.03 van het gemeenschappelijk douanetarief.

85

Artikel 207

In afwijking van artikel 202 mag de Portugese Republiek tot
en met 31 december 1987 kwantitatieve beperkingen hand
haven op de invoer uit de andere Lid-Staten van de in
Protocol nr . 18 bedoelde automobielen , zulks binnen de
grenzen van het in dat Protocol beschreven stelsel van
invoercontingenten .

Artikel 208

Deze regeling kan tot en met 31 december 1988 worden
gehandhaafd voor de uitvoer van de Lid-Staten van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling naar Portugal en
tot en met 31 december 1990 voor de uitvoer van Portugal

naar de huidige Lid-Staten , mits zij niet beperkender is dan de
regeling die geldt voor de uitvoer naar derde landen .
Artikel 204

1.
In afwijking van artikel 202 kan de Portugese Repu
bliek tot en met 31 december 1988 bij invoer en uitvoer,
uitsluitend voor statistische doeleinden , de voorafgaande
registratie blijven eisen van andere produkten dan die welke
onder bijlage II van het EEG-Verdrag vallen en van produk
ten die onder het EGKS-Verdrag vallen .
2.
Het registratieformulier wordt binnen vijf werkdagen
na de indiening van het verzoek automatisch afgegeven . Als
het binnen deze termijn niet is afgegeven , kunnen de
betrokken goederen vrijelijk worden ingevoerd of uitge
voerd .

3.
De eis dat importeurs en exporteurs van tevoren
moeten zijn ingeschreven vervalt onmiddellijk bij de toetre
ding .

Artikel 205

In afwijking van artikel 202 schaft de Portugese Republiek
het bestaande discriminatoire verschil tussen het terugbeta
lingspercentage dat wordt toegepast door de organen van de
sociale zekerheid voor in Portugal vervaardigde medicijnen
en het terugbetalingspercentage voor uit de huidige Lid-Sta
ten ingevoerde medicijnen af in drie jaarlijkse gelijke etappes
en wel op de volgende data :
— 1 januari 1987 ,
— 1 januari 1988 ,
— 1 januari 1989 .

1.
Onverminderd lid 2 van het onderhavige artikel past de
Portugese Republiek vanaf 1 januari 1986 haar nationale
monopolies van commerciële aard , als bedoeld in artikel 37 ,
lid 1 , van het EEG-Verdrag, geleidelijk aan, in dier voege dat
vóór 1993 elke discriminatie tussen onderdanen van de

Lid-Staten, wat de voorwaarden van de voorziening en afzet
betreft , is uitgesloten .
De huidige Lid-Staten gaan jegens de Portugese Republiek
gelijkwaardige verplichtingen aan .

De Commissie doet aanbevelingen met betrekking tot de
wijze waarop en het ritme waarin de in dit lid voorgeschreven
aanpassing moet worden verwezenlijkt , met dien verstande
dat deze wijze en dit ritme dezelfde dienen te zijn voor de
Portugese Republiek en voor de huidige Lid-Staten .
2.
Voor benzine voor auto's , lampolie , gasolie en stook
olie van de posten 27 . 1 0 A III , 27 . 1 0 B III , 27 . 1 0 C I en 27 . 1 0
C II van het gemeenschappelijk douanetarief begint de
aanpassing van het exclusieve afzetrecht op de datum van
toetreding en worden de bestaande Portugese afzetquota die
momenteel zijn toegekend aan andere bedrijven dan Petrogal
op 1 januari 1986 afgeschaft . De totale vrijmaking van de
markten van deze produkten moet op 31 december 1992 een
feit zijn .
De Commissie doet aanbevelingen inzake de wijze waarop
deze vrijmaking tot stand moet worden gebracht en neemt
daarbij als uitgangspunt het laagste jaarlijkse marktaandeel
per produkt van het overheidsbedrijf Petrogal tijdens de
periode van 1 januari 1981 tot en met 31 december 1985 .
Onmiddellijk bij de toetreding opent de Portugese Republiek
voor elk betrokken produkt een contingent dat gelijk is aan
het totaal van de afzetquota die de andere bedrijven dan
Petrogal vóór die datum bezaten . Dit contingent wordt ,
volgens de aanbevelingen van de Commissie, geleidelijk
verhoogd met de vrijgemaakte hoeveelheden .
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Artikel 209

1 . In afwijking van artikel 202 kan de octrooihouder of
zijn rechthebbende voor een chemisch , farmaceutisch , voe
dings- of fytosanitair produkt, dat in een Lid-Staat is
gedeponeerd op een tijdstip waarop in Portugal voor dat
produkt geen octrooi kon worden verkregen , zich beroepen
op het aan dat octrooi verbonden recht ten einde de invoer
van en de handel in dit produkt te verhinderen in de huidige
Lid-Staat of Lid-Staten waar dit produkt door een octrooi
wordt beschermd , zelfs als dit produkt voor de eerste maal
door hemzelf of met zijn instemming in Portugal in de handel
is gebracht.
2. Op dit recht kan tot het einde van het derde jaar na de
invoering door Portugal van de octrooieerbaarheid van deze
produkten een beroep worden gedaan voor de in lid 1
bedoelde produkten .
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de afschaffing van de douanerechten tussen de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling en Portugal en voor de
geleidelijke toepassing door de Portugese Republiek van het
gemeenschappelijk douanetarief en van de bepalingen betref
fende het gemeenschappelijk landbouwbeleid .

Artikel 211

1 . Tenzij anders bepaald in deze Akte , zijn de bepalingen
inzake douanewetgeving voor het handelsverkeer met derde
landen onder dezelfde voorwaarden van toepassing op het
handelsverkeer binnen de Gemeenschap , zolang er in dat
handelsverkeer douanerechten worden geheven .
Voor de vaststelling van de douanewaarde in het handels
verkeer binnen de Gemeenschap , alsmede in het handelsver
keer met derde landen , is tot en met:

— 31 december 1992 voor industriële produkten , en
— 31 december 1995 voor landbouwprodukten ,
Afdeling III
Overige bepalingen
Artikel 210

1.

Rekening houdend met de geldende voorschriften ,

inzonderheid

met die betreffende het communautaire

douanevervoer , stelt de Commissie de methoden van admi
nistratieve samenwerking vast welke de in deze Akte bedoel
de afschaffing per 1 maart 1986 van de douanerechten en
heffingen van gelijke werking alsmede van de kwantitatieve

beperkingen en maatregelen van gelijke werking moeten
waarborgen voor goederen die aan de daarvoor gestelde
voorwaarden voldoen .

2.
Tot en met 28 februari 1986 blijven de bepalingen van
de overeenkomst van 1972 tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Portugese Republiek en de latere proto
collen betreffende de douaneregeling van toepassing in het
handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling en Portugal .
3.
De Commissie stelt de bepalingen vast die met ingang
van 1 maart 1986 van toepassing zijn op het handelsverkeer
binnen de Gemeenschap in de in de Gemeenschap verkregen
goederen , bij de vervaardiging waarvan
— produkten zijn verwerkt welke niet onderworpen zijn
geweest aan de douanerechten of heffingen van gelijke
werking die hierop van toepassing waren in de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling of in Portugal , of die
in aanmerking zijn gekomen voor een volledige of
gedeeltelijke teruggave van deze rechten of heffingen ,
— landbouwprodukten zijn verwerkt die niet voldoen aan
de voorwaarden om tot het vrije verkeer in de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling of in Portugal te
worden toegelaten .

Bij het vaststellen van deze bepalingen houdt de Commissie
rekening met de in deze Akte neergelegde voorschriften voor

het in aanmerking te nemen douanegebied het douanegebied
dat wordt omschreven in de in de Gemeenschap en in de
Portugese Republiek op 31 december 1985 geldende bepa
lingen .

2.
In het handelsverkeer binnen de Gemeenschap past de
Portugese Republiek vanaf 1 maart 1986 de nomenclatuur
van het gemeenschappelijk douanetarief en van het eenge
maakte EGKS-tarief toe .

De Portugese Republiek kan in deze nomenclaturen de op het
tijdstip van toetreding bestaande nationale onderverdelingen
overnemen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de
geleidelijke afschaffing van haar invoerrechten binnen de
Gemeenschap plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in
deze Akte .

Artikel 212

Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de
toetreding , voltooit de Portugese Republiek de herstructure
ring van haar ijzer- en staalindustrie overeenkomstig het
bepaalde in Protocol nr. 20 .

Met instemming van de Raad kan de Commissie de hierbo
ven bedoelde periode verkorten en de voorschriften van
genoemd Protocol wijzigen aan de hand van :
— de mate waarin het Portugese herstructureringsplan
voortgang vindt, rekening houdend met wezenlijke ele
menten betreffende het herstel van de levensvatbaarheid

van de onderneming,
— de maatregelen in deze sector die na de datum van
toetreding in de Gemeenschap van kracht zijn . In dat
geval zou de regeling die na de toetreding van toepassing
is op Portugese leveranties naar de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling niet mogen leiden tot wezenlijke
verschillen in de behandeling van enerzijds Portugal en
anderzijds de andere Lid-Staten .
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1 . Indien in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en de Portugese Republiek com
penserende bedragen als bedoeld in artikel 240 of het in
artikel 270 bedoelde compensatiemechanisme worden toege
past op een of meer van de basisprodukten die worden
beschouwd als te zijn gebruikt bij de vervaardiging van
goederen die vallen onder Verordening ( EEG ) nr . 3033 / 80
van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de
handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen ,
verkregen door verwerking van landbouwprodukten worden
de volgende overgangsmaatregelen toegepast:

— een compenserend bedrag berekend op de grondslag van
de in de artikel 240 bedoelde compenserende bedragen of
van het in artikel 270 bedoelde compensatiemechanisme
en overeenkomstig de regels neergelegd in Verordening
(EEG ) nr . 3033 / 80 voor de berekening van het variabele
element dat van toepassing is op de goederen die onder
deze verordening vallen , wordt toegepast bij invoer van

krachtens Verordening (EEG ) nr. 3033 / 80 vastgestelde
variabele element, verhoogd of verlaagd, naar gelang van het
geval , met het in lid 1 , eerste en derde streepje, bedoelde
compenserende bedrag.
Evenwel zijn in het geval waarin voor de produkten vermeld
in bijlage XIX, het douanerecht dat het vaste element vormt
van de belasting, berekend overeenkomstig het bepaalde in
de eerste alinea , lager is dan de in deze bijlage aangegeven
rechten , laatstgenoemde rechten van toepassing.
3.

Het douanerecht dat het vaste element vormt van de

belasting die op de datum van toetreding van toepassing is bij
de invoer in Portugal uit derde landen van goederen die vallen
onder Verordening ( EEG ) nr. 3033 / 80 , is gelijk aan het
hoogste van de twee als volgt berekende bedragen :

— het bedrag dat wordt verkregen door van het basisdou
anerecht dat de Portugese Republiek toepast op de invoer
uit derde landen , een variabel element af te trekken dat
gelijk is aan het krachtens Verordening ( EEG ) nr .

deze goederen in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling uit Portugal ;
— indien de goederen die vallen onder Verordening ( EEG )
nr. 3033 / 80 uit derde landen in Portugal worden
ingevoerd , wordt het bij die verordening vastgestelde
variabele element verhoogd of verlaagd , naar gelang van
het geval , met het compenserende bedrag als bedoeld in
het eerste streepje;
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3033 / 80 vastgestelde variabele element , verhoogd of
verlaagd , naar gelang van het geval , met het in lid 1 ,
eerste en derde streepje, bedoelde compenserende
bedrag;
— het bedrag dat wordt verkregen door optelling van het
vaste element dat van toepassing is op de invoer in
Portugal uit de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling en het vaste element van het recht van het gemeen

schappelijk douanetarief (of, ten opzichte van derde
landen waarvoor het communautaire stelsel van algeme
ne preferenties geldt , het vaste preferentiële element dat

— een compenserend bedrag bepaald op de grondslag van
de in artikel 240 bedoelde compenserende bedragen of

de Gemeenschap in voorkomend geval toepast op de

van het in artikel 270 bedoelde compensatiemechanisme
die voor de basisprodukten zijn vastgesteld en overeen

invoer uit deze landen ).

komstig de regels die gelden voor de berekening van de
restituties bij uitvoer als bedoeld in Verordening (EEG )
nr . 3035 / 80 van de Raad van 11 november 1980 tot

vaststelling van de algemene regels aangaande de toeken
ning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de
vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde
landbouwprodukten , uitgevoerd in de vorm van goede
ren die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen , wordt
voor de onder die verordening vallende goederen toege
past op de uitvoer van deze goederen uit de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling naar Pottugal ;
— indien produkten die vallen onder Verordening (EEG )
nr. 3035 / 80 uit Portugal naar derde landen worden
uitgevoerd , is daarop het in het derde streepje bedoelde
compenserende bedrag van toepassing.

4.
In afwijking van artikel 189 worden de douanerechten
die de Portugese Republiek toepast op de invoer uit de
Gemeenschap en derde landen , op de datum van toetreding
omgezet in het soort recht en de eenheden die in het
gemeenschappelijk douanetarief zijn vermeld . Deze omzet
ting vindt plaats op de grondslag van de waarde van de
tijdens de laatste vier kwartalen in Portugal ingevoerde
goederen waarvoor gegevens beschikbaar zijn of, indien deze
goederen niet in Portugal zijn ingevoerd , op de grondslag van
de waarde per stuk van deze goederen ingevoerd in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling.
5.

Elk vast element dat in het handelsverkeer tussen de

Gemeenschap in haar huidige samenstelling en Portugal
wordt toegepast, wordt overeenkomstig artikel 190 afge
schaft .

2.

Het douanerecht dat het vaste element vormt van de

belasting die op de datum van toetreding van toepassing is bij
de invoer in Portugal uit de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling van goederen die vallen onder Verordening
( EEG ) nr . 3033 / 80 , wordt bepaald door van het basisdou
anerecht dat de Portugese Republiek toepast op produkten
van oorsprong uit de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling een variabel element af te trekken gelijk aan het

Elk vast element dat door de Portugese Republiek wordt
toegepast op de invoer uit derde landen , wordt aangepast aan
het vaste element van het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief (of, in voorkomend geval , aan het vaste
preferentiële element van het communautaire stelsel van
algemene preferenties ), overeenkomstig de artikelen 197
en 201 .
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6.

Indien derde landen waarvoor het communautaire

stelsel van algemene preferenties geldt, een verlaging van het
variabele element van het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief genieten , past de Portugese Republiek dit
prefentiële variabele element toe vanaf de datum waarop,
tijdens het eerste jaar van de tweede etappe van de overgangs
regeling, een aanvang wordt gemaakt met de toepassing van
de voorschriften van de tweede etappe voor de basisproduk
ten waarvan het verkoopseizoen het laatst begint.

Afdeling IV

Handelsverkeer tussen de Portugese Republiek
en het Koninkrijk Spanje

15 . 11 . 85

De Portugese Republiek en het Groothertogdom Luxemburg
mogen de in de vorige alinea bedoelde nationale bepalingen
die van kracht zijn op de datum van ondertekening van deze
Akte evenwel tot en met 31 december 1995 handhaven ,
onderscheidenlijk ten aanzien van Luxemburgse onderdanen
enerzijds en Portugese onderdanen anderzijds .
2 . Per 1 januari 1991 stelt de Raad , aan de hand van een
verslag van de Commissie , een onderzoek in naar het
resultaat van de toepassing van de in lid 1 bedoelde
afwijkingsmaatregelen .
Na dit onderzoek kan de Raad , met eenparigheid van
stemmen op voorstel van de Commissie , aan de hand van
nieuwe gegevens bepalingen vaststellen om genoemde maat
regelen aan te passen .

Artikel 214
Artikel 217

De Portugese Republiek past in haar handelsverkeer met het
Koninkrijk Spanje de artikelen 189 tot en met 213 toe,
behoudens de in Protocol nr . 3 neergelegde voorwaarden .

1.
Artikel 11 van Verordening (EEG ) nr . 1612 / 68 is in
Portugal ten aanzien van onderdanen van de andere Lid-Sta
ten en in de andere Lid-Staten ten aanzien van Portugese

onderdanen van toepassing tot en met 31 december 1990 ,
zulks onder de volgende voorwaarden :
HOOFDSTUK 2

Vrij verkeer van personen , diensten en kapitaal
Afdeling 1
Werknemers

a ) de in artikel 10 , lid 1 , sub a ), van genoemde verordening
bedoelde familieleden van een werknemer die op de
datum van ondertekening van deze Akte op regelmatige
wijze met hem op het grondgebied van een Lid-Staat
waren geïnstalleerd , hebben onmiddellijk bij de toetre
ding toegang tot alle werkzaamheden in loondienst op
het gehele grondgebied van deze Lid-Staat ;

b ) de in artikel 10 , lid 1 , sub a ), van genoemde verordening
Artikel 215

bedoelde familieleden van een werknemer die na de

Artikel 48 van het EEG-Verdrag is , voor wat betreft het vrije
verkeer van werknemers tussen Portugal en andere Lid
Staten , slechts van toepassing onder voorbehoud van de
overgangsbepalingen neergelegd in de artikelen 216 tot en

ondertekening van deze Akte op regelmatige wijze met
hem op het grondgebied van een Lid-Staat zijn geïnstal
leerd , hebben aldaar toegang tot alle werkzaamheden in
loondienst als zij aldaar ten minste drie jaar verblijven .
Deze verblijfstermijn wordt met ingang van 1 januari
1989 tot 18 maanden teruggebracht .

met 219 van deze Akte .

Artikel 216

1.
De artikelen 1 tot en met 6 van Verordening ( EEG ) nr .
1612 / 68 betreffende het vrije verkeer van werknemers
binnen de Gemeenschap zijn in Portugal ten aanzien van

Dit lid doet geen afbreuk aan gunstiger nationale of uit
bilaterale overeenkomsten voortvloeiende bepalingen .

2.
De in lid 1 bedoelde regeling is ook van toepassing op
de familieleden van een zelfstandige die met hem in een
Lid-Staat zijn geïnstalleerd .

onderdanen van de andere Lid-Staten en in de andere

Lid-Staten ten aanzien van Portugese onderdanen pas van
toepassing vanaf 1 januari 1993 .

De Portugese Republiek en de huidige Lid-Staten zijn
bevoegd , onderscheidenlijk ten aanzien van onderdanen van
de andere Lid-Staten en ten aanzien van Portugese onderda
nen , tot en met 31 december 1992 de nationale bepalingen of
bepalingen die voortvloeien uit bilaterale overeenkomsten
waarbij immigratie met het oog op het verrichten van arbeid
in loondienst en / of toegang tot arbeid in loondienst aan
een voorafgaande vergunning wordt onderworpen , te hand
haven .

Artikel 218

Voor zover bepaalde voorschriften van Richtlijn 68 / 360 /
EEG inzake de opheffing van de beperkingen van de
verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten
en van hun familie binnen de Gemeenschap onlosmakelijk
zijn verbonden met die voorschriften van Verordening ( EEG )
nr . 1612 / 68 waarvan de toepassing krachtens artikel 216
wordt uitgesteld , zijn de Portugese Republiek en andere
Lid-Staten bevoegd van deze voorschriften af te wijken voor
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zover zulks noodzakelijk is voor de toepassing van de
afwijkende bepalingen die in artikel 216 omtrent voornoem
de verordening zijn neergelegd .

Artikel 219

89

b) Portugal - Duitsland
— Artikel 27 , leden 1 , 2 en 3 , van het Verdrag van
6 november 1964, zoals gewijzigd bij artikel 1 van
de Overeenkomst tot wijziging van dat Verdrag van
30 september 1974 .
c) Portugal - Spanje

— Artikelen 23 en 24 van het Algemeen Verdrag van

De Portugese Republiek en de andere Lid-Staten treffen ,
daarin bijgestaan door de Commissie, de nodige maatregelen
opdat uiterlijk op 1 januari 1993 de toepassing van het
besluit van de Commissie van 8 december 1972 betreffende

het uniforme systeem dat krachtens artikel 15 van Veror
dening ( EEG ) nr. 1612 / 68 van de Raad is ingesteld, het
zogenaamde „SEDOC"-systeem , en van het besluit van de
Commissie van 14 december 1972 betreffende „het commu

nautaire schema" voor het inwinnen en verspreiden van de
inlichtingen bedoeld in artikel 14 , lid 3 , van Verordening
( EEG ) nr . 1612 / 68 van de Raad tot Portugal kan worden
uitgebreid .

11 juni 1969 .

— Artikelen 45 en 46 van de Administratieve Regeling
van 22 mei 1970 .

d ) Portugal - Luxemburg

— Artikel 23 van het Verdrag van 12 februari 1965 ,
zoals gewijzigd bij artikel 13 van het tweede avenant
van 20 mei 1977 .

— Artikel 15 van het tweede avenant van 21 mei 1979

bij het Algemeen Administratief Verdrag van 20 ok
tober 1966 .

e) Portugal - Nederland
Artikel 220

1.

Tot de inwerkingtreding van de voor alle Lid-Staten

— Artikel 33 , lid 2 , van het Verdrag van 19 juli
1979 .

— Artikelen 36 en 37 van de Administratieve Regeling
van 9 mei 1980 .

eenvormige oplossing, bedoeld in artikel 99 van Verordening
( EEG ) nr. 1408 / 71 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen , als
mede op hun gezinsleden , die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen , maar uiterlijk tot en met 31 december 1988 zijn
artikel 73 , leden 1 en 3 , artikel 74 , lid 1 , en artikel 75 , lid 1 ,

van Verordening ( EEG ) nr . 1408 / 71 , alsmede de artikelen
86 en 88 van Verordening ( EEG ) nr . 574 / 72 tot vaststelling
van de wijze van toepassing van Verordening ( EEG ) nr .
1408 / 71 niet van toepassing op Portugese werknemers die
werkzaam zijn in een andere Lid-Staat dan Portugal en wier
gezinsleden in Portugal verblijven .
Artikel 73 , lid 2 , artikel 74 , lid 2 , artikel 75 , lid 2 , en arti
kel 94 , lid 9 , van Verordening ( EEG) nr . 1408 / 71 , alsmede
de artikelen 87 , 89 , 98 en 120 van Verordening ( EEG )
nr . 574 / 72 zijn van overeenkomstige toepassing op deze
werknemers .

Er wordt evenwel geen afbreuk gedaan aan de wettelijke
bepalingen van een Lid-Staat die voorschrijven dat de
gezinsbijslagen voor de gezinsleden verschuldigd zijn onge
acht het land van verblijf van de gezinsleden .

Afdeling II

Recht van vestiging, diensten , kapitaalverkeer
en onzichtbare transacties

Artikel 221

De Portugese Republiek kan beperkingen op het recht van
vestiging en het vrij verrichten van diensten handhaven :
— tot en met 3 1 december 1988 , voor de werkzaamheden in
de sector reisbureau's ,

— tot en met 31 december 1990 , voor de werkzaamheden in
de bioscoopsector .

Artikel 222

2.
Niettegenstaande artikel 6 van Verordening ( EEG ) nr .
1408 / 71 blijven de volgende bepalingen van onderstaande
verdragen inzake sociale zekerheid gedurende de in lid 1
bedoelde periode van toepassing op Portugese werkne
mers :

a ) Portugal — België
— Artikel 28 , lid 2 , van het Algemeen Verdrag van
14 september 1970 .
— Artikelen 57 , 58 en 59 van de Administratieve

Regeling van 14 september 1970 .

1.
Tot en met 31 december 1989 kan de Portugese
Republiek een stelsel van voorafgaande vergunningen hand
haven voor directe investeringen in de zin van de eerste
richtlijn van de Raad van 1 1 mei 1960 voor de uitvoering van
artikel 67 van het EEG-Verdrag, gewijzigd en aangevuld
bij de tweede Richtlijn 63 / 21 / EEG van de Raad van
18december 1962 en bij de Toetredingsakte van 1972 , die in
Portugal worden verricht door onderdanen van de andere
Lid-Staten en die verband houden met het uitoefenen van het

recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten , en
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waarvan de totale waarde respectievelijk de volgende bedra
gen overschrijdt:
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wel als landbouwgronden zijn ingedeeld in de zin van de
Portugese wetgeving die geldt op het tijdstip van de toetre
ding , tot en met 31 december 1990 uitstellen .

in de loop van 1986 : 1,5 miljoen Ecu ,
in de loop van 1987 : 1,8 miljoen Ecu ,

2.

De in lid 1 bedoelde tijdelijke afwijking is niet van

toepassing :

in de loop van 1988 : 2,1 miljoen Ecu ,

in de loop van 1989 : 2,4 miljoen Ecu .
2.

Lid 1 is niet van toepassing op directe investeringen

betreffende de sector kredietinstellingen .
3.
Ten aanzien van elk investeringsproject waarvoor uit
hoofde van lid 1 een voorafgaande vergunning is vereist ,
dienen de Portugese autoriteiten uiterlijk twee maanden na
de indiening van de aanvraag een standpunt te bepalen . Bij
gebreke van een standpuntbepaling binnen deze termijn
wordt de voorgenomen investering geacht te zijn toege

— op ingezetenen van de andere Lid-Staten die behoren tot
de categorie van hen die emigreren in het kader van het
vrije verkeer van werknemers of zelfstandigen ,
— op de in lid 1 bedoelde aankopen die verband houden met
de uitoefening van het recht van vestiging door zelfstan
digen die ingezetene zijn van de andere Lid-Staten en naar
Portugal emigreren .

Artikel 226

staan .

4.
Investeerders op wie lid 1 van toepassing is , mogen niet
onderling worden gediscrimineerd en mogen evenmin een
minder gunstige behandeling krijgen dan die welke aan
onderdanen van derde landen wordt toegestaan .

Artikel 223

1.
Die Portugese Republiek kan , onder de voorwaarden
en binnen de termijnen neergelegd in de artikelen 224 tot en
met 229 , de vrijmaking van het kapitaalverkeer , vermeld in
de lijsten A en B van de eerste richtlijn van de Raad van 1 1 mei
1960 voor de uitvoering van artikel 67 van het EEG-Verdrag
en van de tweede richtlijn van de Raad van 1 8 december 1 962
ter aanvulling en wijziging van de eerste richtlijn voor de
uitvoering van artikel 67 van het EEG-Verdrag , uitstellen .
2.
De Portugese autoriteiten en de Commissie plegen te
gelegener tijd overleg over de wijze van toepassing van de
maatregelen tot vrijmaking of versoepeling waarvan de
tenuitvoerlegging krachtens de hiernavolgende bepalingen
kan worden uitgesteld .

Artikel 224

De Portugese Republiek kan de vrijmaking van de directe
investeringen , verricht door ingezetenen van Portugal in
de andere Lid-Staten , tot en met 31 december 1992 uit
stellen .

1.
De Portugese Republiek kan tot en met 31 december
1990 en onder de in lid 2 neergelegde voorwaarden beper
kingen handhaven ten aanzien van overmaking van de
liquidatieopbrengst van investeringen in onroerend goed , in
Portugal verricht door ingezetenen van de andere Lid
Staten .

2 . a ) De overmakingen van de liquidatieopbrengsten wor
den respectievelijk vrijgemaakt
— op 1 januari 1986 : tot 100 000 Ecu ,

— op 1 januari 1987 : tot 120 000 Ecu ,
— op 1 januari 1988 : tot 140 000 Ecu ,
— op 1 januari 1989 : tot 160 000 Ecu ,
— op 1 januari 1990 : tot 180 000 Ecu .

b ) In geval van liquidatie die het sub a ) vermelde bedrag
te boven gaat , wordt de overmaking van het saldo in
vijf gelijke jaarlijkse gedeelten vrijgemaakt, het
eerste gedeelte bij de aanvraag om overmaking van
de liquidatieopbrengst en de vier andere gedeelten in
de vier jaar die daarop volgen .

3.
Tijdens de toepassingsduur van deze overgangsmaat
regel worden de algemene of bijzondere faciliteiten betref
fende de vrije overmaking van de liquidatieopbrengst van
investeringen in onroerend goed als bedoeld in lid 1 , en die op
grond van Portugese bepalingen of van overeenkomsten
betreffende de betrekkingen tussen de Portugese Republiek
en een van de Lid-Staten dan wel een derde land bestaan ,

gehandhaafd en op niet discriminerende wijze toegepast ten
opzichte van alle andere Lid-Staten .

Artikel 225

Artikel 227

1.
De Portugese Republiek kan de vrijmaking van over
makingen in verband met in Portugal door ingezetenen van
de andere Lid-Staten verrichte aankopen van onroerend goed
dat is gebouwd en bestemd voor bewoning , alsmede van
terreinen die reeds voor de landbouw worden gebruikt dan

De Portugese Republiek kan tot en met 31 december 1992 de
vrijmaking uitstellen van overmakingen in verband met
investeringen in onroerend goed , in een andere Lid-Staat
verricht :
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— door ingezetenen van Portugal die niet behoren tot de
categorie van personen die in het kader van het vrije '
verkeer van werknemers en zelfstandigen emigreren ,
— door zelfstandigen die ingezetene zijn van Portugal en die
emigreren , voor zover de betrokken investeringen geen
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Artikel 230

1.
De Portugese Republiek kan tot en met 31 december
1990 en onder de in lid 2 aangegeven voorwaarden beper
kingen op de met het vreemdelingenverkeer samenhangende
overmakingen handhaven .

verband houden met hun vestiging .

2.
De jaarlijkse toeristentoewijzing per persoon mag niet
lager zijn dan :
Artikel 228

1.

De Portugese Republiek kan tot en met 31 december

— 500 Ecu voor 1986 ,

— 600 Ecu voor 1987 ,

1 990 en onder de in lid 2 bepaalde voorwaarden beperkingen
handhaven op de transacties vermeld in rubriek X onder B ,

— 700 Ecu voor 1988 ,

C , D , E , F en H van lijst A die is gehecht aan de in artikel 223

— 800 Ecu voor 1989 ,

bedoelde richtlijnen en die zijn bestemd voor ingezetenen van
de andere Lid-Staten .

2.
Op 1 januari 1986 worden de overmakingen vrijge
maakt tot een bedrag van 25 000 Ecu voor de transacties
onder C , D en F, en van 1 0 000 Ecu voor de transacties onder
B , E en H. Elk van deze bedragen wordt respectievelijk
vastgesteld :
— op 1 januari 1987 : op 30 000 en 12 000 Ecu ,

— 900 Ecu voor 1990 .

Artikel 231

De Portugese Republiek zal , indien de omstandigheden zulks
toelaten , de vrijmaking van het kapitaalverkeer en van de
onzichtbare acties bedoeld in dei artikelen 224 tot en met 230

verwezenlijken vóór het verstrijken van de in die artikelen
vastgestelde termijnen .

— op 1 januari 1988 : op 35 000 en 14 000 Ecu ,
— op 1 januari 1989 : op 40 000 en 16 000 Ecu ,

Artikel 232

— op 1 januari 1990 : op 45 000 en 18 000 Ecu .

Voor de toepassing van de artikelen 223 tot en met 231 kan
de Commissie overgaan tot raadpleging van het Monetair
Comité en elk dienstig voorstel bij de Raad indienen .

Artikel 229

De Portugese Republiek kan de vrijmaking van de in lijst B
( rubrieken IV.B.1 en 3 ) bij de in artikel 223 bedoelde

HOOFDSTUK 3

richtlijnen genoemde transacties die worden verricht door
ingezetenen van Portugal , tot en met 31 december 1990

Landbouw

uitstellen .

De door ingezetenen van Portugal verrichte transacties in
door de Europese Gemeenschappen en de Europese Investe
ringsbank uitgegeven effecten vormen echter het voorwerp
van een geleidelijke vrijmaking in de loop van deze periode op
de hiernavolgende wijze :

— op 1 januari 1986 wordt het plafond van vrijmaking voor
inschrijvingen op deze effecten vastgesteld op 15 miljoen
Ecu ,

— op 1 januari 1987 wordt dit plafond vastgesteld op
18 miljoen Ecu ,
— op 1 januari 1988 wordt dit plafond vastgesteld op
21 miljoen Ecu ,

— op 1 januari 1989 wordt dit plafond vastgesteld op
24 miljoen Ecu ,
— op 1 januari 1990 wordt dit plafond vastgesteld op
27 miljoen Ecu .

Afdeling I

Algemene bepalingen
Artikel 233

1.
Het onderhavige hoofdstuk heeft betrekking op land
bouwprodukten met uitzondering van de produkten die
vallen onder Verordening ( EEG ) nr. 3796 / 81 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
visserijprodukten .
2.
Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk
zijn de voorschriften van deze Akte van toepassing op de in
lid 1 bedoelde landbouwprodukten .
3.
Behoudens bijzondere bepalingen in dit hoofdstuk die
voorzien in andere data of termijnen , verstrijkt de toepassing
van de overgangsmaatregelen voor de in lid 1 bedoelde
landbouwprodukten eind 1995 .
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Artikel 234

1.
De toepassing van de communautaire regeling op
produkten waarvoor het onderhavige hoofdstuk geldt , vindt
plaats volgens een „klassieke" overgang of een overgang „in

etappes" waarvan de algemene bepalingen respectievelijk in
de afdelingen II en III zijn neergelegd en de specifieke
bepalingen, afhankelijk van de sector van de produkten , in de
afdelingen IV en V.
2 . Behoudens andersluidende bepalingen in specifieke
gevallen , stelt de Raad , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de noodzakelijke

bepalingen vast om dit hoofdstuk ten uitvoer te leggen .
Deze bepalingen kunnen met name voorzien in adequate
maatregelen ter voorkoming van verleggingen van het han
delsverkeer tussen Portugal en de andere Lid-Staten .

3.
De Raad kan , op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europese Parlement , met eenparigheid
van stemmen overgaan tot de aanpassingen van de in dit
hoofdstuk neergelegde regels die noodzakelijk kunnen blij
ken in geval van wijziging van de communautaire rege
ling .

Afdeling II
De klassieke overgang

Onderafdeling 1

Toepassingsgebied
Artikel 235

Deze afdeling geldt voor alle landbouwprodukten bedoeld in
artikel 233 , met uitzondering van die welke in artikel 259 zijn
bedoeld .

Onderafdeling 2
Aanpassing en compensatie van prijzen

Artikel 236

Tot aan de eerste van de in artikel 238 bedoelde prijsaan
passingen , worden de prijzen die in Portugal moeten worden
toegepast , overeenkomstig de in de gemeenschappelijke
marktordening van de betrokken sector neergelegde regels ,
vastgesteld op een peil dat overeenstemt met het peil van de
prijzen die gedurende een voor elk produkt te bepalen
representatieve periode in Portugal waren vastgesteld onder
het voordien geldende nationale stelsel .
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Indien de toepassing van de vorige alinea evenwel leidt tot
Portugese prijzen die hoger zijn dan de gemeenschappelijke
prijzen , wordt voor de vaststelling van de Portugese prijzen
het peil aangehouden dat overeenkomt met het peil van de
onder de voordien geldende nationale regeling in Portugal
vastgestelde prijzen voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 ,
omgerekend in Ecu met behulp van de omrekeningskoers die

aan het begin van het verkoopseizoen van het betrokken
produkt van toepassing was .
Indien voor een bepaald produkt geen omschrijving van de
Portugese prijs bestaat , wordt de in Portugal toe te passen
prijs vastgesteld aan de hand van de tijdens een te bepalen
representatieve periode daadwerkelijk op de Portugese mark
ten genoteerde prijzen .
Bij afwezigheid van gegevens omtrent de prijzen voor
bepaalde produkten op de Portugese markt, wordt bij de
berekening van de in Portugal toe te passen prijs evenwel
uitgegaan van de prijzen in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling voor soortgelijke produkten of groepen van
produkten , of produkten waarmede zij concurreren .

Artikel 237

1.
Indien op de datum van toetreding wordt geconsta
teerd dat het verschil tussen het prijspeil voor een produkt in
Portugal en het peil van de gemeenschappelijke prijs van
geringe betekenis is , kan de gemeenschappelijke prijs in
Portugal worden toegepast voor het betrokken produkt .
2.
Het in lid 1 bedoelde verschil wordt van geringe
betekenis geacht wanneer het minder is dan of gelijk is aan
3 % van de gemeenschappelijke prijs .

Artikel 238

1.
Indien de toepassing van artikel 236 in Portugal leidt
tot een prijspeil dat afwijkt van het peil van de gemeenschap
pelijke prijzen , worden de prijzen ten aanzien waarvan in
afdeling IV naar dit artikel wordt verwezen , behoudens het
bepaalde in lid 4 , elk jaar aan het begin van het verkoopsei
zoen overeenkomstig de leden 2 en 3 aangepast aan het peil
van de gemeenschappelijke prijzen .
2.
Indien voor een produkt de prijs in Portugal lager is dan
de gemeenschappelijke prijs , vindt de aanpassing plaats in
zeven etappes , waarbij de prijs in Portugal bij de eerste zes
aanpassingen achtereenvolgens wordt verhoogd met een
zevende, een zesde , een vijfde , een kwart , een derde en de
helft van het verschil tussen het prijspeil van deze Lid-Staat en
het peil van de gemeenschappelijke prijzen die vóór elke
aanpassing van toepassing zijn ; de prijs die uit deze bereke
ning voortvloeit , wordt verhoogd of verlaagd in evenredig
heid met de eventuele verhoging of verlaging van de gemeen
schappelijke prijs voor het komende verkoopseizoen ; de
gemeenschappelijke prijs wordt in Portugal toegepast op het
ogenblik van de zevende aanpassing.
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3 . a ) Indien voor een produkt de prijs in Portugal hoger is
dan de gemeenschappelijke prijs , wordt de prijs in
deze Lid-Staat gehandhaafd op het peil dat voort
vloeit uit de toepassing van artikel 236 ; de aanpas
sing vloeit voort uit de ontwikkeling van de gemeen
schappelijke prijzen tijdens de zeven jaar volgend op
de toetreding .
De prijs in Portugal wordt evenwel aangepast voor
zover zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat het

verschil tussen deze prijs en de gemeenschappelijke
prijs groter wordt .
Indien de in Ecu uitgedrukte Portugese prijzen die
onder het voordien geldende nationale stelsel werden
vastgesteld voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 ,
hebben geleid tot overschrijding van het verschil dat
tijdens het verkoopseizoen 1984 / 1985 bestond tus
sen de Portugese en de gemeenschappelijke prijzen ,
wordt de prijs in Portugal die voortvloeit uit de
toepassing van de twee voorgaande alinea's verlaagd
met een nader te bepalen bedrag ten belope van een
gedeelte van de overschrijding, zodat de overschrij
ding uiterlijk aan het begin van het vijfde verkoop
seizoen volgend op de toetreding volledig ongedaan
is gemaakt .

Onverminderd het bepaalde sub b ), wordt de
gemeenschappelijke prijs in Portugal toegepast op
het tijdstip van de zevende aanpassing.
b ) Aan het einde van het vijfde jaar volgend op de
toetreding, gaat de Raad over tot een analyse van de
ontwikkeling van de aanpassing der prijzen . Te dien
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gevolgen van de degressiviteit van deze prijzen te
verzachten . Deze steunmaatregelen worden gefi
nancierd uit de Portugese begroting .

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europese Parlement de in de
bovengenoemde streepjes bedoelde maatregelen met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen vast .
4 . In het belang van een harmonisch verloop van het
integratieproces kan worden besloten dat, in afwijking van

lid 2 , de prijs van een of meer produkten ten aanzien van
Portugal gedurende een verkoopseizoen afwijkt van de
prijzen die voortvloeien uit de toepassing van dit lid .
Deze afwijking mag niet meer bedragen dan 10% van de te
verrichten prijsaanpassing .

In dat geval geldt voor het volgende verkoopseizoen het
prijspeil dat zou zijn voortgevloeid uit de toepassing van
lid 2 , indien niet tot afwijking zou zijn besloten . Voor dit
verkoopseizoen kan evenwel opnieuw tot een afwijking van
dat peil worden besloten , overeenkomstig het bepaalde in de
eerste en tweede alinea .

De in de eerste alinea bedoelde afwijking is niet van

toepassing op de laatste aanpassing bedoeld in lid 2 .

Artikel 239

artikel 264 , lid 2 , sub c), bedoelde verslagen , aan de
Raad een advies , in voorkomend geval vergezeld van
passende voorstellen .

Indien op de datum van toetreding of tijdens de toepassings
periode van de overgangsmaatregelen de prijs op de wereld
markt voor een bepaald produkt hoger is dan de gemeen
schappelijke prijs , kan in Portugal de gemeenschappelijke
prijs voor het betrokken produkt worden toegepast , behalve
indien de in Portugal toegepaste prijs hoger is dan de

Indien uit deze analyse blijkt :

gemeenschappelijke prijs .

einde zendt de Commissie , in het kader van de in

— dat het verschil tussen de Portugese prijzen en de
gemeenschappelijke prijzen weliswaar te groot is
om te worden overbrugd tijdens de resterende
periode voor de aanpassing van de prijzen uit
hoofde van lid 2 , maar niettemin binnen een
beperkte termijn lijkt te kunnen worden ingelo

pen , kan de aanvankelijk voor de aanpassing van
de prijzen vastgestelde periode worden verlengd ;
in dat geval worden de prijzen op hun voordien
geldende peil gehandhaafd overeenkomstig het
bepaalde sub a ),
— dat het verschil tussen de Portugese prijzen en de
gemeenschappelijke prijzen te groot is om uit
sluitend door verlenging van de oorspronkelijk
voor de aanpassing van de prijzen vastgestelde
periode te worden ingelopen , kan naast deze
verlenging worden besloten dat de aanpassing zal
plaatsvinden door middel van een geleidelijke
daling van de Portugese prijzen , uitgedrukt in
reële termen , zo nodig vergezeld van indirecte ,
tijdelijke en degressieve steunmaatregelen om de

Artikel 240

De verschillen in het peil van de prijzen waarvoor in
afdeling IV naar dit artikel wordt verwezen , worden gecom
penseerd volgens onderstaande regels :
1 . Voor de produkten waarvoor de prijzen worden vastge
steld overeenkomstig de artikelen 236 en 238 , zijn de in
het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling en Portugal en tussen Portugal en
derde landen toepasselijke compenserende bedragen
gelijk aan het verschil tussen de prijzen die voor Portugal
zijn vastgesteld en de gemeenschappelijke prijzen .
Het volgens de hierboven bedoelde voorschriften bepaal
de compenserende bedrag wordt in voorkomend geval
gecorrigeerd voor wat betreft de invloed van de nationale
steunmaatregelen die de Portugese Republiek krachtens
de artikelen 247 en 248 mag handhaven .
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2 . Er wordt evenwel geen compenserend bedrag vastgesteld
indien de toepassing van punt 1 leidt tot een bedrag dat
van geringe betekenis is .

Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling

3 . a ) In het handelsverkeer tussen Portugal en de Gemeen

2 . De uitgaven die de Portugese Republiek moet verrich
ten voor interventies op haar binnenlandse markt en het
verlenen van restituties of subsidies bij de uitvoer naar derde

schap in haar huidige samenstelling worden de
compenserende bedragen geheven door de invoeren
de Staat of toegekend door de uitvoerende Staat.
b ) In het handelsverkeer tussen Portugal en derde
landen worden de in het kader van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid toegepaste heffingen of ande
re belastingen bij invoer, alsmede, behoudens uit
drukkelijke afwijking , de restituties bij uitvoer, naar
gelang van het geval , verlaagd of verhoogd met de
compenserende bedragen die gelden in het handels
verkeer met de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling .

Garantie .

landen en de andere Lid-Staten , blijven voor de in artikel 259
bedoelde produkten nationaal tot het einde van de eerste
etappe .

Vanaf de tweede etappe worden de uitgaven voor interven
ties op de binnenlandse markt van Portugal en voor de
toekenning van uitvoerrestituties naar derde landen door de
Gemeenschap gefinancierd ten laste van het Europees Oriën
tatie- en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling
Garantie .

De douanerechten kunnen evenwel niet met het

compenserende bedrag worden verlaagd .
4 . Ten aanzien van produkten waarvoor het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief is geconsolideerd in het
kader van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel , wordt rekening gehouden met de
consolidering .
5 . Het door een Lid-Staat overeenkomstig punt 1 geheven
of toegekende compenserende bedrag mag niet hoger zijn
dat het totale bedrag dat door dezelfde Lid-Staat wordt
geheven bij invoer uit derde landen die in aanmerking
komen voor de meestbegunstigingsclausule .
De Raad kan , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen van deze regel
afwijken , met name om verleggingen van het handelsver
keer en distorsies van de mededinging te voorkomen .
6 . De Raad kan , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen , voor zover
zulks nodig is voor de goede werking van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid , afwijken van het bepaalde
in artikel 211 , lid 1 , eerste alinea , voor de produkten
waarop compenserende bedragen van toepassing zijn .

Onderafdeling 3
Vrij verkeer en Douane-unie
Artikel 243

Ten aanzien van de produkten uit derde landen waarvan de
invoer in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling is
onderworpen aan de toepassing van douanerechten , gelden
de volgende bepalingen :
1 . a ) Onverminderd punt 4 , worden de douanerechten bij
invoer in de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling voor produkten van herkomst uit Portugal
geleidelijk afgeschaft volgens onderstaand ritme :
— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
87,5 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
71,4% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
57,1 % van het basisrecht ,
Artikel 241

Indien de prijs op de wereldmarkt voor een bepaald produkt
hoger is dan de prijs die wordt aangehouden voor de
berekening van de in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid ingestelde belasting bij invoer , verminderd
met het compenserende bedrag dat wordt afgetrokken van de
belasting bij invoer krachtens artikel 240 , of wanneer de
restitutie bij uitvoer naar derde landen lager is dan het
compenserende bedrag of wanneer er geen restitutie wordt
verleend , kunnen passende maatregelen worden getroffen
om de goede werking van de gemeenschappelijke ordening
der markten te waarborgen .

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
42,8% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
28,5% van het basisrecht ,
— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
14,2% van het basisrecht ,
— op 1 januari 1992 worden alle rechten afge
schaft .

Niettemin verlaagt de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling
— voor orchideeën , anthurium , strelitzia en protea
van post ex 06.03 A van het gemeenschappelijk

Artikel 242

douanetarief,
— voor preparaten en conserven van tomaten van

1.
De toegekende compenserende bedragen worden door
de Gemeenschap gefinancierd ten laste van het Europees

post 20.02 C van het gemeenschappelijk douane
tarief,
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haar basisrechten in vijf gedeelten van 20 % achter
eenvolgens op de volgende data :

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd tot

— op 1 maart 1986 ,

— op 1 januari 1994 wordt elk recht verlaagd tot
18,1 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1987 ,
— op 1 januari 1988 ,
— op 1 januari 1989 ,

— op 1 januari 1990 .

b) Onverminderd punt 4 , worden de douanerechten bij
invoer in Portugal voor produkten van herkomst uit
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling gelei
delijk afgeschaft volgens onderstaand ritme:
— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
87,5% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
75% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
62,5 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
50 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
37,5 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
25 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot
12,5% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 worden alle rechten afge
schaft .

c) Onverminderd punt 4 en in afwijking van het
bepaalde sub a ) en b ), worden de douanerechten bij
invoer voor oliehoudende zaden en vruchten en

daarvan afgeleide produkten die vallen onder Ver
ordening nr . 136 / 66 / EEG - met uitzondering van
plantaardige oliën , andere dan olijfolie , bestemd
voor menselijke consumptie - geleidelijk afgeschaft
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
en Portugal , zulks volgens onderstaand ritme :
— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
90,9 % van. het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
81,8% van het basisrecht,

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
72,7 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
63,6% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
54,5 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
45,4 % van het basisrecht ,
— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot
36,3% van het basisrecht ,

27,2 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1995 wordt elk recht verlaagd tot
9% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1996 worden alle rechten afge
schaft .

d ) Voor plantaardige oliën , andere dan olijfolie,
bestemd voor menselijke consumptie, passen de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en de
Portugese Republiek, onverminderd punt 4, even
wel hun respectieve basisrechten ongewijzigd toe
gedurende het tijdvak waarin in Portugal bepaalde
controleregelingen als bedoeld in artikel 292 wor
den toegepast . Bij het verstrijken van deze periode
worden de basisrechten geleidelijk afgeschaft vol
gens onderstaand ritme:

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
83,3 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot
66,6% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd tot
49,9% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1994 wordt elk recht verlaagd tot
33,2 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1995 wordt elk recht verlaagd tot
16,5% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1996 worden alle rechten afge
schaft .

2 . Met het oog op de invoering van het gemeenschappelijk
douanetarief past de Portugese Republiek de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief volledig toe vanaf
1 maart 1986 , behalve ten aanzien van :

a ) onverminderd punt 4 , de in bijlage XX bedoelde
produkten en de produkten waarvoor de Portugese

basisrechten hoger zijn dan die van het gemeenschap
pelijk douanetarief, waarvoor de Portugese Repu
bliek, met het oog op de geleidelijke invoering van
het gemeenschappelijk douanetarief, haar tarief ten
opzichte van derde landen als volgt wijzigt :
aa ) voor de tariefposten waarvoor de basisrechten
niet meer dan 15 % afwijken van de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief, worden
laatstgenoemde rechten toegepast ;
bb ) in de overige gevallen past de Portugese Repu
bliek een recht toe waardoor het verschil tussen

de basisrechten en de rechten van het gemeen
schappelijk douanetarief in acht gelijke gedeel
ten van 12,5% worden verkleind , zulks op de
volgende data :
— op 1 maart 1986 ,
— op 1 januari 1987 ,
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— op 1 januari 1988 ,
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De Portugese Republiek past het gemeenschap
pelijk douanetarief volledig toe vanaf 1 januari

— op 1 januari 1989 ,

1996 ;

— op 1 januari 1990 ,

— op 1 januari 1991 ,
— op 1 januari 1992 .

De Portugese Republiek past het gemeenschap
pelijk douanetarief volledig toe met ingang van
1 januari 1993 ;

b) onverminderd punt 4 , oliehoudende zaden en vruch
ten en daarvan afgeleide produkten die onder Ver
ordening nr. 136 / 66 / EEG vallen - met uitzonde
ring van plantaardige oliën , andere dan olijfolie,
bestemd voor menselijke consumptie - , ten aanzien
waarvan de Portugese Republiek , met het oog op de
geleidelijke invoering van het gemeenschappelijk
douanetarief, haar tarief ten opzichte van derde
landen als volgt wijzigt :

c ) onverminderd punt 4 , pl antaardige oliën , andere dan
olijfolie , bestemd voor menselijke consumptie , waar
voor de Portugese Republiek haar basisrechten onge
wijzigd toepast tijdens de periode waarin in Portugal
bepaalde controleregelingen als bedoeld in artikel
292 van toepassing zijn . Bij het verstrijken van deze
periode wijzigt de Portugese Republiek haar tarief
ten opzichte van derde landen als volgt:

aa) voor tariefposten waarvoor de basisrechten niet
meer dan 15 % afwijken van de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief, worden laatst
genoemde rechten toegepast ;

bb ) in de andere gevallen verkleint de Portugese
Republiek het verschil tussen het basisrecht en
het recht van het gemeenschappelijk douaneta
rief volgens onderstaand ritme :

aa ) voor de tariefposten waarvoor de basisrechten
niet meer dan 15 % afwijken van de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief, worden
laatstgenoemde rechten toegepast ;

— op 1 januari 1991 wordt het verschil ver
kleind tot 83,3% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1992 wordt het verschil ver

bb ) in de overige gevallen past de Portugese Repu

kleind tot 66,6 % van het aanvankelijke

bliek een recht toe waardoor het verschil tussen

verschil ,

het basisrecht en het recht van het gemeenschap
pelijk douanetarief wordt verkleind volgens

— op 1 januari 1993 wordt het verschil ver
kleind tot 49,9 % van het aanvankelijke
verschil ,

onderstaand ritme :

— op 1 maart 1 9 8 6 wordt het verschil verkleind
tot 90,9 % van het aanvankelijke verschil ,

— op 1 januari 1994 wordt het verschil ver
kleind tot 33,2% van het aanvankelijke

— op 1 januari 1987 wordt het verschil ver
kleind tot 81,8% van het aanvankelijke

verschil ,

verschil ,

— op 1 januari 1995 wordt het verschil ver
kleind tot 16,5% van het aanvankelijke

— op 1 januari 1988 wordt het verschil ver
kleind tot 72,7 % van het aanvankelijke

verschil ,

verschil ,

De Republiek Portugal past het gemeenschappe
lijk douanetarief volledig toe vanaf 1 januari

— op 1 januari 1989 wordt het verschil ver
kleind tot 63,6 % van het aanvankelijke

1996 .

verschil ,

— op 1 januari 1990 wordt het verschil ver
kleind tot 54,5 % van het aanvankelijke

3 . In de zin van de punten 1 en 2 is het basisrecht het in
artikel 189 omschreven recht .

verschil ,

— op 1 januari 1991 wordt het verschil ver
kleind tot 45,4% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1992 wordt het verschil ver
kleind tot 36,3 % van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1993 wordt het verschil ver
kleind tot 27,2% van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1994 wordt het verschil ver
kleind tot 18,1 % van het aanvankelijke
verschil ,

— op 1 januari 1995 wordt het verschil ver
kleind tot 9 % van het aanvankelijke ver
schil .

4 . Ten aanzien van produkten die onder een gemeenschap
pelijke marktordening vallen , kan volgens de procedure
van artikel 38 van Verordening nr. 136 / 66 / EEG of,
naar gelang van het geval , van de overeenkomstige
artikelen van de andere verordeningen houdende een

gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten ,
worden besloten dat :

a ) de Portugese Republiek , op haar verzoek , overgaat
tot :

— afschaffing van de in punt 1 , sub b ), c ) en d),
bedoelde douanerechten of tot in punt 2 , sub a ),
b ) en c), bedoelde aanpassing , in een sneller ritme
dan aldaar is voorzien ;

— volledige of gedeeltelijke schorsing van de in
punt 1 , sub b ), c) en d ), bedoelde douanerechten
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die van toepassing zijn op uit de huidige Lid-Sta
ten ingevoerde produkten ;

— volledige of gedeeltelijke schorsing van de dou
anerechten die van toepassing zijn op uit derde

landen ingevoerde produkten bedoeld in punt 2 ,
sub a ), b ) en c );
b ) de Gemeenschap in haar huidige samenstelling over
gaat tot :

— afschaffing van de in punt 1 , sub a ), c) en d ),
bedoelde douanerechten in een sneller ritme dan

aldaar is voorzien ;

— volledige of gedeeltelijke schorsing van de in
punt 1 , sub a ), c) en d ), bedoelde douanerechten
die van toepassing zijn op uit Portugal ingevoerde
produkten .

Voor produkten die niet onder een gemeenschappelijke
marktordening vallen :

ber 1995 en voor zover zulks strikt noodzakelijk is om
de handhaving van de nationale marktordening te waar
borgen .

3 . De Portugese Republiek past vanaf 1 maart 1986 de
nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief toe .
Voor zover hieruit geen moeilijkheden voortvloeien voor de
toepassing van de communautaire regeling, met name voor
de werking van de gemeenschappelijke ordening der markten
en van de in dit hoofdstuk neergelegde overgangsregelingen ,
kan de Raad , op voorstel van de Commissie , met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen , de Portugese Republiek
machtigen in deze nomenclatuur de bestaande nationale
onderverdelingen over te nemen die noodzakelijk zijn om te
bewerkstelligen dat de geleidelijke aanpassing aan het
gemeenschappelijk douanetarief of de afschaffing van rech
ten binnen de Gemeenschap plaatsvindt overeenkomstig de
in deze Akte neergelegde voorwaarden .

a ) is geen enkel besluit nodig voor toepassing door de
Portugese Republiek van de in de eerste alinea ,
sub a ), eerste en tweede streepje , bedoelde maatre
gelen ; de Portugese Republiek stelt de andere
Lid-Staten en de Commissie in kennis van de geno
men maatregelen ;
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Artikel 245

1.

Tot en met 31 december 1992 kan de Portugese

b ) kan de Commissie de douanerechten die van toepas

Republiek kwantitatieve beperkingen bij invoer uit derde

sing zijn op uit Portugal ingevoerde produkten

landen van de in bijlage XXI bedoelde produkten toe

volledig of gedeeltelijk schorsen .

passen .

De douanerechten die voortvloeien uit een versnelde

aanpassing of die welke geschorst zijn , mogen niet lager
zijn dan die welke worden toegepast bij invoer van
dezelfde produkten uit de andere Lid-Staten .

Artikel 244

1.
In het handelsverkeer tussen Portugal en de andere
Lid-Staten en tussen Portugal en derde landen is de regeling
die in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling van
toepassing is inzake douanerechten en heffingen van gelijke
werking en kwantitatieve beperkingen en maatregelen van
gelijke werking , in Portugal van toepassing met ingang van
1 maart 1986 , behoudens andersluidende bepalingen in dit
hoofdstuk voor produkten die bij de toetreding onder een
gemeenschappelijke marktordening vallen .
2.
Ten aanzien van de produkten die op 1 maart 1986 niet
onder een gemeenschappelijke marktordening vallen , vindt
de afschaffing van de heffingen van gelijke werking als
douanerechten en de kwantitatieve beperkingen en maatre
gelen van gelijke werking op deze datum plaats , behalve
wanneer zij op het tijdstip van toetreding deel uitmaken van
een nationale marktordening in Portugal of in een andere

2 . a ) De in lid 1 bedoelde kwantitatieve beperkingen
bestaan uit jaarlijkse contingenten die zonder discri
minatie tussen de handelaars openstaan .

b ) Het oorspronkelijke contingent wordt in 1986 voor
elk produkt , naar gelang van het geval uitgedrukt in
volume of in Ecu , vastgesteld :
— op 3 % van het gemiddelde van de jaarlijkse
Portugese produktie tijdens de laatste drie jaar
vóór de toetreding
beschikbaar zijn ,

waarvoor

statistieken

— dan wel op het gemiddelde van de Portugese invoer
tijdens de laatste drie jaar vóór de toetreding waarvoor
statistieken beschikbaar zijn , wanneer dit criterium tot
een groter volume of een hoger bedrag leidt .

3.
Het minimumritme van de geleidelijke verhoging van
de contingenten bedraagt 20 % aan het begin van elk jaar
voor wat de in waarde uitgedrukte contingenten betreft en
15% aan het begin van elk jaar voor wat de in volume
uitgedrukte contingenten betreft .

De verhoging wordt aan elk contingent toegevoegd en de
volgende verhoging wordt berekend op het verkregen totaal
cijfer .

Lid-Staat .

Deze bepaling geldt slechts tot het ogenblik waarop de
gemeenschappelijke marktordening voor deze produkten
van toepassing wordt en uiterlijk tot en met 31 decem

4.
Wanneer de invoer in Portugal tijdens twee opeenvol
gende jaren minder bedraagt dan 90% van het geopende
jaarcontingent , worden de in Portugal van kracht zijnde
kwantitatieve beperkingen afgeschaft .
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5 . Voor het tijdvak van 1 maart tot en met 31 december
1986 is het toepasselijke contingent gelijk aan het oorspron
kelijke contingent verminderd met één zesde .
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of tijdvak van toepassing van de steun volgend op de
toetreding .

Artikel 247

1.
Onderafdeling 4
Steun

Artikel 246

Onverminderd artikel 246 is de Portugese Republiek

gemachtigd nationale steunmaatregelen waarvan de intrek
king ongetwijfeld ernstige gevolgen zou hebben voor het
prijspeil , zowel in het stadium van de produktie als van het

verbruik, te handhaven . Dergelijke steunmaatregelen mogen
echter alleen bij wijze van overgangsmaatregel en in beginsel
op degressieve wijze worden gehandhaafd , uiterlijk tot het
einde van het tijdvak waarin de overgangsmaatregelen van
toepassing zijn .

1.

Dit artikel is van toepassing op de steun , premies of

andere soortgelijke bedragen die in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld en waar
voor in afdeling IV naar dit artikel wordt verwezen .

2.
De Raad stelt , overeenkomstig de voorwaarden neer
gelegd in artikel 258 , de maatregelen vast die noodzakelijk
zijn voor de toepassing van het onderhavige artikel . Deze
maatregelen behelzen met name de lijst en de exacte beschrij

2.
Voor de toepassing in Portugal van de communautaire
steun zijn de volgende bepalingen van toepassing :

ving van de in lid 1 bedoelde steunmaatregelen , de bedragen

a ) Het peil van de communautaire steun die met ingang van
1 maart 1986 in Portugal voor een bepaald produkt moet
worden verleend , is gelijk aan een bedrag dat is vastge
steld op basis van de steun die de Portugese Republiek
gedurende een te bepalen representatieve periode onder
het voordien geldende nationale stelsel heeft toegekend .
Dit bedrag mag echter niet hoger liggen dan het bedrag
van de steun dat op 1 maart 1986 in de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling wordt toegekend . Indien
onder het voordien geldende nationale stelsel geen
soortgelijke steun werd toegekend , wordt , onder voor
behoud van de onderstaande bepalingen , in Portugal op
1 maart 1986 geen steun verleend .

b ) Aan het begin van het eerste verkoopseizoen of, bij
ontstentenis daarvan , van het eerste toepassingstijdvak
van de steun volgend op de toetreding :
— wordt de communautaire steun in Portugal ingevoerd
op een niveau dat het zevende deel vertegenwoordigt
van het bedrag van de communautaire steun die voor
het komende verkoopseizoen of tijdvak van toepas
sing is ,
— of wordt het niveau van de communautaire steun in

Portugal , indien er een verschil bestaat , voor het
komende verkoopseizoen of tijdvak ten belope van
een zevende van het tussen deze twee soorten steun

bestaande verschil aangepast aan het niveau van de in
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling toe
passelijke steun .

daarvan , het ritme van afschaffing , de eventuele mate van
degressiviteit , alsmede de regels die noodzakelijk zijn om de
goede werking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te
verzekeren ; deze regels moeten bovendien een gelijke toegang
tot de Portugese markt waarborgen .

3.
Zo nodig kan tijdens het tijdvak waarin de overgangs
maatregelen worden toegepast , worden afgeweken van de in
lid 2 bedoelde mate van degressiviteit .

Artikel 248

1.
In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde geval
len mag de Portugese Republiek ten laste van haar begroting
tijdelijke steun voor de produktie wederinvoeren , mits deze
steun onder het voordien geldende nationale stelsel al werd
toegekend en de afschaffing ervan vóór de toetreding ernstige
gevolgen voor de produktie blijkt te hebben gehad .
2.
De in lid 1 bedoelde nationale steun mag alleen bij
wijze van overgang en in beginsel op degressieve wijze
worden wederingevoerd , uiterlijk tot het einde van de
periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing
zijn .

In voorkomend geval stelt de Raad , op voorstel van de
Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
de noodzakelijke maatregelen vast die dezelfde regels en
elementen moeten omvatten als de in artikel 247 , lid 2 ,
bedoelde maatregelen .

c ) Aan het begin van de volgende verkoopseizoenen of
toepassingstijdvakken wordt het niveau van de commu
nautaire steun in Portugal voor het volgende verkoopsei
zoen of tijdvak achtereenvolgens met een zesde , een
vijfde , een kwart , een derde en de helft van het verschil
tussen deze twee soorten steun aangepast aan het niveau
van de in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
toepasselijke steun .

Aanvullende regeling voor het handelsverkeer

d ) De communautaire steun wordt in Portugal volledig
toegepast aan het begin van het zevende verkoopseizoen

1.
Er wordt een aanvullende regeling ingesteld van toe
passing op het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in

Onderafdeling 5

Artikel 249
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haar huidige samenstelling en Portugal , hierna ARH te
noemen .

De ARH is van toepassing van 1 maart 1986 tot en met
31 december 1995 .

2 . De ARH geldt voor de produkten die voorkomen op
de lijst in bijlage XXII .
De lijst in bijlage XXII kan tijdens de eerste drie jaar volgend
op de toetreding worden aangevuld volgens de procedure van
artikel 250 .

3.
De Commissie legt aan het begin van elk jaar een
verslag aan de Raad voor over de werking van de ARH
tijdens het voorgaande jaar .
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overeenkomstige artikelen van de andere verordeningen
houdende een gemeenschappelijke ordening der landbouw
markten , wordt, in beginsel aan het begin van elk verkoop
seizoen , een voorlopige balans opgesteld voor elk van de
produkten of elke groep van produkten waarvoor de ARH
geldt .

Deze balans wordt in beginsel per verkoopseizoen opgesteld
aan de hand van de produktie- en consumptievooruitzichten
in Portugal of in de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling ; op basis van deze balans wordt volgens dezelfde
procedure een voorlopig tijdschema opgesteld voor de
ontwikkeling van het handelsverkeer en de vaststelling van
een indicatief invoerplafond op de betrokken markt .
Voor de periode van 1 maart 1986 tot het begin van het
verkoopseizoen 1986 / 1987 wordt voor elk der produkten of
groepen produkten een specifieke balans opgesteld .

Artikel 250

1.
Er wordt een ad hoe Comité ingesteld , bestaande uit
vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder voorzitter
schap van een vertegenwoordiger van de Commissie .
2.

In het ad hoe Comité worden de stemmen van de

Lid-Staten gewogen overeenkomstig artikel 148 , lid 2 , van
het EEG-Verdrag . De voorzitter neemt niet deel aan de
stemming .
3.
Indien wordt verwezen naar de in dit artikel neergeleg
de procedure , leidt de voorzitter de procedure onverwijld bij
het ad hoe Comité in , hetzij op diens initiatief hetzij op
verzoek van een Lid-Staat .

4.
De vertegenwoordiger van de Commissie dient een
ontwerp van te nemen maatregelen in . Het Comité brengt
advies uit over deze maatregelen binnen een termijn die de
voorzitter kan bepalen aan de hand van de urgentie van de ter
behandeling voorgelegde kwesties . Het Comité spreekt zich
uit met een meerderheid van vierenvijftig stemmen .
5.
De Commissie stelt de maatregelen vast en past deze
onmiddellijk toe wanneer zij in overeenstemming zijn met het
advies van het Comité . Indien zij niet in overeenstemming
zijn met het advies van het Comité of bij gebreke van een
advies , legt de Commissie onverwijld aan de Raad een
voorstel voor te nemen maatregelen voor . De Raad stelt de
maatregelen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
vast .

Indien de Raad na het verstrijken van een maand , te rekenen
vanaf de datum waarop het voorstel bij hem is ingediend ,
geen maatregelen heeft vastgesteld , stelt de Commissie de
voorgestelde maatregelen vast en past deze onmiddellijk toe ,
behoudens ingeval de Raad zich met eenvoudige meerderheid
van stemmen tegen deze maatregelen heeft uitgesproken .

Artikel 251

1.
Volgens de procedure van artikel 38 van Verordening
nr . 136 / 66 / EEG of, naar gelang van het geval , van de

2.
Bij de achtereenvolgende vaststellingen van de indica
tieve plafonds moet een zekere progressiviteit tot uitdrukking
worden gebracht ten opzichte van de traditionele handels
stromen , zulks met het oog op een harmonische en geleide
lijke opening van de markt en de volledige verwezenlijking
van het vrije verkeer binnen de Gemeenschap bij het
verstrijken van het tijdvak waarin de overgangsmaatregelen
van toepassing zijn .
Te dien einde zal volgens de in lid 1 bedoelde procedure een
jaarlijks stijgingspercentage van het plafond worden vastge
steld . In het kader van het globale indicatieve plafond kunnen
plafonds worden vastgesteld die overeenkomen met de
verschillende periodes van het betrokken verkoopseizoen .

Artikel 252

1.
Indien uit het onderzoek naar de ontwikkeling van het
intracommunautaire handelsverkeer blijkt dat de daadwer
kelijke of de te verwachten invoer wezenlijk toeneemt en
indien deze situatie ertoe leidt dat het indicatieve invoerpla
fond van het produkt voor het lopende verkoopseizoen of een
gedeelte daarvan wordt bereikt of overschreden , besluit de
Commissie , op verzoek van een Lid-Staat of op eigen
initiatief, volgens een urgentieprocedure :

— tot het nemen van de conservatoire" maatregelen die
noodzakelijk zijn en die van toepassing zijn tot de
inwerkingtreding van de in lid 3 bedoelde definitieve
maatregelen ,
— tot de bijeenroeping van het Comité van beheer van de
betrokken sector met het oog op een onderzoek naar de
passende maatregelen .
2.
Indien de in lid 1 bedoelde situatie leidt tot een ernstige
verstoring van de markten , kan een Lid-Staat de Commissie
verzoeken om de in lid 1 bedoelde conservatoire maatregelen
onverwijld te nemen . Daartoe neemt de Commissie een
besluit binnen vierentwintig uur na de ontvangst van het
verzoek .
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Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt ,
kan de Lid-Staat die het verzoek heeft gedaan conservatoire
maatregelen nemen die onmiddellijk aan de Commissie
worden medegedeeld .
Deze maatregelen blijven van toepassing totdat de Commis
sie over het in de eerste alinea bedoelde verzoek heeft
beslist .

3 . De definitieve maatregelen worden zo spoedig moge
lijk vastgesteld volgens de procedure van artikel 38 van
Verordening nr. 136 / 66 / EEG of, naar gelang van het geval ,
van de overeenkomstige artikelen van de andere verordenin
gen houdende een gemeenschappelijke ordening der land

15 . 11 . 85

b ) toepassing in Portugal , vanaf de datum van toetreding,
van de communautaire regeling op sociaal-structureel
gebied met inbegrip van de producentenorganisaties ;
c) uitbreiding tot Portugal , in het kader van de sub b )
bedoelde regeling , van de gunstigste specifieke bepalin
gen die op die datum in de horizontale communautaire
regeling bestaan ten gunste van de probleemgebieden van
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling ;

d ) bovendien , tenuitvoerlegging van structurele acties ten
gunste van Portugal in de vorm van een specifiek
programma ter ontwikkeling van de Portugese land
bouw .

bouwmarkten .

Deze maatregelen kunnen met name het volgende behel
zen :

De Raad stelt , overeenkomstig artikel 258 , zo nodig , de in de
eerste alinea bedoelde maatregelen of de modaliteiten van die
maatregelen vast .

a ) een herziening van het indicatieve plafond indien de
betrokken markt ten gevolge van de ontwikkeling van de
invoer geen wezenlijke verstoringen heeft ondergaan ;
b) afhankelijk van de ernst van de situatie , die inzonderheid
wordt beoordeeld aan de hand van de ontwikkeling van
de marktprijzen en het volume van het handelsverkeer ,
een beperking of opschorting van de invoer op de markt
van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling op de
Portugese markt .

De sub b ) bedoelde beperkende maatregelen mogen alleen
genomen worden voor zover en zolang zij strikt noodzakelijk
zijn om een einde te maken aan de verstoring . Wat de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling betreft , kunnen
deze maatregelen worden beperkt tot de invoer die voor
bepaalde van haar gebieden is bestemd , op voorwaarde dat
zij passende maatregelen omvatten om verleggingen van het
handelsverkeer te kunnen voorkomen .

4.
De toepassing van de ARH mag er in geen geval toe
leiden dat produkten uit Portugal of uit de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling een minder gunstige behandeling
krijgen dan de in de betrokken gebieden afgezette produkten
uit derde landen waarvoor de clausule van de meest begun
stigde natie geldt .

Onderafdeling 6
Andere bepalingen

Artikel 254

Alle voorraden van produkten die zich op 1 maart 1986 op
het grondgebied van Portugal in het vrije verkeer bevinden en
die de normale overdrachtshoeveelheid overschrijden , moe
ten door de Portugese Republiek ten harer laste worden
afgebouwd in het kader van nader te omschrijven commu
nautaire procedures en binnen termijnen die volgens artikel
258 moeten worden vastgesteld . Het begrip „normale over
drachtshoeveelheden" wordt voor elk produkt gedefinieerd
aan de hand van de criteria en doelstellingen van elke
gemeenschappelij ke marktordening .

Artikel 255

Bij het vaststellen van het peil van de verschillende bedragen
waarin in het kader van het gemeenschappelijk landbouw
beleid is voorzien , andere dan de prijzen bedoeld in arti
kel 236 , wordt rekening gehouden met het toegepaste com
penserende bedrag , of, bij gebreke daarvan , met het gecon
stateerde of economisch gerechtvaardigde prijsverschil en , in
voorkomend geval , met de invloed van de douanerechten ,
behalve :

— indien er geen gevaar voor verstoring van het handelsver
keer bestaat , of
— indien het voor de goede werking van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid noodzakelijk of wenselijk is dat dit
bedrag , dit verschil of deze invloed niet in aanmerking
wordt genomen .

Artikel 253
Artikel 256

Ten einde de structurele situatie in Portugal te verbeteren ,
zijn de volgende maatregelen van toepassing :

a ) tenuitvoerlegging vanaf de interimperiode van concrete
voorbereidende maatregelen met het oog op het overne
men en de toepassing van het „acquis communautaire",
met name op het gebied van de produktie-, verwerkings
en afzetstructuren en op het gebied van de producen
tenorganisaties ;

1.

De Raad stelt , onder de voorwaarden bedoeld in

artikel 258 , de regeling vast die de Portugese Republiek ten
opzichte van het Koninkrijk Spanje toepast .

2.
De maatregelen die in het handelsverkeer tussen de
nieuwe Lid-Staten en de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling noodzakelijk zijn geworden voor de tenuit
voerlegging van de in lid 1 bedoelde regeling , worden , naar
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gelang van het geval , vastgesteld onder de voorwaarden
bedoeld in artikel 258 of volgens de procedure van arti

— Verordening (EEG ) nr . 804 / 68 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector melk en
zuivelprodukten ,

kel 234 , lid 2 .

Artikel 257
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— Verordening ( EEG ) nr. 805 / 68 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector rund
vlees ,

1.
Indien overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn om de
overgang van het in Portugal geldende stelsel naar het stelsel
dat voortvloeit uit de toepassing van de gemeenschappelijke
ordening der markten overeenkomstig het bepaalde in deze
titel te vergemakkelijken , met name wanneer de toepassing
van het nieuwe stelsel op de vastgestelde datum voor
bepaalde produkten op aanzienlijke moeilijkheden in de
Gemeenschap stuit, worden die maatregelen vastgesteld
volgens de procedure van artikel 38 van Verordening
nr . 136 / 66 / EEG , of, naar gelang van het geval , van het
overeenkomstig artikel van de andere verordeningen hou
dende een gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten . Deze maatregelen kunnen worden genomen gedu
rende een tijdvak dat op 31 december 1987 afloopt ; zij
kunnen slechts tot deze datum worden toegepast .
2.
Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van
het Europese Parlement, kan de Raad de in lid 1 bedoelde
periode met eenparigheid van stemmen verlengen .
Artikel 258

1.
De door de toetreding noodzakelijk geworden over
gangsmaatregelen met betrekking tot de toepassing van de
besluiten betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid
welke niet in deze Akte zijn vermeld , met inbegrip van de
overgangsmaatregelen op structuurgebied , worden vóór de
toetreding vastgesteld volgens de procedure van lid 3 en
treden ten vroegste op de datum van toetreding in wer
king .

— Verordening (EEG ) nr. 1035 / 72 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector groenten
en fruit ,

— Verordening ( EEG ) nr. 2727 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector granen ,

— Verordening (EEG) nr. 2759 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector varkens
vlees ,

— Verordening ( EEG ) nr . 2771 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector eieren ,
— Verordening ( EEG ) nr . 2777 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector pluim
vee ,

— Verordening ( EEG ) nr . 1418 / 76 houdende een gemeen
schappelijke ordening van de rijstmarkt ,
— Verordening ( EEG ) nr . 337 / 79 houdende een gemeen
schappelijke ordening van de wijnmarkt .
2.
Voor glucose en lactose waarop Verordening ( EEG )
nr . 2730 / 75 van toepassing is en voor ovalbumine en
lactalbumine waarop Verordening ( EEG ) nr . 2783 / 75 van
toepassing is , geldt dezelfde overgangsregeling als die welke
van toepassing is op de overeenkomstige landbouwproduk
ten .

2.
De in lid 1 bedoelde overgangsmaatregelen zijn die
welke zijn vermeld in de artikelen 247 , 253 , 254 , 256 , 263 ,
lid 2 , en 280 .

3.
De in lid 1 bedoelde overgangsmaatregelen worden
door de Raad , met gekwalificeerde meerderheid van stem
men op voorstel van de Commissie , of door de Commissie
volgens de procedure van artikel 257 , lid 1 , vastgesteld , al
naar gelang de oorspronkelijke besluiten zijn aangenomen
door de Raad dan wel de Commissie .

Artikel 260

1.

De overgang in etappes omvat twee periodes van vijf

jaar :

— de eerste etappe begint op 1 maart 1986 en loopt af op
31 december 1990 ,

Afdeling III

— de tweede etappe begint op 1 januari 1991 en loopt af op
31 december 1995 .

De overgang in etappes

De overgang van de eerste naar de tweede etappe verloopt
Onderafdeling 1
Toepassingsgebied
Artikel 259

1.
De overgang in etappes geldt voor produkten die onder
de volgende akten vallen :

automatisch .

2.
In afwijking van lid 1 , kan de Raad met gekwalificeer
de meerderheid van stemmen , op voorstel van de Commissie
en na raadpleging van het Europese Parlement , de looptijd
van de eerste etappe terugbrengen tot drie jaar , zodat deze op
31 december 1988 afloopt . In dat geval begint de tweede
etappe op 1 januari 1989 en loopt zij af op 31 december
1995 .
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Onderafdeling 2

en afzetstructuren en op het gebied van de producenten
organisaties ;

De eerste etappe

a ) Interne Portugese markt
Artikel 261

1.
Gedurende de eerste etappe mag de Portugese Repu
bliek voor de in artikel 259 bedoelde produkten , onder de
voorwaarden neergelegd in de artikelen 262 tot en met 265 ,
en onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van de
afdeling betreffende bepaalde produkten , de voordien gel
dende nationale regeling voor de ordening van haar interne

b ) toepassing in Portugal , vanaf de datum van toetreding,
van de communautaire regeling op sociaal-structureel
gebied , met inbegrip van de producentenorganisaties ;
c) uitbreiding tot Portugal , in het kader van de sub b )
bedoelde regeling, van de gunstigste specifieke bepalin
gen die op die datum in de horizontale communautaire
regeling bestaan ten gunste van de probleemgebieden van
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling,
d ) bovendien , tenuitvoerlegging van structurele acties ten
gunste van Portugal in de vorm van een specifiek
programma ter ontwikkeling van de Portugese land
bouw .

landbouwmarkt handhaven .

2.
Dientengevolge wordt de toepassing in Portugal van de
communautaire regeling betreffende de ordening van de
interne markt , in afwijking van artikel 394 , uitgesteld tot het
einde van de eerste etappe .
Voorts wordt , behoudens andersluidende bepalingen in
specifieke gevallen , de toepassing ten aanzien van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en de Portugese
Republiek van de wijzigingen die krachtens artikel 396 zijn
aangebracht in de communautaire regeling , uitgesteld tot het
einde van de eerste etappe .

Artikel 262

Ten einde de Portugese landbouw in staat te stellen aan het
einde van de eerste etappe harmonisch te integreren in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid , past de Portugese Repu
bliek de organisatie van haar markt geleidelijk aan aan de
hand van een aantal algemene doelstellingen , aangevuld met
specifieke doelstellingen per sector .

Artikel 263

1.
De in artikel 262 bedoelde algemene doelstellingen
bestaan in de verwezenlijking van :
— een aanzienlijke verbetering van produktie-, verwer
kings- en afzetvoorwaarden voor landbouwprodukten in
Portugal ,
— een globale verbetering van de structurele situatie van de
Portugese landbouwsector .
2.
Ten einde de verwezenlijking van de algemene doel
stellingen te begunstigen , zijn voor de in artikel 259 bedoelde
produkten de volgende maatregelen van toepassing :

a ) tenuitvoerlegging vanaf de interimperiode van concrete
voorbereidende maatregelen met het oog op het overne
men en de toepassing van het „acquis communautaire",
met name op het gebied van de produktie-, verwerkings

De Raad stelt , overeenkomstig artikel 258 , zo nodig , de in de
eerste alinea bedoelde maatregelen of de modaliteiten van die
maatregelen vast .

Artikel 264

1.
De in artikel 262 bedoelde specifieke doelstellingen
staan voor elke sector van produkten in afdeling V.

2 . a ) Met het oog op de verwezenlijking van de specifieke
doelstellingen stelt de Commissie gedurende de
interimperiode in nauwe samenwerking met de Por
tugese autoriteiten een actieprogramma op .

b ) Vervolgens volgt de Commissie nauwlettend de
ontwikkeling van de situatie in Portugal in het licht
van :

— de vooruitgang die wordt geboekt bij de verwe
zenlijking van de doelstellingen ,
— de resultaten die worden verkregen bij de tenuit
voerlegging van de horizontale en specifieke
structurele maatregelen .
c ) De Commissie spreekt haar oordeel uit over deze
ontwikkeling in verslagen die zij aan de Raad
zendt :

— aan het einde van de interimperiode met het oog
op de opstelling van een balans van de ontwik
keling die vóór de toetreding heeft plaatsgevon
den ,

— tijdig vóór het einde van het derde jaar na de
toetreding ,

— op elk ander tijdstip waarop zij zulks nuttig of
noodzakelijk acht .
d ) Met inachtneming inzonderheid van de beraadsla
gingen van de Raad over de sub c) bedoelde versla
gen , kan de Commissie zo nodig aanbevelingen tot
de Portugese Republiek richten met betrekking tot de
acties die moeten worden ondernomen met het oog
op de verwezenlijking van de betrokken doelstellin
gen .
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het peil van de gemeenschappelijke prijzen die voor
hetzelfde verkoopseizoen van toepassing zijn , zulks
volgens nader te bepalen voorschriften .

Gedurende de eerste etappe past de Portugese Republiek de
volgende disciplines toe:
1 . Een prijsdiscipline :

Te dien einde zijn de aan te passen Portugese prijzen
gelijk aan de in Ecu uitgedrukte prijzen op het peil
dat overeenkomstig de sub a ) bedoelde voorschriften
inzake prijsdiscipline op 31 december 1989 is
bereikt .

a) Wanneer de Portugese prijzen , uitgedrukt in Ecu ,
lager zijn dan of gelijk zijn aan de gemeenschappe
lijke prijzen:
— kunnen de jaarlijkse prijsverhogingen , onvermin
derd de prijsharmonisatie in de sector melk en
zuivelprodukten als bedoeld in artikel 309 , sub
d ), in waarde de verhoging van de gemeenschap
pelijke prijzen niet overschrijden ,
— niettemin :

aa ) kan , indien de Portugese prijzen lager zijn
dan de gemeenschappelijke prijzen , en wan
neer , overeenkomstig de sub c ) bedoelde
steundiscipline , de afschaffing van bepaalde
steunmaatregelen - hetzij die welke recht
streeks voor de produkten worden toege
kend in het stadium van de primaire produk
tie , hetzij die welke worden toegekend voor
de produktiemiddelen - leidt tot een verla
ging van de inkomens van de Portugese
producenten , een aanvullende verhoging
. naast de in het eerste streepje bedoelde
worden toegepast ; deze aanvullende verho
ging is beperkt tot de weerslag welke de
afschaffing van de steunmaatregelen heeft op
het inkomen van de producenten ;

bb ) kari voor produkten van tariefpost 22.05
van het gemeenschappelijk douanetarief
waarvoor institutionele prijzen zijn vastge
steld , de jaarlijkse verhoging van de Portu
gese prijzen ten hoogste het niveau bereiken
van het gedeelte dat voortvloeit uit een
prijsaanpassing die plaatsvindt in tien jaar .

De Portugese prijzen mogen in geen geval het peil van
de gemeenschappelijke prijzen overschrijden .

Met het oog op de toepassing van de sub a ) bedoelde
prijsdiscipline , is het peil van de Portugese prijzen dat
tijdens het eerste verkoopseizoen volgend op de
toetreding in aanmerking moet worden genomen ,
het peil van de voor het verkoopseizoen 1985 / 1986
vastgestelde Portugese prijzen , omgerekend in Ecu
met behulp van de omrekeningskoers die aan het
begin van dat verkoopseizoen op de betrokken
produkten van toepassing was .

c) Wanneer het peil van de Portugese prijzen voor het
verkoopseizoen 1985 / 1986 , uitgedrukt in Ecu met
behulp van de omrekeningskoers die aan het begin
van het verkoopseizoen van het betrokken produkt
van toepassing was, hoger ligt dan het peil van de
communautaire prijzen , mag het peil van de Portu
gese prijzen niet worden verhoogd ten opzichte van
het vorige peil .

Indien de Portugese prijzen , uitgedrukt in Ecu , zoals
vastgesteld onder de voordien geldende nationale
regeling voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 , heb
ben geleid tot een overschrijding van het verschil dat
gedurende het verkoopseizoen 1984 / 1985 tussen de
Portugese prijzen en de gemeenschappelijke prijzen
bestond , stelt de Portugese Republiek haar prijzen
tijdens de daaropvolgende verkoopseizoenen zoda
nig vast dat deze overschrijding volledig ongedaan
wordt gemaakt tijdens de eerste zeven verkoopsei
zoenen volgend op de toetreding .
Bovendien past de Portugese Republiek haar prijzen
aan voor zover dat nodig is om te voorkomen dat het
verschil tussen haar prijzen en de gemeenschappelijke
prijzen groter wordt .
d ) De Commissie ziet erop toe dat bovenvermelde
voorschriften worden nageleefd . Overschrijdingen
van het prijspeil dat voortvloeit uit die voorschriften ,
worden niet in aanmerking genomen bij de vaststel
ling van het prijspeil dat als aanvangsniveau moet
worden aangehouden voor de in artikel 285 bedoel
de aanpassing van de prijzen tijdens de tweede
etappe .

2 . Een steundiscipline :
Uit hoofde van deze discipline mag de Portugese Repu
bliek , onverminderd artikel 248 , gedurende de eerste
etappe haar nationale steunmaatregelen handhaven .
Tijdens deze periode ziet de Portugese Republiek er
evenwel op toe dat nationale steunmaatregelen die niet in
overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht in
zekere mate worden afgebouwd en dat in de ordening
van haar interne markt geleidelijk het schema van de
communautaire steunmaatregelen wordt ingevoerd zon

der dat het niveau van deze steun het gemeenschappelijke
b ) Indien de looptijd van de eerste etappe niet wordt
verkort overeenkomstig artikel 260 , lid 2 , en wan
neer de Portugese prijzen lager zijn dan de gemeen
schappelijke prijzen , gaat de Portugese Republiek
tijdens het vijfde jaar van de eerste etappe , aan het
begin van het verkoopseizoen van het betrokken
produkt over tot een aanpassing van de prijzen aan

niveau overschrijdt .

3 . Een produktiediscipline :

Uit hoofde van deze discipline neemt de Portugese
Republiek de maatregelen die nodig zijn om te voorko
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men dat in de sectoren waarvoor de communautaire

regeling voorziet in een produktiediscipline :

— eventuele produktiestijgingen op haar grondgebied
tijdens de eerste etappe leiden tot een verergering van
de situatie van de communautaire produktie als
geheel ;
— het overnemen van het „acquis communautaire" aan
het begin van de tweede etappe bemoeilijkt wordt .
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douanerechten , zijn de volgende bepalingen van toepassing
met het oog op een geleidelijke afschaffing van deze rechten
gedurende de eerste en de tweede etappe :

a ) de douanerechten van toepassing bij invoer in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling voor pro
dukten van herkomst uit Portugal , worden afgeschaft
volgens onderstaand ritme :
— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
88,9% van het basisrecht ,

Artikel 266

1.

Uiterlijk vóór het einde van de eerste etappe :

— zendt de Commissie , indien nodig , een verslag aan de
Raad , vergezeld van voorstellen , omtrent de ontwikke
ling van de situatie in een of meer in artikel 259 bedoelde
sectoren ten opzichte van de doelstellingen die voor de
looptijd van de eerste etappe waren bepaald ,

— besluit de Raad , met eenparigheid van stemmen , op
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het
Europese Parlement , tot de eventueel noodzakelijke
aanpassingen van de wijze van overgang binnen de
maximale periode van tien jaar die is vastgesteld voor de
toepassing van de overgangsmaatregelen , zulks voor de
duur die strikt noodzakelijk is om de werking van de
gemeenschappelijke marktordeningen te waarborgen .

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
77,8 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
66,7% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
55,6% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
44,5% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
33,4% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot
22,3% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd tot
11,2% van het basisrecht ,

2.
Lid 1 is niet van invloed op het automatische karakter
van de overgang van de eerste naar de tweede etappe bedoeld
in artikel 260 , lid 1 , en kan niet leiden tot een wijziging van de
artikelen 371 tot en met 375 .

b ) Regeling die van toepassing is in het handelsverkeer
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en
Portugal

— op 1 januari 1994 worden alle rechten afgeschaft .
Niettemin :

— verlaagt de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling voor kwaliteitslikeurwijnen die in bepaalde
gebieden zijn geproduceerd en die onder post 22.05
van het gemeenschappelijk douanetarief vallen , haar
basisrechten in drie gedeelten volgens onderstaand
ritme :

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
Artikel 267

66,7% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
Onder voorbehoud van de artikelen 268 tot en met 276 en

van afdeling V , mag de Portugese Republiek in haar
handelsverkeer met de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling gedurende de eerste etappe en voor de in artikel 259
bedoelde produkten de regeling handhaven die vóór de
toetreding zowel bij invoer als bij uitvoer gold voor dit
handelsverkeer .

Artikel 268

1.
Behoudens lid 2 , schaft de Portugese Republiek op
1 maart 1986 de heffing van douanerechten en heffingen
van gelijke werking bij invoer van produkten uit de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling af.
2.
Voor de in artikel 259 bedoelde produkten die bij
invoer uit derde landen in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling zijn onderworpen aan de toepassing van

33,4% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1988 worden alle rechten afge
schaft ;

— verlaagt de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling voor „vinhos verdes" en Dao-wijnen van post
22.05 van het gemeenschappelijk douanetarief haar
basisrechten in vier gelijke gedeelten van 25 % ,
achtereenvolgens op de volgende data :
— 1 maart 1986 ,

— 1 januari 1987 ,
— 1 januari 1988 ,
— 1 januari 1989 ;

— verlaagt de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling voor andere met „v.q.p.r.d ." gelijkgestelde wij
nen van post 22.05 van het gemeenschappelijk
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dat daadwerkelijk wordt toegepast aan het begin van de
tweede etappe , zulks volgens een nader te bepalen

gens onderstaand ritme :

ritme .

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
83,3 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot

3.

In de zin van de leden 1 en 2 , is het basisrecht het in

artikel 189 bedoelde recht .

66,6% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
49,9 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
33,2 % van het basisrecht ,

— op 1 janauri 1990 wordt elk recht verlaagd tot
16,5 % van het basisrecht ,
— op 1 januari 1991 worden alle rechten afge
schaft .

Niettemin :

— kan het basisrecht, voor de toepassing van lid 2 , sub b),
en met uitzondering van het basisrecht dat geldt voor de
in bijlage XXIII bedoelde produkten , het peil van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief niet over
schrijden ;
— zijn voor in bepaalde gebieden geproduceerde kwaliteits
likeurwijnen , voor „vinhos verdes" en Dão-wijnen de
basisrechten de rechten welke in het kader van contin

b ) De douanerechten die bij invoer in Portugal van toepas
sing zijn voor de in artikel 259 bedoelde produkten van
herkomst uit de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling , worden geleidelijk afgeschaft volgens onderstaand

genten daadwerkelijk werden toegepast onder de
voordien geldende regeling . De onder deze voordien
geldende regeling toegepaste tariefcontingenten worden
op 1 maart 1986 afgeschaft .

ritme :

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
90,9 % van het basisrecht ,
— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
81,8% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
72,7% van het basisrecht,
— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
63,6 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
54,5 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot

4.
Artikel 243 , punt 4 , is mutatis mutandis van toepas
sing gedurende de periode waarin de in lid 2 bedoelde
douanerechten worden afgeschaft . Wanneer artikel 243 ,
punt 4 , voor wat de Portugese Republiek betreft , voorziet in
een besluit volgens de procedure van de eerste alinea van dat
punt , mag deze Lid-Staat evenwel handelend optreden
zonder deze procedure te volgen ; in dat geval stelt zij de
andere Lid-Staten en de Commissie in kennis van de genomen
maatregelen .

Behoudens andersluidende bepalingen in dit artikel of in
artikel 243 , punt 4 , zijn de artikelen 189 tot en met 195
eveneens van toepassing .

45,4% van het basisrecht ,
— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot
36,3% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd tot
27,2% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1994 wordt elk recht verlaagd tot
18,1 % van het basisrecht ,
>— op 1 januari 1995 wordt elk recht verlaagd tot
9 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1996 worden alle rechten afgeschaft .
Niettemin vindt :

— wanneer tijdens de eerste etappe voor een van de in
bijlage XXIII bedoelde produkten het uit de toepas
sing van de vorige alinea voortvloeiende recht over
eenkomstig artikel 191 niet hoger mag zijn dan het
peil van het recht dat van toepassing is bij invoer in
Portugal uit derde landen waarvoor de clausule van
de meestbegunstigde natie geldt , en

Artikel 269

1.
Onder voorbehoud van lid 2 schaft de Portugese
Republiek met ingang van 1 maart 1986 de toepassing af van
alle kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen van
gelijke werking bij invoer van de in artikel 259 bedoelde
produkten uit de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling .
2 . a ) Tot het einde van de eerste etappe mag de Portugese
Republiek kwantitatieve beperkingen handhaven bij
invoer uit de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling van de in bijlage XXIII bedoelde
produkten .

b ) De sub a ) bedoelde kwantitatieve beperkingen
bestaan uit jaarlijkse contingenten die zonder discri
minatie tussen de handelaars openstaan .

— wanneer deze situatie aan het begin van de tweede
etappe nog steeds bestaat ,

Het oorspronkelijke contingent wordt in 1986 voor
elk produkt , naar gelang van het geval uitgedrukt in
volume of in Ecu , vastgesteld :

de geleidelijke afschaffing van het residuele recht tijdens
de tweede etappe plaats op basis van het peil van het recht

— op 3 % van het gemiddelde van de jaarlijkse
Portugese produktie tijdens de laatste drie jaar
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vóór de toetreding waarvoor statistieken
beschikbaar zijn , dan wel

— op het gemiddelde van de Portugese invoer
tijdens de laatste drie jaar vóór de toetreding
waarvoor statistieken beschikbaar zijn , wanneer

dit criterium tot een groter volume of een hoger
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3.
De Portugese Republiek deelt uiterlijk drie maanden
vóór de datum van toetreding aan de Commissie de moda
liteiten van de in de leden 1 en 2 bedoelde stelsels mee .

Na onderzoek zendt de Commissie deze mededeling aan de
andere Lid-Staten toe .

bedrag leidt.

c) Het minimumritme van de geleidelijke verhoging van
de contingenten bedraagt 15 % aan het begin van elk
jaar voor in waarde uitgedrukte contingenten en
10% aan het begin van elk jaar voor in volume
uitgedrukte contingenten .

De verhoging wordt aan elk contingent toegevoegd
en de volgende verhoging wordt berekend op het

Artikel 271

Gedurende de eerste etappe kan de Portugese Republiek voor
de in artikel 259 bedoelde produkten die worden uitgevoerd
naar de huidige Lid-Staten , steun of uitvoersubsidie toeken
nen .

verkregen totaalcijfer .

d ) Wanneer de invoer in Portugal tijdens twee opeen
volgende jaren minder bedraagt dan 90 % van het
geopende jaarcontingent , worden de in Portugal van
kracht zijnde kwantitatieve beperkingen afge

Het bedrag van deze eventuele steun of subsidies is evenwel
beperkt tot ten hoogste het verschil tussen de in Portugal en in
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling geconstateer
de prijzen en , in voorkomend geval , tot de invloed van de
douanerechten .

schaft .

e ) Voor het tijdvak van 1 maart tot en met 3 1 december
1986 is het toepasselijke contingent gelijk aan het
oorspronkelijke contingent , verminderd met één

De vaststelling van deze steun of subsidies mag pas plaats
vinden nadat de raadplegingsprocedure van artikel 276 is
afgewikkeld .

zesde .
Artikel 272

Artikel 270

1.
Gedurende de eerste etappe past de Portugese Repu
bliek op de invoer van de in artikel 259 bedoelde produkten
uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling een stelsel
toe van prijsegalisatie of van specifieke bescherming zoals dat
van de communautaire regeling voor de invoer uit derde
landen . Dit stelsel moet berusten op criteria die identiek zijn
aan die welke in de communautaire regeling worden gehan
teerd om de parameters van de prijsegalisatie of van het
niveau van de specifieke bescherming te bepalen .
2.
Voor de in artikel 259 bedoelde produkten waarvoor
in het handelsverkeer tussen Portugal en de huidige Lid-Sta
ten of tussen Portugal en derde landen geen beperkingen
gelden uit hoofde van de artikelen 269 respectievelijk 280 ,
kan de Portugese Republiek tot en met 31 december 1988 een
stelsel van statistische informatie voorafgaand aan de invoer
toepassen . Dit stelsel , dat voorziet in de afgifte van een
nationaal invoerdocument , moet evenwel voorzien in de

automatische afgifte van dit document uiterlijk binnen vier
werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is
ingediend ; wordt het document niet binnen de gestelde
termijn afgegeven , dan kan de invoer vrijelijk plaatsvin

1.
Gedurende de eerste etappe en onder voorbehoud van
artikel 268 , lid 2 , sub a ), en artikel 316 , past de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling bij invoer van de in
artikel 259 bedoelde produkten uit Portugal de regeling toe
die zij vóór de toetreding ten opzichte van Portugal toe
paste .

2.
Voor produkten waarvoor een communautaire rege
ling van invoerheffingen bestaat , wordt bij de vaststelling van
de heffingen op uit Portugal ingevoerde produkten evenwel
rekening gehouden met de eventueel verrichte prijsaanpas
sing en , in voorkomend geval , met de invloed van de in
Portugal toegekende nationale steun .

3.
In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling en derde landen blijven gedurende de
eerste etappe de gegevens betreffende de Portugese markt
buiten beschouwing bij de berekening van de gemeenschap
pelijke prijzen die dienen voor de vaststelling van de bij
invoer te heffen bedragen .

Artikel 273

den .

In het kader van het in artikel 264 , lid 2 , sub c ), tweede
streepje , bedoelde verslag legt de Commissie in voorkomend
geval voorstellen aan de Raad voor met betrekking tot de
handhaving van dit stelsel gedurende de resterende duur van
de eerste etappe voor produkten waarvoor zulks nodig blijkt
te zijn .

1.
Gedurende de eerste etappe wordt het element ter
bescherming van de verwerkende industrie dat in aanmer
king wordt genomen bij de berekening van de lasten ter zake
van invoer uit derde landen voor produkten die vallen onder
de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
granen en de sector rijst , geheven bij invoer in Portugal voor
de produken uit de huidige Lid-Staten .
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In afwijking van lid 1 wordt het beschermende element

dat tijdens de eerste etappe bij invoer in Portugal van de in
bijlage XXIV bedoelde produkten wordt geheven , naast elk
dezer produkten vermeld .
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bedoelde restituties pas toepassen indien vooraf overleg is
gevoerd volgens de volgende procedure :
1 . Over elk ontwerp betreffende de vaststelling van:
— subsidie bij uitvoer uit Portugal naar de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling of naar derde

Artikel 274

1.
Onverminderd de toepassing van de algemene vrijwa
ringsclausule bedoeld in artikel 379 , mag de Portugese
Republiek vrijwaringsmaatregelen nemen bij de invoer van
de in artikel 259 bedoelde produkten uit de huidige Lid-Sta
ten , onder voorwaarden en aan de hand van criteria die

vergelijkbaar zijn met die welke in het kader van elke
gemeenschappelijke marktordening bestaan voor de toepas
sing van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van derde
landen .

2.
De Portugese Republiek deelt deze maatregelen onver
wijld mede aan de Commissie , ten einde haar in staat te
stellen om in voorkomend geval opmerkingen te maken over
de redenen , de aard of de looptijd van de getroffen vrijwa
ringsmaatregelen .

landen , dan wel

— restituties bij uitvoer uit de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling naar Portugal ,

wordt van gedachten gewisseld in het kader van perio
dieke vergaderingen van het Comité van beheer dat is
ingesteld bij de gemeenschappelijke marktordening
waaronder het betrokken produkt valt.
2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt het in
punt 1 bedoelde ontwerp ter behandeling voor aan het
Comité ; deze behandeling heeft met name betrekking op
de economische aspecten van de beoogde uitvoer , alsme
de op de situatie en het prijspeil op de Portugese markt ,
de markt van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling en de wereldmarkt .

Deze procedure laat de toepasselijkheid van de beroepsmo
gelijkheden uit hoofde van het EEG-Verdrag onverlet .

3 . Het Comité brengt over het ontwerp een advies uit
binnen een termijn die de voorzitter kan bepalen naar
gelang van de urgentie . Het Comité spreekt zich uit met
een meerderheid van vierenvijftig stemmen .

3.
Er mogen geen vrijwaringsmaatregelen worden geno
men indien deze maatregelen niet ten minste terzelfder tijd
ook van toepassing zijn op de invoer in Portugal van dezelfde
produkten uit derde landen .

Het advies wordt onverwijld medegedeeld aan de
autoriteit die bevoegd is ter zake van de vaststelling , te
weten , al naar gelang van het geval , de Portugese
Republiek of de Commissie .

4 . Indien het advies negatief is :
Artikel 275

1.
Gedurende de eerste etappe past de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling op de uitvoer van de in artikel 259
bedoelde produkten naar Portugal de regeling toe die zij
toepast op de uitvoer naar derde landen .

2.
Het bedrag van eventuele restituties is evenwel beperkt
tot ten hoogste het verschil tussen de in de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling en in Portugal geconstateerde
prijzen en , in voorkomend geval , tot de invloed van de

— kan de bevoegde autoriteit een niet met het advies in
overeenstemming zijnde vaststelling pas toepassen na
het verstrijken van een termijn van tien werkdagen te
rekenen vanaf de datum waarop het Comité zijn
advies heeft uitgebracht ,
— deelt de bevoegde autoriteit de vaststellingsmaatregel
onmiddellijk mee aan de Raad die daarover kan
beraadslagen en de bevoegde autoriteit kan aanbeve
len haar vaststellingsontwerp of -besluit te wijzi
gen .

douanerechten .

De vaststelling van deze restituties kan pas plaatsvinden
nadat de raadplegingsprocedure van artikel 276 is afgewik
keld .
3.

c ) Regeling van toepassing in het handelsverkeer tussen
Portugal en derde landen

De in dit artikel bedoelde restituties worden door de

Gemeenschap gefinancierd ten laste van het Europees Oriën
tatie- en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling Garan

Artikel 277

tie .

Artikel 276

1.
Voor de in artikel 259 bedoelde produkten en onder
voorbehoud van de artikelen 278 tot en met 282 , past de
Portugese Republiek met ingang van 1 maart 1986 de in
artikel 272 , lid 3 , bedoelde communautaire voorschriften toe

De Portugese Republiek kan de in artikel 271 bedoelde steun
of subsidies en de Gemeenschap kan de in artikel 275

betreffende de regeling die van toepassing is bij invoer in de
Gemeenschap van uit derde landen ingevoerde produkten .
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2 . De bij invoer toepasselijke heffingen worden in voor
komend geval evenwel verhoogd met het verschil tussen de in
Portugal toepasselijke prijzen en de gemeenschappelijke

de eerste etappe bij uitvoer nar derde landen de vóór de
toetreding voor dit handelsverkeer geldende regeling hand

prijzen .

haven .

Artikel 278

1 . De Portugese Republiek past de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief volledig toe met ingang van
1 maart 1986 voor de in artikel 259 bedoelde produkten , met
uitzondering van de in bijlage XXV vermelde produkten
waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief uiterlijk aan
het begin van de tweede etappe wordt toegepast .
2.
Artikel 243 , punt 4 , is mutatis mutandis van toepas
sing gedurende de eerste etappe voor de in bijlage XXV
vermelde produkten .

bedoelde bepalingen , mag de Portugese Republiek gedurende

2.
Het bedrag van de steun of subsidies die de Portugese
Republiek in voorkomend geval toekent bij uitvoer naar
derde landen , moet beperkt blijven tot hetgeen strikt nood

zakelijk is om de afzet van het betrokken produkt op de
markt van bestemming te waarborgen .
Deze steun of subsidies mogen pas worden toegepast nadat
de procedure van artikel 276 is afgewikkeld . Dit overleg heeft
met name betrekking op het economische aspect van de
beoogde uitvoer , de prijzen die voor de berekening van die
uitvoer zijn aangehouden en de situatie op de markten van
herkomst en van bestemming .

Behoudens andersluidende bepalingen in dit artikel of in
artikel 243 , punt 4 , zijn de artikelen 197 tot en met 201
eveneens van toepassing .

Onderafdeling 3
De tweede etappe

Artikel 279
Artikel 284

De in artikel 273 bedoelde en in bijlage XXIV vermelde
elementen ter bescherming van de verwerkende industrie
vervangen , tijdens de eerste etappe , wat de door Portugal bij
invoer uit derde landen te heffen belasting betreft , het

taire voorschriften betreffende de in artikel 259 bedoelde

communautaire beschermende element .

produkten volledig van toepassing onder voorbehoud van de

1.

Met ingang van de tweede etappe zijn de communau

artikelen 239 , 240 , 241 , 242 , lid 1 , 249 tot en met 253 , 255 ,
256 , 268 , 279 en 285 tot en met 288 , alsmede van de in
Artikel 280

Tot en met 31 december 1995 mag de Portugese Republiek ,
overeenkomstig volgens de procedure van artikel 258 te
bepalen regels , kwantitatieve beperkingen handhaven bij
invoer uit derde landen voor de in bijlage XXVI bedoelde
produkten .

afdeling V bedoelde specifieke bepalingen die voor bepaalde
produkten gelden .
2.
Het overeenkomstig de voorschriften van artikel 240
bepaalde compenserende bedrag wordt in voorkomend geval
evenwel gecorrigeerd ten belope van de invloed van de
nationale steunmaatregelen die de Portugese Republiek
krachtens artikel 286 mag handhaven .

Artikel 281

Artikel 285

De artikelen 270 , lid 2 , en 274 zijn mutatis mutandis van
toepassing op het handelsverkeer tussen Portugal en derde
landen .

Artikel 282

De Portugese Republiek mag de geleidelijke toepassing bij
invoer van door de Gemeenschap aan bepaalde derde landen
toegekende autonome of conventionele preferenties uitstel
len tot het begin van de tweede etappe .

Artikel 283

1.
Voor de in artikel 259 bedoelde produkten en onder
voorbehoud van de in lid 2 van het onderhavige artikel

1 . a ) Indien , overeenkomstig artikel 260 , lid 1 , de tweede
etappe een looptijd van vijf jaar heeft , worden de in
Portugal toe te passen prijzen tot aan de eerste van de
in lid 2 van het onderhavige artikel bedoelde aanpas
singen vastgesteld op het peil dat voortvloeit uit de
toepassing van artikel 265 , punt 1 .
b ) Indien , overeenkomstig artikel 260 , lid 2 , de tweede
etappe een looptijd van zeven jaar heeft , zijn de in
Portugal toe te passen prijzen tot aan de eerste van de
in lid 2 van het onderhavige artikel bedoelde aanpas
singen de in Ecu uitgedrukte prijzen die zijn vastge
steld volgens de voorschriften van de gemeenschap
pelijke marktordening in de betrokken sector , zulks
op het peil dat overeenkomstig de in artikel 265 ,
punt 1 , bedoelde voorschriften inzake prijsdiscipline
is bereikt op 31 december 1988 .

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

2.
Indien de toepassing van lid 1 in Portugal leidt tot een
prijspeil dat afwijkt van de gemeenschappelijke prijzen ,
worden de prijzen waarvoor in afdeling V naar het onder
havige artikel wordt verwezen , behoudens lid 6 , elk jaar aan
het begin van het verkoopseizoen aangepast aan de gemeen
schappelijke prijzen overeenkomstig de leden 3 en 4 .

3 . Indien de prijs in Portugal voor een produkt lager is dan
de gemeenschappelijke prijs , vindt de aanpassing plaats :
— in vijf jaar, wanneer de tweede etappe een looptijd van
vijf jaar heeft; in dat geval wordt de prijs in Portugal
tijdens de eerste vier aanpassingen achtereenvolgens
verhoogd met een vijfde , een kwart, een derde en de helft
van het verschil tussen het peil van de Portugese prijs en
het peil van de gemeenschappelijke prijzen die vóór elke
aanpassing van toepassing zijn ,
— in zeven jaar , wanneer de tweede etappe een looptijd
heeft van zeven jaar ; in dat geval wordt de prijs in
Portugal tijdens de eerste zes aanpassingen achtereenvol
gens verhoogd met een zevende , een zesde , een vijfde , een
kwart , een derde en de helft van het verschil tussen het
peil van de Portugese prijs en het peil van de gemeen
schappelijke prijzen die vóór elke aanpassing van toepas
sing zijn .

De prijs die voortvloeit uit de berekening verricht uit hoofde
van het eerste of het tweede streepje , wordt verhoogd of
verlaagd in evenredigheid met de eventuele verhoging of
verlaging van de gemeenschappelijke prijs voor het komende
verkoopseizoen .
De gemeenschappelijke prijs wordt in Portugal toegepast in
1995 aan het begin van het verkoopseizoen van het betrok
ken produkt .
4 . a ) Indien de prijs in Portugal voor een produkt hoger is
dan de gemeenschappelijke prijs , wordt de prijs in
deze Lid-Staat op het in lid 1 bedoelde peil gehand
haafd , waarbij de aanpassing voortvloeit uit de
ontwikkeling van de gemeenschappelijke prijzen ,
afhankelijk van het geval , tijdens de vijf of zeven jaar
van de tweede etappe .
De prijs in Portugal wordt evenwel aangepast voor
zover zulks nodig is om te voorkomen dat het verschil
tussen deze prijs en de gemeenschappelijke prijs
groter wordt :
Onverminderd het bepaalde sub b ), wordt de
gemeenschappelijke prijs in Portugal in 1995 toege
past aan het begin van het verkoopseizoen van het
betrokken produkt .

b ) Vóór het einde van het achtste jaar volgend op de
toetreding , gaat de Raad over tot een analyse van de
ontwikkeling van de aanpassing der prijzen . Te dien
einde zendt de Commissie , in het kader van de in

artikel 264 , lid 2 , sub c), bedoelde verslagen , aan de
Raad een advies , in voorkomend geval vergezeld van
passende voorstellen .
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Indien uit deze analyse blijkt :
— dat het verschil tussen de Portugese prijzen en de
gemeenschappelijke prijzen weliswaar te groot is
om te worden overbrugd tijdens de resterende
periode voor de aanpassing van de prijzen uit
hoofde van lid 2 , maar niettemin binnen een
beperkte termijn lijkt te kunnen worden ingelo

pen , kan de aanvankelijk voor de aanpassing van
de prijzen vastgestelde periode worden verlengd ;
in dat geval worden de prijzen op hun voordien
geldende peil gehandhaafd overeenkomstig het
bepaalde sub a ),
— dat het verschil tussen de Portugese prijzen en de
gemeenschappelijke prijzen te groot is om uit
sluitend door verlenging van de oorspronkelijk
voor de aanpassing van de prijzen vastgestelde
periode te worden ingelopen , kan naast deze
verlenging worden besloten dat de aanpassing zal
plaatsvinden door middel van een geleidelijke
daling van de Portugese prijzen , uitgedrukt in
reële termen , zo nodig vergezeld van indirecte ,
tijdelijke en degressieve steunmaatregelen om de
gevolgen van de degressiviteit van deze prijzen te
verzachten . Deze steunmaatregelen worden gefi
nancierd uit de Portugese begroting .
De Raad stelt , op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europese Parlement de in de
vorige alinea bedoelde maatregelen met gekwalifi
ceerde meederheid van stemmen vast .

5.
Wanneer aan het begin van de tweede etappe wordt
vastgesteld dat het verschil tussen het prijspeil van een
produkt in Portugal en het peil van de gemeenschappelijke
prijs niet meer dan 3 % van de gemeenschappelijke prijs
bedraagt , kan in Portugal voor het betrokken produkt
laatstgenoemde prijs worden toegepast .
6.
In het belang van een harmonisch verloop van het
integratieproces kan worden besloten dat , in afwijking van
lid 3 , de prijs van een of meer produkten voor Portugal
gedurende een verkoopseizoen zal afwijken van de prijzen die
voortvloeien uit de toepassing van dit lid .

Deze afwijking mag niet meer bedragen dan 10% van de te
verrichten prijsaanpassing.
In dat geval geldt voor het volgende verkoopseizoen het
prijspeil dat zou zijn voortgevloeid uit de toepassing van
lid 3 , indien niet tot afwijking zou zijn besloten . Voor dit
verkoopseizoen kan evenwel opnieuw tot een afwijking van
dat peil worden besloten , overeenkomstig het bepaalde in de
eerste en tweede alinea .

De in de eerste alinea bedoelde afwijking is niet van
toepassing op de laatste aanpassing bedoeld in lid 3 .

Artikel 286

1.
Vanaf het begin van de tweede etappe zijn in Portugal
de volgende bepalingen van toepassing :
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— artikel 244 , lid 1 , onder voorbehoud van de artikelen

268 , 280 en 285 en van de specifieke bepalingen van
afdeling V betreffende bepaalde produkten ,
— artikel 247 , met dien verstande dat de besluiten van de

Raad moeten worden vastgesteld volgens de procedure

2.
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Met ingang van het begin van de tweede etappe wordt

het verschil tussen de in artikel 279 bedoelde vaste elementen

ter bescherming van de verwerkende industrie en die welke
gebruikt worden bij de berekening van de belasting bij invoer
uit derde landen , verlaagd volgens het ritme van artikel 286 ,
lid 3 .

van artikel 234 , lid 2 ,

— artikel 248 ,

— artikel 254 , met dien verstande dat de datum 1 maart

1986 wordt vervangen door de datum waarop de tweede
etappe begint,

Met ingang van 1 januari 1996 past de Portugese Republiek
het vaste element ter bescherming van de verwerkende
industrie toe dat wordt gebruikt bij de berekening van de
belasting bij invoer uit derde landen voor produkten die
onder de gemeenschappelijke marktordening in de sector
granen en de sector rijst vallen .

— artikel 257 , met dien verstande dat de datum 31 decem

ber 1987 wordt vervangen door 31 december van het
tweede jaar van de tweede etappe .

den van de artikelen 250 tot en met 252 van toepassing vanaf
het begin van de tweede etappe tot en met 31 december 1995 .
De lijst van produkten waarvoor de ARH zal gelden , wordt
vóór het einde van de eerste etappe opgesteld . Deze lijst kan
volgens de procedure van artikel 250 worden aangevuld
tijdens de eerste twee jaar van de tweede etappe .

De Commissie dient aan het begin van elk jaar een verslag in
over de werking van de ARH tijdens het voorafgaande
jaar .
3.

Artikel 288

De in artikel 249 bedoelde ARH is onder de voorwaar

2.

De in artikel 273 , leden 1 en 2 , bedoelde vaste

elementen ter bescherming van de verwerkende industrie
worden vanaf het begin van de tweede etappe geleidelijk
afgeschaft volgens onderstaand ritme :
— op 1 januari 1991 wordt elk vast element verlaagd tot

De steun , premies of andere soortgelijke bedragen die in het
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn inge
steld en waarvoor in afdeling V naar dit artikel wordt
verwezen , worden in Portugal toegepast volgens de onder
staande bepalingen :

a ) Het peil van de communautaire steun die voor een
bepaald produkt in Portugal moet worden toegekend aan
het begin van de tweede etappe , is gelijk aan het bedrag
van de steun die aan het eind van de eerste etappe wordt
toegekend .
Indien tijdens de eerste etappe geen soortgelijke steun
werd toegekend , wordt , onder voorbehoud van de
onderstaande bepalingen , in Portugal aan het begin van
de tweede etappe geen steun verleend .

83,3 % van het vaste basiselement ,

— op 1 januari 1992 wordt elk vast element verlaagd tot
66,6% van het vaste basiselement ,

b ) Aan het begin van het eerste verkoopseizoen of bij
ontstentenis daarvan van de eerste toepassingsperiode
van de steun volgend op het begin van de tweede etappe ,
wordt :

— op 1 januari 1993 wordt elk vast element verlaagd tot
49,9% van het vaste basiselement ,

— op 1 januari 1994 wordt elk vast element verlaagd tot
33,2% van het vaste basiselement ,

— op 1 januari 1995 wordt elk vast element verlaagd tot
16,5% van het vaste basiselement ,

— op 1 januari 1996 worden alle vaste elementen afge
schaft .

aa ) hetzij de communautaire steun in Portugal inge
voerd op een niveau dat :
— een vijfde deel vertegenwoordigt van het bedrag
van de communautaire steun die voor het

komende verkoopseizoen of tijdvak van toepas
sing is wanneer de tweede etappe een looptijd
van vijf jaar heeft ,

— een zevende deel vertegenwoordigt van het
bedrag van de communautaire steun die voor het
komende verkoopseizoen of tijdvak van toepas
sing is wanneer de tweede etappe een looptijd
van zeven jaar heeft ;

Artikel 287

1.
In afwijking van artikel 240 , punt 3 , sub b ), en
artikel 284 , worden in het handelsverkeer tussen Portugal en
derde landen de heffingen of andere belastingen bij invoer die
worden toegepast in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid , niet verminderd met de compenserende
bedragen die van toepassing zijn in het handelsverkeer met de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling .

bb ) hetzij de communautaire steun in Portugal , indien er
een verschil bestaat , aangepast aan het peil van de
steun die in de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling van toepassing is voor het komende ver
koopseizoen of tijdvak :
— met een vijfde van het verschil tussen deze twee
steunbedragen wanneer de tweede etappe een
looptijd van vijf jaar heeft ,
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— met een zevende van het verschil tussen deze twee

— wordt het verschil op 1 januari 1992 verkleind tot
50% van het oorspronkelijke verschil ,

steunbedragen wanneer de tweede etappe een
looptijd van zeven jaar heeft .

— wordt het verschil op 1 januari 1993 verkleind tot
37,5% van het oorspronkelijke verschil ,

c) Aan het begin van de volgende verkoopseizoenen of
toepassingstijdvakken , wordt het peil van de communau
taire steun in Portugal aangepast aan het peil van de steun
die in de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samen
stelling van toepassing is voor het volgende verkoopsei
zoen of tijdvak, achtereenvolgens :

— wordt het verschil op 1 januari 1994 verkleind tot
25% van het oorspronkelijke verschil ,
— wordt het verschil op 1 januari 1995 verkleind tot
12,5% van het oorspronkelijke verschil ;

— met een kwart , een derde en de helft van het verschil

tussen deze twee steunbedragen wanneer de tweede
etappe een looptijd van vijf jaar heeft ;
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c) de Portugese Republiek past de preferentiële rechten
volledig toe met ingang van 1 januari 1996 .

— met een zesde , een vijfde , een kwart , een derde en de
helft van het verschil tussen deze twee steunbedragen
wanneer de tweede etappe een looptijd van zeven jaar
heeft .

Afdeling IV

e ) De communautaire steun wordt in Portugal volledig
toegepast in 1995 aan het begin van het verkoopseizoen
of het tijdvak van toepassing van de steun .

Bepalingen betreffende bepaalde gemeenschappelijke markt
ordeningen waarvoor de klassieke overgang geldt

Onderafdeling I
Artikel 289
Oliën en vetten

1.
De Portugese Republiek past vanaf het begin van de
tweede etappe geleidelijk de door de Gemeenschap aan
bepaalde derde landen toegekende autonome of conventio
nele preferenties toe .
2.

Artikel 290

1.
Voor olijfolie zijn de artikelen 236 en 240 van
toepassing op de interventieprijs .

Daartoe past de Portugese Republiek een recht toe

waardoor het verschil tussen het recht dat aan het einde van

de eerste etappe daadwerkelijk wordt toegepast en het
preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt ver
kleind :

a ) wanneer de tweede etappe een looptijd van vijf jaar
heeft :

— wordt het verschil op 1 januari 1991 verkleind tot
83,3% van het oorspronkelijke verschil ,
— wordt het verschil op 1 januari 1992 verkleind tot
66,6% van het oorspronkelijke verschil ,
— wordt het verschil op 1 januari 1993 verkleind tot
49,9% van het oorspronkelijke verschil ,
— wordt het verschil op 1 januari 1994 verkleind tot
33,2% van het oorspronkelijke verschil ,

— wordt het verschil op 1 januari 1995 verkleind tot
16,5% van het oorspronkelijke verschil ;

b ) wanneer de tweede etappe een looptijd van zeven jaar

2.
Tijdens de overgangsperiode van tien jaar wordt de
aldus voor Portugal vastgestelde prijs jaarlijks aan het begin
van elk verkoopseizoen aangepast aan het peil van de
gemeenschappelijke prijs , volgens onderstaande regels :
— tot de inwerkingstelling van de aanpassing van het
„acquis communautaire" wordt de prijs in Portugal
jaarlijks met 1 / 20 van het oorspronkelijke verschil tussen
deze prijs en de gemeenschappelijke prijs aangepast ,
— met ingang van de inwerkingstelling van de aanpassing
van het „acquis" wordt de prijs in Portugal gecorrigeerd
ten belope van het verschil tussen de prijs in deze
Lid-Staat en de gemeenschappelijke prijs die vóór elke
aanpassing van toepassing zijn , gedeeld door het aantal
verkoopseizoenen tussen dat tijdstip en het einde van de
periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing
zijn , waarbij de uit deze berekening voortvloeiende prijs
naar verhouding wordt aangepast aan de eventuele
wijziging van de gemeenschappelijke prijs voor het
komende verkoopseizoen .

heeft :

— wordt het verschil op 1 januari 1989 verkleind tot
87,5% van het oorspronkelijke verschil ,

— wordt het verschil op 1 januari 1990 verkleind tot
75% van het oorspronkelijke verschil ,
— wordt het verschil op 1 januari 1991 verkleind tot
62,5% van het oorspronkelijke verschil ,

3.
De Raad stelt volgens de procedure van artikel 43 ,
lid 2 , van het EEG-Verdrag vast dat aan de voor de
toepassing van lid 2 , tweede streepje , van het onderhavige
artikel gestelde eis is voldaan . De aanpassing van de prijs
vindt overeenkomstig laatstgenoemde bepaling plaats vanaf
het begin van het verkoopseizoen dat volgt op deze vaststel
ling .
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4.
Het compenserende bedrag dat voortvloeit uit de
toepassing van artikel 240 wordt in voorkomend geval
aangepast aan de hand van het verschil tussen de commu
nautaire steunbedragen voor de consumptie die in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en in Portugal
van toepassing zijn .
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van deze consumptie wordt berekend in het kader van
een balans die voor elk verkoopseizoen wordt opgesteld
volgens de procedure van artikel 38 van Verordening
nr . 136 / 66 / EEG aan de hand van :

— de tijdens de jaren 1980 tot en met 1983 geconsta
teerde Portugese consumptie ,
— de te verwachten ontwikkeling van de vraag .

Artikel 291

1.

Artikel 236 is van toepassing op de richtprijs van

zonnebloemzaad .

Voor koolzaad , raapzaad , sojabonen en lijnzaad wordt de
richt- of streefprijs die op 1 maart 1986 in Portugal van
toepassing is , vastgesteld aan de hand van het verschil tussen
de prijzen van de produkten die bij wisselbouw concurreren
in Portugal en in de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling gedurende een nader te bepalen referentieperiode . De in
Portugal toe te passen richt- of streefprijs mag evenwel niet
hoger liggen dan de gemeenschappelijke prijs .

Volgens dezelfde procedure kan deze balans in de loop
van het verkoopseizoen worden geactualiseerd ;
b ) met betrekking tot het peil van de consumptieprijzen
voor de sub a) bedoelde plantaardige oliën , om het in
Ecu uitgedrukte prijspeil dat tijdens het verkoop
seizoen 1984 / 1985 werd bereikt , in beginsel tot en
met 31 december 1990 te handhaven .

De sub a ) bedoelde controleregeling behelst de vervan
ging op 1 maart 1986 van de bij invoer in Portugal
toegepaste handelsregelingen door een stelsel van kwan
titatieve invoerbeperkingen dat zonder discriminatie
openstaat voor alle handelaars , zowel ten aanzien van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling als ten
aanzien van derde landen .

2.
Tijdens de periode waarin de overgangsmaatregelen
worden toegepast , worden de aldus voor Portugal vastgestel
de prijzen jaarlijks aan het begin van het verkoopseizoen
aangepast aan het peil van de gemeenschappelijke prijzen . De
aanpassing vindt plaats in tien etappes , met toepassing
mutatis mutandis van artikel 238 .

3.
De interventieprijzen van koolzaad , raapzaad en zon
nebloemzaad en de minimumprijs van sojabonen , welke in
Portugal van toepassing zijn , worden respectievelijk afgeleid
van de richtprijs en van de streefprijs bedoeld in de leden
1 en 2 , zulks overeenkomstig de bepalingen van de betrokken
gemeenschappelijk marktordening .

2.
In buitengewone omstandigheden kan de in dit artikel
omschreven controleregeling worden gewijzigd voor de
produkten die daaraan zijn onderworpen , voor zover zulks
nodig is om onevenwichtige situaties op de markten van de
verschillende oliën te voorkomen .

Deze wijzigingen worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 38 van Verordening nr . 136 / 66 / EEG .

Artikel 293
4.

Tot en met 31 december 1990 worden in het handels

verkeer van produkten die zijn verwerkt op basis van
plantaardige oliën , bestemd voor menselijke consumptie ,
met uitzondering van die op basis van olijfolie , passende
maatregelen vastgesteld om rekening te houden met het
verschil tussen de prijzen voor deze oliën in Portugal en in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling .

Artikel 292

1.
De Portugese Republiek past tot en met 31 december
1990 en volgens nader te bepalen regels een controleregeling
toe :

a ) met betrekking tot de hoeveelheden oliehoudende zaden
en vruchten , niet-ontvet meel en alle plantaardige oliën ,
met uitzondering van olijfolie , bestemd voor menselijke
consumptie op de interne markt van Portugal , ten einde
een verslechtering van de concurrentievoorwaarden tus
sen de verschillende plantaardige oliën te voorkomen . De
omvang van de hoeveelheden die voor de consumptie op
de Portugese markt worden gebracht , wordt vastgesteld
op de grondslag van de consumptie in Portugal ; het peil

1.
De communautaire steun voor de produktie van
olijfolie wordt in Portugal ingevoerd aan het begin van het
eerste verkoopseizoen volgend op de toetreding ; de steun
wordt , tijdens het tijdvak van toepassing van de overgangs
maatregelen , aangepast aan het peil van de in de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling toegekende steun , onder
toepassing mutatis mutandis van artikel 246 .
De communautaire steun voor de consumptie van olijfolie
wo^dt in Portugal ingevoerd met ingang van 1 januari 1991
volgens een nader te bepalen ritme , ten einde aan het einde
van het tijdvak van toepassing van de overgangsmaatregelen
het gemeenschappelijke peil te bereiken .
2.
De steun voor in Portugal geproduceerd koolzaad ,
raapzaad , zonnebloemzaad , sojabonen en lijnzaad , wordt :
— in Portugal ingevoerd met ingang van het begin van het
eerste verkoopseizoen volgend op de toetreding , en
— vervolgens tijdens de periode waarin de in artikel 292 ,
lid 1 , bedoelde controleregeling wordt toegepast , ver
hoogd ,
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aan de hand van de aanpassing, naar gelang van het geval ,
van de richtprijs of de streefprijs die in Portugal van
toepassing is , aan het peil van de gemeenschappelijke
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landen in de sectoren olijfolie, oliehoudende zaden en
vruchten en daarvan afgeleide produkten , uit tot het verstrij
ken van de in artikel 292 bedoelde controleregeling.

prijs .

Bij het verstrijken van de in de vorige alinea bedoelde periode
is de in Portugal toegekende steun gelijk aan het verschil
tussen de richtprijs of de streefprijs die in deze Lid-Staat van
' toepassing is en de prijs op de wereldmarkt, waarbij dit
verschil wordt verminderd overeenkomstig de invloed van de
1 douanerechten die Portugal op de invoer uit derde landen
■

toepast .

3.

2.
Met ingang van 1 januari 1991 past de Portugese
Republiek een recht toe waardoor het verschil tussen het op
31 december 1990 werkelijk toegepaste recht en het prefe
rentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind :

— op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 83,3 %
van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 66,6%
van het oorspronkelijke verschil ,

De steun voor de in lid 2 bedoelde zaden en bonen die in

Portugal worden geproduceerd en in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling worden verwerkt , alsmede de steun
voor die zaden en bonen die in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling worden geproduceerd en in Portugal
worden verwerkt , wordt aangepast om rekening te houden
met het respectieve verschil tussen het prijspeil van deze
zaden en bonen en het prijspeil van uit derde landen
ingevoerde zaden en bonen .

— op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 49,9 %
van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 33,2 %
van het oorspronkelijke verschil ,
— op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 16,5 %
van het oorspronkelijke verschil .
De Portugese Republiek past de preferentiële rechten volledig

4.
Voorts wordt bij de berekening van de steun voor
koolzaad , raapzaad en zonnebloemzaad rekening gehouden
met het differentiële bedrag dat in voorkomend geval van

toe met ingang van 1 januari 1996 .

toepassing is .

Onderafdeling 2
Artikel 294

Gedurende de verkoopseizoenen 1986 / 1987 tot en met
1994 / 1995 worden voor in Portugal geproduceerd kool-,
raap- en zonnebloemzaad specifieke garantiedrempels vast
gesteld .

Voor het verkoopseizoen 1986 / 1987 worden deze drempels

Tabak

Artikel 296

Artikel 236 en , in voorkomend geval , artikel 238 zijn van
toepassing op de interventieprijs die voor elke soort of groep
soorten is vastgesteld .

vastgesteld op :

— 1 000 ton voor kool- en raapzaad ,

Artikel 297

— 48 000 ton voor zonnebloemzaad .

De streefprijs die overeenkomt met de in artikel 296 bedoelde
interventieprijs wordt in Portugal voor de eerste oogst die
volgt op de toetreding vastgesteld op een peil dat de
verhouding weergeeft tussen de streefprijs en de interventie

Voor de volgende verkoopseizoenen worden deze specifieke
garantiedrempels vastgesteld aan de hand van criteria die
vergelijkbaar zijn met de criteria die worden aangehouden
voor de vaststelling van de garantiedrempels in de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling .

prijs , overeenkomstig artikel 2 , lid 2 , tweede alinea , van
Verordening ( EEG ) nr . 727 / 70 houdende de totstand
brenging van een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector ruwe tabak .

Indien een specifieke garantiedrempel wordt overschreden ,
worden medeverantwoordelijkheidsboetes toegepast volgens
soortgelijke regels als die welke in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling worden toegepast en met hetzelfde
plafond .

Onderafdeling 3
Vlas en hennep

Artikel 295
Artikel 298

1.
De Portugese Republiek stelt de toepassing van de
preferentiële regelingen welke door de Gemeenschap conven
tioneel of autonoom worden toegepast ten aanzien van derde

Artikel 246 is van toepassing op de steun voor vezelvlas en
hennep .
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Onderafdeling 4
Hop
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In dat geval worden de compenserende bedragen afgeleid van
het compenserende bedrag dat van toepassing is op het
betrokken basisprodukt, met behulp van nader te bepalen
coëfficiënten .

Artikel 299

De in artikel 12 van Verordening ( EEG ) nr . 1696 / 71
bedoelde steun voor hopproducenten wordt met ingang van

Artikel 303

de eerste oogst volgend op de toetreding volledig toegepast in
Portugal .

Onderafdeling 5

Gedurende het tijdvak van zeven jaar volgend op de toetre
ding is de heffing op ruwe rietsuiker van oorsprong uit
Ivoorkust, Malawi , Zimbabwe en Swaziland die in Portugal
wordt ingevoerd tot een maximum per jaar van 75 000 ton
uitgedrukt in witte suiker, gelijk aan het bedrag van een
heffing op ruwe suiker die moet worden berekend overeen
komstig de voorschriften van de gemeenschappelijke markt

Zaaigoed

ordening en verminderd met het verschil tussen de drempel
prijs en de interventieprijs van ruwe suiker .

Artikel 300

Artikel 246 is van toepassing op de steun voor het in artikel 3
van Verordening (EEG ) nr. 2358 / 7 1 bedoelde zaaigoed .

Voor het tijdvak van 1 maart tot 1 juli 1986 en voor het
tijdvak van 1 juli tot en met 31 december 1992 wordt
bovengenoemde maximumhoeveelheid verlaagd naar rato
van de duur van deze tijdvakken .
Indien tijdens bovengenoemde tijdvakken

Onderafdeling 6
Zijderupsen
Artikel 301

Artikel 246 is van toepassing op de steun voor zijde

a ) uit de voorlopige communautaire balans voor ruwe
suiker voor een bepaald verkoopseizoen of een gedeelte
daarvan blijkt dat de beschikbare hoeveelheden ruwe
suiker onvoldoende zijn om een adequate voorziening
van de Portugese raffinaderijen te waarborgen , of
b ) uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden zulks
tijdens een verkoopseizoen of een deel daarvan recht
vaardigen ,

rupsen .

Onderafdeling 7
Suiker en isoglucose

kan de Portugese Republiek worden gemachtigd , volgens
de procedure van artikel 41 van Verordening ( EEG )
nr . 1785 / 81 , om voor het betrokken verkoopseizoen of
gedeelte daarvan uit derde landen de hoeveelheden in te
voeren die geacht worden te ontbreken , zulks onder dezelfde
voorwaarden betreffende de verlaagde heffing als die welke
zijn voorgeschreven voor de in de eerste alinea bedoelde
hoeveelheid .

Artikel 302

1.
De artikelen 236 , 238 en 240 zijn van toepassing op de
interventieprijs van witte suiker en op de basisprijs van

Onderafdeling 8

suikerbieten .

Het compenserende bedrag wordt evenwel , voor zover zulks
nodig is voor de goede werking van de gemeenschappelijke
marktordening , gecorrigeerd ten belope van de invloed van
de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten .

Verwerkte groenten en fruit

2.
Voor ruwe suiker en andere produkten dan verse
suikerbieten , genoemd in artikel 1 , lid 1 , sub b ), alsmede
voor de produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , sub d ) en f),
van Verordening ( EEG ) nr . 1785 / 81 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector suiker ,
kunnen compenserende bedragen worden vastgesteld voor
zover zulks noodzakelijk is ter vermijding van enigerlei
gevaar voor verstoring van het handelsverkeer tussen de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en Portugal .

Voor de produkten die in aanmerking komen voor de
steunregeling bedoeld in artikel 3 van Verordening ( EEG )
nr . 516 / 77 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector van op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten zijn in Portugal de volgende bepalingen

Artikel 304

van toepassing :

1 . Tot aan de eerste aanpassing van de prijzen bedoeld in
artikel 238 , wordt de in artikel 3 ter van Verordening
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(EEG) nr. 516 / 77 bedoelde minimumprijs vastgesteld
op de grondslag
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b ) Gedurende de sub a) bedoelde periode wordt de
toekenning van de communautaire steun in Portugal
voor elk verkoopseizoen beperkt tot een hoeveelheid

— van de prijs die voor het voor de verwerking bestemde
produkt in Portugal werd vastgesteld onder de
voordien geldende nationale regeling, of

verwerkte produkten die overeenstemt met een hoe
veelheid verse tomaten van :

— 685 000 ton voor de vervaardiging van tomaten

— bij ontstentenis van deze prijs , van de prijzen die voor
het voor de verwerking bestemde produkt in Portugal
aan de producenten werden betaald en die gedurende
een nader te bepalen representatieve periode werden
geconstateerd .

pasta ,

— 9 600 ton voor de vervaardiging van hele toma
ten zonder schil ,

— 137 ton voor andere produkten op basis van
tomaten .

Bij het verstrijken van deze periode worden de
hierboven vastgestelde hoeveelheden , aangepast aan
de hand van de eventuele wijziging van de commu

2. Indien de in punt 1 bedoelde minimumprijs:

lager is dan de gemeenschappelijke prijs, wordt de

nautaire drempels gedurende deze periode , in aan
merking genomen voor de vaststelling van de com
munautaire drempels .

prijs in Portugal aan het begin van elk verkoopsei
zoen volgend op de toetreding gewijzigd volgens de
regels van artikel 238 ,

— hoger is dan de gemeenschappelijke prijs, wordt
laatstgenoemde prijs vanaf de toetreding voor Portu
gal aangehouden .

3 . a ) Gedurende de eerste vijf verkoopseizoenen volgend
op de toetreding , of, indien artikel 260 , lid 2 , wordt
toegepast , tijdens de eerste drie verkoopseizoenen
volgend op de toetreding , wordt voor op basis van
tomaten verwerkte produkten het bedrag van de in
Portugal toegekende communautaire steun afgeleid
van de steun berekend voor de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling , met inachtneming van het
verschil tussen de minimumprijzen voor de produ
cent die voortvloeien uit de toepassing van punt 2 van
het onderhavige artikel , alvorens laatstgenoemde
steun eventueel wordt verlaagd ingevolge de over
schrijding van de garantiedrempel die voor deze
produkten in de Gemeenschap in haar huidige

4 . Het bedrag van de communautaire steun die in Portugal
wordt toegekend , wordt bij het verstrijken van de in
punt 3 , sub a ), bedoelde periode voor produkten op basis
van tomaten en gedurende de zes verkoopseizoenen
volgend op de toetreding voor de andere produkten
afgeleid van de voor de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling vastgestelde steun , met inachtneming van
het verschil tussen de minimumprijzen die voortvloeien
uit de toepassing van punt 2 .

5 . De communautaire steun wordt in Portugal volledig
toegepast met ingang van het begin van het zevende
verkoopseizoen volgend op de toetreding .
6 . Voor de toepassing van het onderhavige artikel verwij
zen de minimumprijs en de steun die in de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling gelden , naar de bedragen
die gelden in de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling , met uitzondering van Griekenland .

samenstelling is vastgesteld .

In geval van overschrijding van de drempel in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling wordt ,
indien zulks nodig blijkt te zijn om normale concur
rentievoorwaarden te waarborgen tussen de Portu
gese industrieën en die van de Gemeenschap , volgens
de procedure van artikel 20 van Verordening ( EEG )
nr . 516 / 77 besloten dat een compenserend bedrag ,
dat ten hoogste gelijk is aan het verschil tussen de
voor Portugal vastgestelde steun en de steun die zou
zijn afgeleid van de vastgestelde communautaire
steun , wordt toegepast overeenkomstig artikel 240 ,

punt 3 , sub a ), en door de Portugese Republiek wordt
geheven bij uitvoer naar derde landen .
Bij het verstrijken van de in Verordening ( EEG )
nr . 1320 / 85 bedoelde regeling worden evenwel geen
compenserende bedragen geheven wanneer het
bewijs wordt geleverd dat het Portugese produkt niet
in aanmerking is gekomen voor de in Portugal
toegekende communautaire steun .
De in Portugal toepasselijke steun mag in geen geval
het bedrag van de in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling toegekende steun overschrijden .

Artikel 305

De in Portugal toepasselijke minimumprijs en financiële
compensatie bedoeld in de artikelen 2 en 3 van Verordening
( EEG ) nr . 2601 / 69 betreffende bijzondere maatregelen ten
einde het verwerken van bepaalde variëteiten sinaasappelen
te stimuleren en in de artikelen 1 en 2 van Verordening ( EEG )
nr . 1035 / 77 houdende bijzondere maatregelen voor de
verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte
produkten worden als volgt vastgesteld :
1.

Tot aan de eerste van de in artikel 238 bedoelde

prijsaanpassingen wordt de toepasselijke minimumprijs
vastgesteld op basis van de prijzen die in Portugal worden
betaald aan de producenten van citrusvruchten die
bestemd zijn voor de verwerking en die gedurende een
nader te bepalen representatieve periode worden gecon
stateerd . De financiële compensatie is de compensatie die
in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling geldt ,
in voorkomend geval verminderd met het verschil tussen
enerzijds de gemeenschappelijke minimumprijs en ander
zijds de in Portugal geldende minimumprijs .
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2 . Voor de volgende prijsvaststellingen wordt de in Portu
gal geldende minimumprijs , overeenkomstig artikel 238 ,
aangepast aan de gemeenschappelijke minimumprijs . De
financiële compensatie die tijdens elke aanpassingsetap
pe in Portugal van toepassing is , is de compensatie van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling , in voorko
mend geval verminderd met het verschil tussen enerzijds
de gemeenschappelijke minimumprijs en anderzijds de in
Portugal geldende minimumprijs .
3 . Wanneer de minimumprijs die voortvloeit uit de toepas
sing van punt 1 of punt 2 hoger is dan de gemeenschap
pelijke minimumprijs , kan evenwel laatstgenoemde prijs
definitief voor Portugal worden aangehouden .
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diging van diervoeders en de streefprijs voor andere erwten ,
tuin- en veldbonen , die op 1 maart 1986 in Portugal van
toepassing zijn , worden vastgesteld aan de hand van het
verschil tussen de prijzen van de produkten die bij wissel
bouw concurreren in Portugal en in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling tijdens een nader te bepalen referentie
periode .

Artikel 238 is van toepassing op de steundrempelprijs of de
streefprijs van deze produkten . De in Portugal toe te passen
steundrempelprijs of streefprijs mag evenwel niet hoger
liggen dan de gemeenschappelijke prijs .

2 . Voor in Portugal geoogste produkten die worden
gebruikt voor de vervaardiging van diervoeders en vallen
Onderafdeling 9
Gedroogde voedergewassen

onder Verordening ( EEG ) nr . 1431 / 82 houdende bijzondere
maatregelen voor erwten , tuin- en veldbonen en niet-bittere
lupine wordt het bedrag van de steun bedoeld in artikel 3 ,
lid 1 , van die verordening verminderd ten belope van de
invloed van het verschil dat , in voorkomend geval , bestaat

tussen de steundrempelprijs die in Portugal geldt en de
Artikel 306

1.
De op 1 maart 1986 in Portugal geldende streefprijs ,
bedoeld in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1117 / 78
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector gedroogde voedergewassen , wordt vastgesteld op
de grondslag van de verschillen tussen de prijzen van de

produkten die bij wisselbouw concurreren in Portugal en in
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling gedurende
een nader de bepalen referentieperiode .
Artikel 238 is van toepassing op de overeenkomstig de eerste
alinea berekende streefprijs . De in Portugal toe te passen
streefprijs mag evenwel niet hoger zijn dan de gemeenschap
pelijke streefprijs .
2.
De in Portugal toepasselijke aanvullende steun wordt
aangepast met een bedrag dat gelijk is aan :
— het verschil dat , in voorkomend geval , bestaat tussen de
in Portugal toegepaste streefprijs en de gemeenschappe
lijke streefprijs , en waarop het in artikel 5 , lid 2 , van
Verordening ( EEG ) nr . 1117 / 78 bedoelde percentage
wordt toegepast , en
— de invloed van de douanerechten die in Portugal worden
toegepast op de invoer van deze produkten uit derde
landen .

3.
Artikel 246 is van toepassing op de in artikel 3 van
Verordening ( EEG ) nr . 1117 / 78 bedoelde forfaitaire

gemeenschappelijke prijs .

Onverminderd de toepassing van de eerste alinea , wordt het
bedrag van de betreffende steun voor een in Portugal
verwerkt produkt verminderd ten belope van de invloed van
de douanerechten die in Portugal worden toegepast bij de
invoer van sojaschroot uit derde landen .
De in de eerste en tweede alinea bedoelde verminderingen
vloeien voort uit de toepassing van de in artikel 3 , lid 1 , van
Verordening ( EEG ) nr . 1431 / 82 bedoelde percentages .

3.
Het bedrag van de steun bedoeld in artikel 3 , lid 2 , van
Verordening ( EEG ) nr . 1431 / 82 wordt voor in Portugal
geoogste erwten , tuin- en veldbonen die in menselijke of
diervoeding worden gebruikt voor een ander gebruik dan dat
bedoeld in lid 1 van genoemd artikel , verlaagd met een
bedrag dat gelijk is aan het verschil dat , in voorkomend
geval , bestaat tussen de in Portugal toegepaste streefprijs en
de gemeenschappelijke streefprijs .

Onverminderd de toepassing van de eerste alinea , wordt het
bedrag van de betrokken steun voor een in Portugal verwerkt
produkt verminderd ten belope van de invloed van de
douanerechten die in Portugal worden toegepast bij de invoer
van deze produkten uit derde landen .

steun .

Onderafdeling 10

Erwten , tuin- en veldbonen en niet-bittere lupine

Onderafdeling 11
Schape- en geitevlees
Artikel 308

Artikel 307

1.
De steundrempelprijs van erwten , tuin- en veldbonen
en niet-bittere lupine die worden gebruikt voor de vervaar

In de sector schapevlees is artikel 236 van toepassing op de
basisprijs .
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Afdeling V

b ) Tweede etappe

Bepalingen betreffende bepaalde gemeenschappelijke markt
ordeningen waarvoor de overgang in etappes geldt

Onderafdeling 1

Melk en zuivelprodukten
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Artikel 310

1.
Tot aan de eerste aanpassing worden de in Portugal
toepasselijke interventieprijzen voor boter en magere-melk
poeder berekend volgens de voorschriften van en op de
grondslag van de gegevens die in aanmerking worden
genomen in de gemeenschappelijke marktordening.
Artikel 285 , leden 2 tot en met 6 , en artikel 287 zijn van

a ) Eerste etappe

toepassing op de aldus berekende interventieprijzen .
Artikel 309

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector melk en zuivelprodukten ,
zijn de volgende :

Indien de interventieprijzen die van toepassing zijn in het
continentale gedeelte van Portugal en de interventieprijzen
die van toepassing zijn op de Azoren aan het einde van de
eerste etappe niet gelijk zijn getrokken , vindt de aanpassing
van deze prijzen aan de gemeenschappelijke prijzen plaats
volgens nader te bepalen voorschriften .

a ) afschaffing van de Junta Nacional dos Produtos Pe
cuarios (JNPP ) als staatsorganisme aan het einde van de
eerste etappe , alsmede geleidelijke vrijmaking van de
binnenlandse handel , de invoer en uitvoer , met het oog
op de invoering van een stelsel van vrije concurrentie en
vrije toegang tot de Portugese markt ;

2.
Voor de in lid 1 bedoelde produkten zijn de compen
serende bedragen in het handelsverkeer tussen de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling en Portugal en tussen
Portugal en derde landen gelijk aan het verschil tussen de
gemeenschappelijke prijzen en de in Portugal vastgestelde
prijzen , in voorkomend geval gecorrigeerd om rekening te
houden met de in deze Lid-Staat genoteerde marktprijzen .

b ) oprichting van een interventieorgaan en vorming van een
materiële en menselijke infrastructuur om de interven

De artikelen 240 , leden 2 tot en met 6 , 241 , 242 en 255 zijn
van toepassing .

tietransacties te kunnen verrichten ;

c) wijziging van de huidige prijsstructuur ten einde het
mogelijk te maken dat de prijzen vrij tot stand komen op
de markt , alsmede aanpassing van de waardeverhouding
tussen het vetgedeelte en het stikstofhoudende gedeelte
van de in Portugal gebruikte melk aan de in de Gemeen
schap aangehouden verhouding ;

Artikel 311

Het compenserende bedrag voor andere zuivelprodukten dan
boter en magere-melkpoeder wordt vastgesteld met behulp
van nader te bepalen coëfficiënten .

d ) harmonisatie van de binnenlandse prijzen van melk ,
boter en melkpoeder die op het Portugese continent
worden gehanteerd met die welke op de Azoren worden
gehanteerd ;

e ) afschaffing , voor zover mogelijk , van de nationale steun
die onverenigbaar is met het Gemeenschapsrecht en
geleidelijke invoering van het schema van communautai
re steunmaatregelen ;

Onderafdeling 2
Rundvlees

a ) Eerste etappe

f) afschaffing van de exclusiviteit van de ophaalgebieden

Artikel 312

voor melk en van de exclusiviteit van de pasteurisatie ;

g) totstandbrenging van een informatiedienst betreffende
de landbouwmarkten met het oog op het noteren van de
prijzen , alsmede een passende opleiding van de admini
stratieve diensten die onmisbaar zijn voor de goede
werking van de gemeenschappelijke marktordening in de
betrokken sector ;

h ) tenuitvoerlegging van maatregelen om de modernisering
van de produktie-, verwerkings- en afzetstructuren te
bevorderen .

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector rundvlees , zijn de vol
gende :

a ) afschaffing van de JNPP als staatsorganisme aan het
einde van de eerste etappe , alsmede vrijmaking van de
invoer en uitvoer en geleidelijke vrijmaking van de
binnenlandse handel , met het oog op de invoering van
een stelsel van vrije concurrentie en vrije toegang tot de
Portugese markt ;
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b) oprichting van een interventieorgaan en vorming van een
materiële en menselijke infrastructuur om de interven
tietransacties te kunnen verrichten , alsmede een passen
de opleiding van de administratieve diensten , welke
elementen onmisbaar zijn voor de goede werking van de
gemeenschappelijke marktordening in de betrokken
sector ;
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worden verwezenlijkt in de sector groenten en fruit, zijn de
volgende:

a ) afschaffing van de Junta Nacional das Frutas (JNF) als
staatsorganisme aan het einde van de eerste etappe;
b) ontwikkeling van producentenorganisaties in de zin van
de communautaire voorschriften ;

c) vrije prijsvorming op nader vast te stellen representatieve
markten ;

c) geleidelijke en algemene toepassing van de gemeenschap
pelijke kwaliteitsnormen ;

d ) totstandbrenging van een informatiesysteem betreffende
de landbouwmarkten met het oog op het noteren van de
prijzen en het invoeren van het communautaire inde
lingsschema van geslachte volwassen runderen , zulks ten
einde de noteringen te kunnen vergelijken ;
e ) tenuitvoerlegging van maatregelen ter modernisering van
de produktie-, verwerkings- en afzetstructuren met het
oog op een verhoging van de produktiviteit van de
veehouderij en een betere rentabiliteit van de sector ;

f) vrijmaking van het handelsverkeer op zoötechnisch
niveau .

b ) Tweede etappe
Artikel 313

1.
In de sector rundvlees zijn de artikelen 240 , 285 en 287
van toepassing op de interventieaankoopprijzen in Portugal
en in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling welke
gelden voor vergelijkbare kwaliteiten vastgesteld aan de hand
van het communautaire indelingsschema voor geslachte
volwassen runderen .

2.
De artikelen 241 , 242 en 255 zijn in deze sector
eveneens van toepassing .
3.
Het compenserende bedrag voor de andere in artikel 1 ,
lid 1 , sub a ), van Verordening ( EEG ) nr . 805 / 68 bedoelde
produkten wordt vastgesteld met behulp van nader te
bepalen coëfficiënten .

d ) oprichting van een interventieorgaan en vorming van een
materiële en menselijke infrastructuur om de interven
tietransacties te kunnen verrichten ;

e ) vrije prijsvorming en prijsnotering op representatieve

markten die aan de hand van de verschillende produkten
moeten worden vastgesteld ;

f) oprichting van een informatiedienst betreffende de land
bouwmarkten met het oog op het dagelijks noteren van de
prijzen , alsmede een passende opleiding van de admini
stratieve diensten die onmisbaar zijn voor de goede
werking van de gemeenschappelijke marktordening .
2.
Ten einde de producenten of hun organisaties ertoe aan
te zetten produkten in de handel te brengen die aan de
kwaliteitsnormen voldoen , neemt de Portugese Republiek
tijdens de eerste etappe via passende steun deel in de kosten
van de verpakking van deze produkten .

Artikel 316

In afwijking van artikel 272 , lid 1 , wordt de door de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling ten opzichte van
Portugal toegepaste referentieprijs vastgesteld overeenkom
stig de bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1035 / 72 zoals
die op 31 december 1985 geldt .
Eventuele compenserende heffingen bij invoer van produk
ten uit Portugal welke voortvloeien uit de toepassing van
Verordening ( EEG ) nr . 1035 / 72 worden verminderd met :
— 2 % in het eerste jaar ,

Artikel 314

Artikel 288 is van toepassing op de premie voor het
aanhouden van het zoogdierenbestand .

— 4% in het tweede jaar ,
— 6% in het derde jaar ,

— in voorkomend geval , 8% in het vierde en het vijfde
jaar ,

volgend op de datum van toetreding .
Onderafdeling 3
Groenten en fruit

b ) Tweede etappe
a ) Eerste etappe

Artikel 317
Artikel 315

1.
De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten

In de sector groenten en fruit is artikel 285 van toepassing op
de basisprijs .
Artikel 255 is eveneens van toepassing in deze sector .
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— met een zevende , wanneer de tweede etappe een
looptijd van zeven jaar heeft .
De eerste verlaging vindt evenwel plaats aan het
begin van de tweede etappe .

Tijdens de tweede etappe wordt bij invoer in de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling een compensatiemecha
nisme ingesteld voor groenten en fruit van herkomst uit
Portugal waarvoor ten opzichte van derde landen een
referentieprijs wordt vastgesteld .

d ) Indien de overeenkomstig het bepaalde sub b ) bere

kende prijs van het Portugese produkt lager is dan de
sub a) bedoelde communautaire aanbiedingsprijs ,
wordt bij invoer in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling door de Lid-Staat van invoer een
corrigerend bedrag geheven dat gelijk is aan het
verschil tussen deze prijzen .

1 . Voor dit mechanisme gelden de volgende voorschrif
ten :

a) Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een aan
biedingsprijs van het Portugese produkt , berekend
overeenkomstig het bepaalde sub b), en een commu

e ) De heffing van het corrigerende bedrag vindt plaats
totdat uit de prijsnoteringen blijkt dat de prijs van het
Portugese produkt gelijk is aan of hoger is dan de sub

nautaire aanbiedingsprijs . Laatstgenoemde prijs

a ) genoemde communautaire prijs .

wordt jaarlijks berekend :

— aan de hand van het rekenkundige gemiddelde
van de produktieprijzen van elke Lid-Staat van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling,
vermeerderd met de vervoers- en verpakkings
kosten voor de produkten vanaf de produktiege
bieden tot de representatieve consumptiecentra
van de Gemeenschap ,

— met inachtneming van de ontwikkeling van de
produktiekosten .

2 . Indien de Portugese markt wordt verstoord door invoer
uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling, kan
met betrekking tot de invoer in Portugal van groenten en
fruit van herkomst uit de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling waarvoor een referentieprijs wordt vastge
steld , worden besloten tot passende maatregelen , die met
name kunnen bestaan in de toepassing van een corrige
rend bedrag volgens nader te bepalen voorschriften .

Bovengenoemde produktieprijzen komen overeen
met het gemiddelde van de prijzen die zijn geconsta
teerd tijdens de drie jaar voorafgaande aan de datum
waarop de communautaire aanbiedingsprijs wordt
vastgesteld .

De communautaire aanbiedingsprijs mag het peil van
de ten opzichte van derde landen toegepast referen
tieprijs niet overschrijden .
b ) De Portugese aanbiedingsprijs wordt elke marktdag
berekend op de grondslag van de geconstateerde of
tot het stadium van de importeur-grossier in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling omgere
kende representatieve prijzen . De prijs voor een
produkt van herkomst uit Portugal is gelijk aan de
laagste representatieve prijs of aan het gemiddelde
van de laagste representatieve prijzen geconstateerd
voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van de

betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor prijzen beschikbaar zijn worden
afgezet . Deze prijs of prijzen worden vooraf vermin
derd :

— met het douanerecht berekend overeenkomstig
het bepaalde sub c ),
— met het eventueel volgens het bepaalde sub d )
ingestelde corrigerende bedrag .
c) Het van de prijzen van het Portugese produkt af te
trekken douanerecht is het recht van het gemeen
schappelijk douanetarief dat jaarlijks aan het begin
van het verkoopseizoen geleidelijk wordt vermin
derd :

— met een vijfde , wanneer de tweede etappe een
looptijd van vijf jaar heeft,

Onderafdeling 4
Granen

a ) Eerste etappe
Artikel 319

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector granen , zijn de volgen
de :

a ) afbouw van het afzetmonopolie van de Empresa Püblica
de Abastecimento de Cereais ( EPAC ) uiterlijk aan het
einde van de eerste etappe en geleidelijke vrijmaking van
de binnenlandse handel en van de uitvoer , met het oog op
de invoering van een stelsel van vrije concurrentie op de
Portugese markt ;
b ) geleidelijke afschaffing van het invoermonopolie van de
EPAC gedurende een periode van vier jaar;
c) totstandbrenging van een interventieorgaan en vorming
van een materiële en menselijke infrastructuur om de
interventietransacties te kunnen verrichten ;

d ) vrije prijsvorming ;
e ) totstandbrenging van een informatiedienst betreffende de
landbouwmarkten met het oog op het noteren van de
prijzen alsmede een passende opleiding van de admini
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stratieve diensten , welke elementen onmisbaar zijn voor
de goede werking van de gemeenschappelijke markt
ordening .
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b ) Tweede etappe

Artikel 321

In de sector granen zijn de artikelen 240, 285 en 287 van
toepassing op de interventieprijzen .

Artikel 320

1.
Tijdens de eerste vier jaar volgend op de toetreding
gaat de Portugese Republiek geleidelijk over tot aanpassing
van het monopolie van de EPAC voor de invoer en de afzet
van granen in Portugal , zodat aan het einde van het vierde
jaar elke vorm van discriminatie tussen onderdanen van de
Lid-Staten voor wat betreft de voorzienings- en afzetvoor
waarden is uitgesloten .

De artikelen 241 , 242 en 255 zijn eveneens van toepassing in
deze sector .

Artikel 322

1.
2.
Daartoe past de Portugese Republiek haar in arti
kel 261 bedoelde regeling aan en kan zij , in afwijking van
artikel 277 , op de invoer de volgende regeling toepassen :
a) De invoer van granen in Portugal vindt plaats aan de
hand van de jaarlijkse hoeveelheden die tijdens het
voorgaande jaar werden ingevoerd , waarbij aan de
EPAC en het bedrijfsleven respectievelijk de onderstaan
de percentages worden toegewezen :
Jaar

EPAC

Bedrijfsleven

1986

80 %

20 %

1987

60 %

40 %

1988

40 %

60 %

1989

20 %

80 %

1990

—

100 %

Voor granen waarvoor geen interventieprijs wordt

vastgesteld , wordt het toepasselijke compenserende bedrag
afgeleid van het compenserende bedrag dat geldt voor gerst ,
met inachtneming van de verhouding tussen de drempelprij
zen van de desbetreffende granen .
2.
Voor de in artikel 1 , sub c), van Verordening ( EEG )
nr . 2727 / 75 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen bedoelde produkten wordt het
compenserende bedrag afgeleid van het compenserende
bedrag dat van toepassing is op de graansoorten waarvan
deze produkten zijn gemaakt , met behulp van nader te
bepalen coëfficiënten .

Artikel 323

Artikel 288 is van toepassing op de in artikel 10 van
Verordening ( EEG ) nr . 2727 /75 bedoelde steun voordurum
tarwe .

b ) De sub a ) bedoelde invoer die door het bedrijfsleven moet
worden verricht , wordt toegewezen bij openbare aanbe
stedingen zonder discriminatie tussen de handelaars .

Onderafdeling 5

In het kader van deze aanbesteding worden de aanbie
dingen betreffende produkten van communautaire oor
sprong gecorrigeerd :
— ten belope van het verschil tussen de marktprijzen in
de Gemeenschap en de wereldmarktprijs , en
— ten belope van een bedrag dat overeenkomt met een
forfaitaire preferentie van 5 Ecu per ton .
c) Indien de invoer van produkten van communautaire

oorsprong per jaar niet ten minste 15 % bedraagt van de
totale hoeveelheid in dat jaar ingevoerde granen , koopt
de EPAC tijdens het volgende jaar in de Gemeenschap in
haar oorspronkelijke samenstelling de hoeveelheid die
ontbrak om de hierboven bedoelde hoeveelheid van 15 %

te bereiken . Deze hoeveelheid wordt toegevoegd aan de
aankoopverplichting van 15% voor het volgende jaar .
Aan het einde van het verkoopseizoen 1988 / 1989 wordt
een tussentijdse balans opgesteld ; indien uit deze balans
blijkt dat de kans bestaat dat de aankoopverplichting
voor 1989 niet wordt gehaald , kunnen de noodzakelijke
maatregelen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat
deze verplichting wordt nagekomen .

Varkensvlees

a ) Eerste etappe

Artikel 324

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector varkensvlees , zijn de
volgende :
a ) afschaffing van de JNPP als staatsorganisme aan het
einde van de eerste etappe , alsmede geleidelijke vrijma
king van de binnenlandse handel , de invoer en uitvoer ,
met het oog op de invoering van een stelsel van vrije
concurrentie en vrije toegang tot de Portugese markt ;
b ) oprichting van een interventieorgaan en vorming van een
materiële en menselijke infrastructuur om de interven
tietransacties te kunnen verrichten , aangepast aan de
nieuwe marktvoorwaarden in Portugal ;
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c) vrije prijsvorming op nader te bepalen representatieve
markten ;

d ) totstandbrenging van een informatiedienst betreffende
de landbouwmarkten met het oog op het noteren van de
prijzen , alsmede een passende opleiding van de admini
stratieve diensten die onmisbaar zijn voor de goede
werking van de gemeenschappelijke marktordening ;

e) tenuitvoerlegging van maatregelen om de modernisering
van de produktie-, verwerkings- en afzetsectoren te
moderniseren met het oog op een betere rentabiliteit van
de sector ;

f) voortzetting en intensifiëring van de bestrijding van de
Afrikaanse varkenspest en inzonderheid ontwikkeling

121

a ) afschaffing van de JNPP als staatsorganisme aan het
einde van de eerste etappe , vrijmaking van de invoer en
de uitvoer met het oog op de invoering van een stelsel van
vrije concurrentie en vrije toegang tot de Portugese markt
alsmede geleidelijke vrijmaking van de binnenlandse
markt ;

b ) vrije prijsvorming;

c) totstandbrenging van een informatiedienst betreffende de
landbouwmarkten met het oog op het noteren van de
prijzen ;

d) tenuitvoerlegging van maatregelen om de modernisering
van produktie- en verwerkingsstructuren te bevorde
ren .

van produktie-eenheden in gesloten circuit .

1

b ) Tweede etappe

b ) Tweede etappe

Artikel 327

Artikel 325

1.

In de sector varkensvlees wordt het compenserende

bedrag berekend op basis van de compenserende bedragen
die gelden voor voedergranen . Te dien einde wordt bij de
berekening van het compenserende bedrag dat per kilogram
geslachte varkens van toepassing is , uitgegaan van de
compenserende bedragen die van toepassing zijn op de
hoeveelheid voedergranen die nodig is om in de Gemeen
schap een kilogram varkensvlees te produceren .
Indien dit bedrag niet representatief is , zijn evenwel de
artikelen 240 , 285 en 287 van toepassing op de prijs van dit
produkt in Portugal en in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling .
2.
De artikelen 241 , 242 en 255 zijn eveneens van
toepassing in deze sector .
3.
Voor andere produkten dan geslachte varkens ,
genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verordening ( EEG )
nr . 2759 / 75 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees , wordt het compenserende
bedrag met behulp van nader te bepalen coëfficiënten
afgeleid van het bedrag dat overeenkomstig lid 1 of lid 2
wordt toegepast .

1.
De artikelen 240 , 241 , 242 en 255 zijn in de sector
eieren van toepassing onder voorbehoud van de onderstaan
de leden .

2.
Het compenserende bedrag dat van toepassing is per
kilogram eieren in de schaal wordt berekend op basis van de
compenserende bedragen die van toepassing zijn op de
hoeveelheid voedergranen die nodig is om in de Gemeen
schap een kilogram eieren in de schaal te produceren .
3.
Het compenserende bedrag dat per broedei van toepas
sing is , wordt berekend op basis van de compenserende
bedragen die van toepassing zijn op de hoeveelheid voeder
granen die nodig is om in de Gemeenschap een broedei te
produceren .
4.
Voor de produkten bedoeld in artikel 1 , lid 1 , sub b ),
van Verordening ( EEG ) nr . 2771 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector eieren wordt
het compenserende bedrag met behulp van nader te bepalen
coëfficiënten afgeleid van het compenserende bedrag voor
eieren in de schaal .

Onderafdeling 7

Geslacht pluimvee

Onderafdeling 6
Eieren

a ) Eerste etappe
a ) Eerste etappe
Aftikel 328
Artikel 326

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector eieren , zijn de volgende :

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector geslacht pluimvee , zijn
dezelfde als die welke in artikel 326 worden vermeld voor
eieren .
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b ) Tweede etappe
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b ) Tweede etappe
Artikel 332

Artikel 329

1.
De artikelen 240 , 241 , 242 en 255 zijn in de sector
slachtpluimvee van toepassing onder voorbehoud van de

1 . In de sector rijst zijn de artikelen 240 , 285 en 287 van
toepassing op de interventieprijs voor padie.

onderstaande leden .

De artikelen 241 , 242 en 255 zijn eveneens van toepassing in
2.
Het compenserende bedrag dat van toepassing is per
kilogram geslacht pluimvee wordt berekend op basis van de
compenserende bedragen die van toepassing zijn op de
hoeveelheid voedergranen die nodig is om in de Gemeen
schap , al naar gelang van de soort , een kilogram geslacht
pluimvee te produceren .
3.
Het compenserende bedrag dat van toepassing is per
kuiken wordt berekend op basis van de compenserende
bedragen die van toepassing zijn op de hoeveelheid voeder
granen die nodig is om in de Gemeenschap een kuiken te
produceren .

4.
Voor de produkten bedoeld in artikel 1 , lid 2 , sub d),
van Verordening ( EEG ) nr . 2777 / 75 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector slachtpluim
vee wordt het compenserende bedrag met behulp van nader
te bepalen coëfficiënten afgeleid van het compenserende
bedrag voor geslacht pluimvee .

Onderafdeling 8
Rijst

deze sector .

2.
Het compenserende bedrag voor gedopte rijst is het
compenserende bedrag dat geldt voor padie, omgerekend
met behulp van het omrekeningsgetal bedoeld in artikel 1 van
Verordening nr . 467 / 67 / EEG .
3.
Voor volwitte rijst is het compenserende bedrag het
bedrag dat geldt voor gedopte rijst , omgerekend met behulp
van het omrekeningsgetal bedoeld in artikel 1 van Veror
dening nr . 467 / 67 / EEG .
4.
Voor halfwitte rijst is het compenserende bedrag het
bedrag dat geldt voor volwitte rijst , omgerekend met behulp
van het omrekeningsgetal bedoeld in artikel 1 van Veror
dening nr . 467 / 67 / EEG .

5.
Voor de produkten bedoeld in artikel 1 , lid 1 , sub c ),
van Verordening ( EEG ) nr . 1418 / 76 houdende een gemeen
schappelijke ordening van de rijstmarkt wordt het compen
serende bedrag met behulp van nader te bepalen coëfficiënten
afgeleid van het bedrag dat geldt voor de produkten waarvan
zij zijn gemaakt .
6.
Het compenserende bedrag voor breukrijst wordt op
een zodanig peil vastgesteld dat rekening wordt gehouden
met het verschil tussen de voorzieningsprijs in Portugal en de
drempelprijs .

a ) Eerste etappe
Artikel 330

Onderafdeling 9

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector rijst , zijn dezelfde als die
welke in artikel 319 worden vermeld voor granen .

Wijn

a ) Eerste etappe
Artikel 331

1.
De Portugese Republiek past tijdens de eerste etappe
het monopolie van de EPAC voor de invoer en afzet van rijst
in Portugal geleidelijk aan , zodat bij het verstrijken van de
eerste etappe elke vorm van discriminatie tussen onderdanen
van de Lid-Staten voor wat betreft de voorzienings- en
afzetvoorwaarden is uitgesloten .

2.
Artikel 320 is mutatis mutandis van toepassing op de
invoer van rijst in Portugal .

Artikel 333

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die
tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten
worden verwezenlijkt in de sector wijn , zijn de volgende :
a ) afschaffing van de Junta Nacional do Vinho (JNV) als
staatsorganisme aan het einde van de eerste etappe en
aanpassing van de andere overheidsorganen in de sector
wijn tijdens de eerste etappe , alsmede vrijmaking van de
binnenlandse handel , de invoer en uitvoer en overdracht
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van de door de Staat gecontroleerde activiteiten inzake
opslag en distillatie aan de producenten en producenten
verenigingen ;

b) geleidelijke invoering van een regeling inzake en toezicht
op de aanplantingen , vergelijkbaar met die van de
Gemeenschap, zulks ten einde een efficiënte aanplan
tingsdiscipline mogelijk te maken ;
c) totstandbrenging van een ampelografieproject (indeling
van de wijnstokrassen) en van een synonymieproject
(gelijkwaardigheid van benamingen van wijnstokrassen
in Portugal enerzijds en gelijkwaardigheid van Portugese
benamingen en in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling gebruikte benamingen anderzijds ) voor
afgaand aan het totstandbrengen van een systeem van

123

De Portugese Republiek stelt evenwel passende maatregelen
vast om het gehalte aan zwaveldioxyde tijdens de eerste
etappe geleidelijk te verlagen tot de communautaire niveaus,

ten einde deze niveaus te bereiken aan het begin van de
tweede etappe .

Artikel 336

Tijdens de eerste etappe stelt de Portugese Republiek op basis
van de in artikel 333 bedoelde ampelografie- en synonymie
studie een indeling op van de wijnstokrassen van het
Portugese areaal , overeenkomstig artikel 31 van Veror
dening (EEG ) nr. 337 / 79 en de toepassingsbepalingen van
laatstgenoemd artikel .

statistische enquêtes betreffende het wijnbouwareaal in
de zin van de communautaire regeling en verwezenlijking
van specifieke werkzaamheden op het gebied van het
wijnbouwkadaster;

d ) oprichting of verplaatsing van distillatiecentra in toerei
kend aantal en met een toereikende capaciteit om de
verplichte distillatie mogelijk te maken ;

b ) Tweede etappe

Artikel 337

e ) totstandbrenging van een informatiedienst betreffende de
landbouwmarkten , met name van een prijsregistratie en
een regelmatige statistische analyse ;

In de wijnbouwsector zijn de artikelen 285 en 287 van
toepassing op de oriëntatieprijzen van tafelwijn .

f) opleiding van de administratieve diensten , noodzakelijk
voor de goede werking van de gemeenschappelijke
ordening van de wijnbouwmarkt ;

Artikel 338

g) geleidelijke aanpassing van het Portugese prijsstelsel aan
het communautaire prijsstelsel ;
h ) verbod tot irrigatie van wijnbouwgebieden waar wijn
druiven worden verbouwd , alsmede verbod van nieuwe

aanplantingen op geïrrigeerde arealen ;
i ) tenuitvoerlegging , in het kader van de aanplantregeling ,
van het herstructurerings- en omschakelingsplan voor
het Portugese wijnbouwareaal dat beantwoordt aan de
doelstellingen van het gemeenschappelijk beleid inzake
de wijnbouw .

Artikel 334

De Portugese Republiek neemt passende maatregelen om te
voorkomen dat tijdens de eerste etappe de oppervlakte van
het wijnbouwareaal dat wijn oplevert met een natuurlijk
alcoholgehalte van 7% vol of minder , wordt uitgebreid .

Artikel 33S

1.
Er wordt een mechanisme van regulerende bedragen
ingesteld bij invoer in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling van de in lid 2 bedoelde produkten van
herkomst uit Portugal waarvoor in het kader van de
gemeenschappelijke marktordening een referentieprijs wordt
vastgesteld .
2.

Voor dit mechanisme gelden de volgende regels :

a ) voor tafelwijn wordt een regulerend bedrag geheven
gelijk aan het verschil tussen de oriëntatieprijzen in
Portugal en in de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling . De hoogte van dit bedrag kan evenwel worden
aangepast volgens de procedure van artikel 67 van
Verordening ( EEG ) nr . 337 /79 om rekening te houden
met de situatie van de marktprijzen , beoordeeld volgens
de verschillende categorieën wijn en aan de hand van de
kwaliteit ervan ;

b ) voor bepaalde wijnen met een benaming van oorsprong
en voor andere produkten die verstoringen op de markt
kunnen veroorzaken , kan een regulerend bedrag worden
vastgesteld volgens de sub a ) bedoelde procedure . Dit
regulerende bedrag wordt volgens nader te bepalen regels
afgeleid van het bedrag dat van toepassing is op tafel
wijn .

In afwijking van de communautaire regeling inzake het
maximumgehalte aan zwaveldioxyde in wijn , mag de Portu
gese Republiek tijdens de eerste etappe op wijn die op haar
grondgebied wordt geproduceerd , de grenswaarden toepas
sen die onder de voordien geldende nationale regeling werden
toegepast .

3.
Aan het regulerende bedrag wordt een zodanig maxi
mum gesteld dat een behandeling wordt gewaarborgd die
niet minder gunstig is dan de behandeling volgens de regeling
die gold vóór de toetreding. Daartoe wordt dit bedrag zo
berekend dat het bedrag dat verkregen wordt door de in
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Portugal voor het betrokken produkt geldende oriëntatieprijs
te verhogen met het regulerende bedrag en de douanerechten
die daarop van toepassing zijn , de voor dit produkt tijdens
het betrokken wijnoogstjaar geldende referentieprijs niet
overschrijdt .
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dan 8,5 % vol alleen in het produktiegebied onverpakt in het
verkeer worden gebracht .

Voor deze wijn moet het effectieve alcoholgehalte op het
etiket worden vermeld .

4 . Met inachtneming van de bijzondere marktsituatie van
de verschillende in lid 2 bedoelde produkten , kan volgens de
procedure van artikel 67 van Verordening ( EEG ) nr . 337 / 79
worden besloten een regulerend bedrag vast te stellen voor de
uitvoer van een of meer van deze produkten uit de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling naar Portugal .

Afdeling VI
Andere bepalingen

Dit bedrag wordt op een zodanig peil vastgesteld dat een
normale handelsstroom tussen de Gemeenschap in haar

Onderafdeling 1

huidige samenstelling en Portugal wordt gewaarborgd die
voor de betrokken produkten geen verstoringen op de
Portugese markt veroorzaakt .
5.
Het toegekende regulerende bedrag wordt door de
Gemeenschap gefinancierd ten laste van het Europees Oriën
tatie- en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling Garan
tie .

Artikel 339

Veterinaire maatregelen

Artikel 342

Wat het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee binnen
haar grondgebied betreft , mag de Portugese Republiek de
toepassing van Richtlijn 71 / 118 / EEG inzake gezondheids
vraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers
vlees van pluimvee uitstellen tot en met uiterlijk 31 december
1988 .

Artikel 288 is van toepassing op de steun voor het gebruik
van druivemost en geconcentreerde druivemost met het oog
op de vervaardiging van druivesap .

Artikel 340

Artikel 343

De Portugese Republiek mag uiterlijk tot en met 3 1 december
1990 beperkingen handhaven bij de invoer van fokstieren
van zuiver ras , indien de betrokken rassen niet voorkomen op
de lijst van in Portugal toegestane rassen .

1.
De Portugese Republiek gaat tijdens de eerste etappe
over tot afschaffing van het verbouwen op percelen van
wijnstokrassen die tijdelijk zijn toegestaan volgens de over
eenkomstig artikel 333 opgestelde indeling .
Onderafdeling 2
2.
De Portugese Republiek gaat tijdens de tweede etappe
over tot de afschaffing van het verbouwen op percelen van
wijnstokrassen van hybriden voor rechtstreekse teelt die niet
zijn opgenomen in de indeling volgens de bepalingen van
Verordening ( EEG ) nr . 3800 / 81 .

Maatregelen betreffende de wetgeving op het gebied van
zaaizaad en pootgoed
Artikel 344

Tot het einde van de tweede etappe worden deze wijnstok
rassen gelijkgesteld met tijdelijk toegestane wijnstokras
sen .

1.
De Portugese Republiek mag de toepassing op haar
grondgebied van de volgende richtlijnen uitstellen volgens
onderstaand tijdschema :

3.
In afwijking van artikel 49 van Verordening ( EEG )
nr . 337 / 79 mogen druiven van de krachtens leden 1 en 2
tijdelijk toegestane wijnstokrassen vóór het einde van de
tweede etappe worden gebruikt voor de vervaardiging van de
in dat artikel bedoelde produkten .

a ) uiterlijk tot en met 31 december 1988 , wat betreft de
Richtlijnen

— 66 / 401 / EEG betreffende het in de handel brengen
van zaaizaad van groenvoedergewassen , voor de
soorten Lolium multiflorum lam ., Lolium perenne L.
en Vicia sativa L. ,

Artikel 341

Tot eind 1995 kunnen in het gebied van de „vinho verde"
geproduceerde wijnen met een alcoholgehalte van minder

— 66 / 402 / EEG betreffende het in de handel brengen
van zaaigranen , voor de soorten Hordeum vulgare
L. , Oryza sativa L. , Triticum aestivum L. , emend .
Fiori en Pool , Triticum durum desf. en Zea mais
L. ,
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— 70 / 457 / EEG betreffende de gemeenschappelijke
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c ) voert naar het grondgebied van de huidige Lid-Staten
alleen zaaizaad en pootgoed uit dat voldoet aan de
communautaire bepalingen ;

rassenlijst voor landbouwgewassen , voor de in
bovenstaande streepjes bedoelde soorten ;

d ) onderwerpt uit derde landen ingevoerd zaaizaad en
pootgoed:

b ) uiterlijk tot en met 31 december 1990 , wat betreft de
Richtlijnen

— aan de communautaire voorwaarden inzake

gelijkwaardigheid , en

— 66 / 400 / EEG betreffende het in de handel brengen
van bietezaad ,

— wat de variëteit betreft , ten minste aan dezelfde

beperkingen inzake het in de handel brengen als
die welke worden toegepast op de variëteiten die
voorkomen in de gemeenschappelijke rassen
lijsten .

— 66 / 401 / EEG voor andere dan de sub a ), eerste

streepje, bedoelde soorten ,
— 66 / 402 / EEG voor andere dan de sub a ), tweede

streepje , bedoelde soorten ,
3.
— 66 / 403 / EEG betreffende het in de handel brengen
van pootaardappelen ,
— 66 / 404 / EEG betreffende het in de handel brengen
van bosbouwkundig teeltmateriaal ,
— 68 / 193 / EEG betreffende het in de handel brengen
van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken ,
— 69 / 208 / EEG betreffende het in de handel brengen
van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelge
wassen ,

Gedurende de looptijd van de in lid 1 bedoelde

afwijkingen kan tot de geleidelijke vrijmaking van het
handelsverkeer in zaaizaad en pootgoed van bepaalde soor
ten tussen Portugal en de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling worden besloten volgens de procedure van het
Permanent Comité teeltmateriaal voor land-, tuin- en bos
bouw . Deze vrijmaking heeft in de eerste plaats betrekking
op zaaizaad ten aanzien waarvan vóór de toetreding een
communautair besluit inzake gelijkwaardigheid is genomen .
Deze liberalisatie heeft betrekking op andere soorten zodra
blijkt dat aan de voorwaarden voor een dergelijke vrijmaking
is voldaan .

— 70 / 457 / EEG voor andere dan de sub a ), derde

streepje , bedoelde soorten ,
— 70 / 458 / EEG betreffende het in de handel brengen
van groentezaad ,

Onderafdeling 3

— 71 / 161 / EEG betreffende de normen voor de uit

Fytosanitaire maatregelen

wendige kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal
dat binnen de Gemeenschap in de handel wordt
gebracht .

2 . De Portugese Republiek :

Artikel 345

De Portugese Republiek mag de toepassing van Richtlijn
69 / 465 / EEG betreffende de bestrijding van het aardappel
cysteaaltje uiterlijk tot en met 31 december 1990 uitstel
len .

a ) neemt alle nodige maatregelen om geleidelijk en
uiterlijk bij het verstrijken van de in lid 1 bedoelde
termijnen te voldoen aan de in dat lid bedoelde
richtlijnen ;
HOOFDSTUK 4

b ) kan vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde
termijnen het in de handel brengen van zaaizaad of
pootgoed geheel of gedeeltelijk beperken tot de
variëteiten die op haar grondgebied in de handel
mogen worden gebracht . Wat de in de Richtlijnen

Visserij
Afdeling I

70 / 457 / EEG en 70 / 458 / EEG bedoelde soorten

Algemene bepalingen

betreft , zijn de variëteiten die met ingang van 1 maart
1986 op haar grondgebied in de handel mogen
worden gebracht , die welke voorkomen in de lijst die
aan de Conferentie is meegedeeld .
Gedurende de periodes waarbinnen de Portugese
Republiek aan bovengenoemde twee richtlijnen
moet voldoen , breidt deze Lid-Staat deze lijst jaar
lijks uit , ten einde de Portugese markt geleidelijk
open te stellen voor de andere variëteiten die in de
gemeenschappelijke rassenlijst zijn opgenomen ;

Artikel 346

1.
Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofd
stuk , zijn de voorschriften van deze Akte van toepassing op
de sector visserij .
2.

Artikel 234 , lid 3 , artikel 253 , sub c), en artikel 257

zijn van toepassing op visserijprodukten .
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Afdeling II

Toegang tot de wateren en de visbestanden
Artikel 347

Met het oog op hun integratie in de communautaire regeling
voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden ,

ingesteld bij Verordening (EEG ) nr. 170 / 83 , geldt de in deze
afdeling omschreven regeling voor de toegang tot de wateren
die vallen onder de soevereiniteit of jurisdictie van de huidige
Lid-Staten en die worden bestrekken door de Internationale

Raad voor het onderzoek van de zee ( ICES ), voor schepen die
de vlag van Portugal voeren .
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reglementering door het bedrijfsleven , met inbegrip van de
mogelijkheid om het betrokken vaartuig geen toestemming te
verlenen om gedurende een bepaalde periode te vissen ,
worden vóór 1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure
van artikel 11 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .
De technische voorschriften overeenkomende met die

bedoeld in artikel 163 , lid 3 , tweede alinea , worden vóór

1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van
artikel 14 van Verordening (EEG ) nr . 170 / 83 .
6 . De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vóór
1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van
artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .

Artikel 348

Artikel 3S0

Alleen de in artikel 349 bedoelde vaartuigen mogen visserij

Vóór 31 december 1992 dient de Commissie bij de Raad een
verslag in over de situatie en de vooruitzichten van de visserij
in de Gemeenschap aan de hand van de toepassing van de
artikelen 349 en 351 . Op basis van dit verslag worden de
eventueel noodzakelijke aanpassingen van de in artikel 349
en artikel 351 bedoelde regeling , met inbegrip van die inzake
de toegang tot andere gebieden dan die welke in artikel 349 ,
lid 1 , zijn vermeld , vóór 31 december 1993 vastgesteld

activiteiten uitoefenen en zulks uitsluitend in de zones en
onder de voorwaarden omschreven in dat artikel .

Artikel 349

1.

De visserijactiviteiten van Portugese vaartuigen zijn

beperkt tot de ICES-sectoren V b , VI , VII en VIII a , b , d , met
uitzondering , gedurende de periode vanaf de toetreding tot

volgens de procedure van artikel 43 van het EEG-Verdrag;
deze aanpassingen treden in werking op 1 januari 1996 .

en met 31 december 1995 , van de sector bezuiden 56° 30 '

noorderbreedte , ten oosten van 12° westerlengte en benoor
den 50°30 ' noorderbreedte , zulks binnen de grenzen en
onder de voorwaarden vastgesteld in de leden 2 tot en

Artikel 351

met 4 .

2.
Overeenkomstig artikel 11 van Verordening ( EEG )
nr . 170 / 83 worden jaarlijks en voor de eerste maal vóór
1 januari 1986 vismogelijkheden , beperkt tot de vangst van
blauwe wijting en horsmakreel , alsmede het aantal desbe
treffende vaartuigen en de wijze van toegang en toezicht
vastgesteld .
3.
Voorts kunnen vismogelijkheden voor de soorten
waarvoor geen regeling van de totaal toegestane vangsten
geldt , hierna TAC te noemen , alsmede het aantal desbetref
fende vaartuigen worden vastgesteld overeenkomstig
artikel 11 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 , zulks op de
grondslag van de situatie van de Portugese visserijactiviteiten
in de wateren van de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling gedurende het tijdvak dat onmiddellijk aan de
toetreding voorafgaat alsmede van de noodzaak de instand
houding van de visbestanden te waarborgen en voorts met
inachtneming van de grenzen die zijn gesteld aan het vissen
door vaartuigen van de huidige Lid-Staten in de Portugese
wateren voor soortgelijke soorten .
4.
De voorwaarden voor het uitoefenen van gespeciali
seerde visserijactiviteiten stemmen overeen met de voorwaar
den die voor het vissen op dezelfde vissoorten zijn vastgesteld

1.
Alleen de vaartuigen die de vlag voeren van een in dit
artikel bedoelde huidige Lid-Staat mogen visserijactiviteiten
uitoefenen in de wateren die onder de soevereiniteit en de

jurisdictie van de Portugese Republiek vallen en zulks
uitsluitend in de zones en onder de voorwaarden omschreven

in de volgende leden .
2.
Het aantal van deze vaartuigen die de visserij mogen
uitoefenen voor pelagische soorten waarvoor geen TAC's of
quota gelden , met uitzondering van sterk migrerende soor
ten , in de ICES-sectoren IX en X en in de COPACE-zone ,
wordt jaarlijks vastgesteld overeenkomstig artikel 11 van
Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 waarbij wordt uitgegaan van
de bestaande situatie van de visserijactiviteiten van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling in de Portugese
wateren gedurende het tijdvak dat onmiddellijk voorafgaat
aan de toetreding alsmede van de noodzaak handhaving van
de bestanden te verzekeren en voorts met inachtneming van
de begrenzingen die voor de visserij door Portugese vaartui
gen in de wateren van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling voor soortgelijke soorten zijn gesteld en voor
de eerste maal vóór 1 januari 1986 .

in artikel 160 .

De voorwaarden voor het uitoefenen van de gespecialiseerde
visserijactiviteiten komen overeen met die welke voor het
vissen op dezelfde soorten zijn voorzien in artikel 160 .

5.
De maatregelen die genomen moeten worden met het
oog op de naleving van de in dit artikel neergelegde

de COPACE-zone , onverminderd lid 4 en op de grondslag

3.

Tot en met 3 1 december 1 995 is in ICES-sector X en in
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van de visserijpraktijken van de huidige Lid-Staten geduren
de de jaren die aan de toetreding voorafgaan , het vissen op
witte tonijn alleen toegestaan gedurende een periode van ten
hoogste acht weken tussen 1 mei en 31 augustus van het
betreffende jaar door ten hoogste 110 vaartuigen die met de
lijn vissen met een afmeting van ten hoogste 26 meter tussen
de loodlijnen en die uitsluitend sleephengels gebruiken . De
lijst van de toegelaten vaartuigen wordt door de betrokken
Lid-Staten aan de Commissie gezonden uiterlijk op de 30e
dag die voorafgaat aan de opening van het visseizoen .
4 . Voor tropische tonijn zijn de visserijactiviteiten tot en
met 31 december 1995 beperkt voor ICES-sector X ten
zuiden van 36°30 ' noorderbreedte alsmede voor de
COPACE-zone ten zuiden van 31° noorderbreedte en ten

noorden van deze breedtegraad ten westen van 17°30 '.
5.
De maatregelen die genomen moeten worden met het
oog op de naleving van de in dit artikel neergelegde
reglementering door het bedrijfsleven , met inbegrip van de
mogelijkheid om het betrokken vaartuig geen toestemming te
verlenen om gedurende een bepaalde periode te vissen ,
worden vóór 1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure
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1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van artikel
14 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .

6 . De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vóór
1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van
artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr. 170 / 83 .

Artikel 352

1.
Met het oog op hun integratie in de communautaire
regeling voor de instandhouding en het beheer van de
visbestanden , ingesteld bij Verordening (EEG ) nr. 170 / 83 ,
geldt voor de toegang van vaartuigen die de vlag van Spanje
voeren en die zijn ingeschreven en / of geregistreerd in een
haven die ligt op het grondgebied waarop het gemeenschap
pelijk visserijbeleid van toepassing is , tot de wateren die
onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de Portugese
Republiek vallen en die worden bestreken door de ICES en de
COPACE , tot en met 31 december 1995 de in de leden 2 tot
en met 9 omschreven regeling .

van artikel 11 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .
De technische voorschriften overeenkomende met die

2.
De volgende activiteiten mogen bij wijze van voor
naamste visserijactiviteit door de in lid 1 bedoelde vaartuigen

bedoeld in artikel 163 , lid 3 , tweede alinea , worden vóór

worden uitgeoefend :

Soorten

Demersale soorten

Hoeveelheid

( in ton )

Toegestaan
vistuig

Gebied

Tijdvak

waarin mag worden
gevist

ICES IX +

Trawlnetten

Gehele jaar

COPACE ( conti
nentale kust )
— Andere

ICES IX +

Trawlnetten

Gehele jaar

COPACE ( conti
nentale kust )

— Horsmakreel

( basislijst)

2 250
ICES IX +

ICES IX +

COPACE ( conti
nentale kust )

Ten
noorden
van de breed

Ten noorden van

tegraad
van
Peniche ( Cabo

van

Carvoeiro ): 17
Ten zuiden van
de
breedte

Trawlnetten

Gehele jaar

COPACE ( conti
nentale kust )

— Grote migrerende soor
ten met uitzondering
van tonijn : zwaardvis ,
blauwe haai , braam

mag vissen

Aantal vaartuigen
dat tegelijkertijd
mag vissen
(periodieke lijst)

850

— Heek

Pelagische soorten

Totaal aantal

vaartuigen dat

Oppervlakte
beug

graad van Peni
che ( Cabo Car

de

breedtegraad
Peniche

( Capo
ro ): 9

Carvoei

Ten zuiden van de

breedtegraad van
Peniche
( Cabo
Carvoeiro ): 2

voeiro ): 4

Ten noorden van

Gehele jaar

de

breedtegraad

van

( Cabo
ro ): 75

Peniche

Carvoei

Ten zuiden van de

breedtegraad van
Peniche
( Cabo
Carvoeiro ): 15

— Witte tonijn

ICES IX +

Sleephengel

Mei—juni

"

Nader te bepalen

COPACE ( conti
nentale kust )

3.

Het gebruik van kieuwnetten is verboden .

4.
Elk vaartuig dat met de beug vist kan niet meer dan
2 beugen per dag uitzetten ; de maximale lengte van elk van
deze beugen bedraagt 20 zeemijl ; de afstand tussen de haken
mag niet minder dan 2,70 m bedragen .

5.
Het vissen op schaaldieren is niet toegestaan . Vangsten
zijn evenwel toegestaan bij de gerichte vangsten op heek en
andere demersale soorten binnen een grens van 10 % van de
omvang van de vangsten van die soorten die zich aan boord
bevinden .
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6.
Het aantal vaartuigen dat op witte tonijn mag vissen ,
wordt vóór 1 maart 1986 vastgesteld volgens de procedure
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visserijprodukten van oorsprong uit Marokko en afkomstig

van artikel 11 van Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 .

van gemeenschappelijke visserijondernemingen van natuur
lijke of rechtspersonen uit Portugal en uit Marokko bij
rechtstreekse aanvoer in Portugal worden uiterlijk op

7.
De mogelijkheden en voorwaarden voor toegang tot de
wateren die onder de soevereiniteit of jurisdictie van Portugal

31 december 1992 afgeschaft .

vallen in ICES-sector X en de COPACE-zone worden

2.
De produkten die onder deze regeling worden inge
voerd , kunnen niet worden beschouwd als produkten in het
vrije verkeer in de zin van artikel 10 van het EEG-Verdrag,
wanneer zij naar een andere Lid-Staat wederuitgevoerd

vastgesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 155 ,
lid 3 .

8.
De technische toepassingsbepalingen van dit artikel
worden naar analogie van die welke zijn opgenomen in
bijlage XI vóór 1 januari 1986 vastgesteld volgens de
procedure van artikel 14 van Verordening ( EEG )
nr . 170 / 83 .

9.
De maatregelen die genomen moeten worden met het
oog op de naleving van de in dit artikel neergelegde
reglementering door het bedrijfsleven , met inbegrip van de
mogelijkheid om het betrokken vaartuig geen toestemming te
verlenen om gedurende een bepaalde tijd te vissen , worden
vóór 1 januari 1986 vastgesteld volgens de procedure van
artikel 11 van Verordening (EEG ) nr . 170 / 83 .

Artikel 353

worden .

3.
Voor de in dit artikel bedoelde maatregelen komen
alleen in aanmerking de in lid 1 bedoelde produkten van
Portugees-Marokkaanse gemeenschappelijke ondernemin
gen en van vaartuigen die door deze ondernemingen worden
geëxploiteerd , waarvan de lijst is opgenomen in bijlage
XXVII .

De betrokken vaartuigen mogen in geen geval worden
vervangen in geval van verkoop , verdwijning of opleg
opleg

4.
De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 33 van Verordening
( EEG ) nr . 3796 / 81 .

De in de artikelen 347 tot en met 350 omschreven regeling ,
met inbegrip van de aanpassingen die door de Raad krach
tens artikel 350 kunnen worden vastgesteld , blijft van
toepassing tot het verstrijken van de in artikel 8 , lid 3 , van
Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 bedoelde periode .

Afdeling IV

Gemeenschappelijke ordening der markten
Afdeling III
Externe visbestanden

Artikel 354

1.
Onmiddellijk bij de toetreding wordt het beheer van de
visserijovereenkomsten tussen de Portugese Republiek en
derde landen door de Gemeenschap waargenomen .
2.
De rechten en plichten die voor de Portugese Republiek
voortvloeien uit de in lid 1 bedoelde overeenkomsten blijven
onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze
overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .
3.
Zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór het
verstrijken van de in lid 1 bedoelde overeenkomsten stelt de
Raad , op voorstel van de Commissie , met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen de passende besluiten vast voor
het handhaven van de daaruit voortvloeiende visserijactivi
teiten , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van
deze overeenkomsten met ten hoogste een jaar te verlen

Artikel 356

1.
De oriëntatieprijzen die van toepassing zijn op sardines
uit de Atlantische Oceaan enerzijds in Portugal en anderzijds
in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling worden aan
elkaar aangepast overeenkomstig het bepaalde in lid 2 ,
waarbij de eerste aanpassing plaatsvindt op 1 maart 1986 .
2.
De oriëntatieprijzen die enerzijds in Portugal en ander
zijds in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling van
toepassing zijn , worden in tien jaarlijkse etappes aangepast
aan het peil van de oriëntatieprijs van sardines uit de
Middellandse Zee , op de grondslag van de prijzen van 1984 ,
achtereenvolgens met een tiende , een negende , een achtste ,
een zevende , een zesde , een vijfde , een kwart , een derde en de
helft van het verschil tussen deze oriëntatieprijzen die vóór
elke aanpassing van toepassing zijn ; de prijzen die uit deze
berekening voortvloeien worden naar evenredigheid gemo
duleerd aan de hand van de eventuele aanpassing van de
oriëntatieprijs voor het komende verkoopseizoen ; de
gemeenschappelijke prijs wordt toegepast vanaf de datum
van de tiende aanpassing .

gen .

Artikel 355

Artikel 357

1.
De tariefvrijstellingen , -schorsingen of -contingenten
die door de Portugese Republiek zijn verleend voor verse

1.
Gedurende de in artikel 356 bedoelde periode waarin
de prijzen worden aangepast , wordt een stelsel van toezicht
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ingesteld , gebaseerd op referentieprijzen die van toepassing

03.02 , 03.03 , 05.15 A , 16.04 , 16.05 en 23.01 B van het

zijn op de invoer van sardines uit de Atlantische Oceaan in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling van herkomst uit
Portugal .

gemeenschappelijk douanetarief geleidelijk afgeschaft vol

2 . Tijdens elke etappe van de aanpassing van de prijzen
worden de in lid 1 bedoelde referentieprijzen vastgesteld op
het niveau van de ophoudprijzen die in de andere Lid-Staten
voor sardines uit de Middellandse Zee van toepassing
zijn .

gens onderstaand ritme :
a ) voor de produkten die in de andere Lid-Staten worden
ingevoerd uit Portugal :

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
85,7% van het basisrecht ,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
71,4% van het basisrecht ,

3.
In geval van verstoring van de markt ingevolge de in
lid 1 bedoelde invoer tegen lagere prijzen dan de referentie
prijzen , kunnen soortgelijke maatregelen als die welke
worden bedoeld in artikel 21 van Verordening ( EEG )
nr . 3796 / 81 worden genomen volgens de procedure van
artikel 33 van genoemde verordening .
4.
De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 33 van Verordening
( EEG ) nr . 3796 / 81 .

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
57,1 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
42,8 % van het basisrecht ,
— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
28,5% van het basisrecht ,
— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
14,2% van het basisrecht ,

Artikel 358

1.
Onmiddellijk na de toetreding wordt voor de produ
centen van sardines uit de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling een stelsel van compenserende vergoedingen
ingesteld in verband met de bijzondere regeling voor de
aanpassing van de prijzen die voor deze vissoort geldt uit
hoofde van artikel 356 .

— de laatste verlaging , ten bedrage van 14,2% vindt
plaats op 1 januari 1992 ;
b ) voor de produkten die in Portugal worden ingevoerd uit
de andere Lid-Staten :

— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot
87,5 % van het basisrecht,

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot
75 % van het basisrecht,

2.
Vóór het einde van de periode waarin de prijzen
worden aangepast , besluit de Raad , op voorstel van de
Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
of, en , in voorkomend geval , in hoeverre het in dit artikel
bedoelde stelsel moet worden verlengd .

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot
62,5 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot
50 % van het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot
37,5 % van het basisrecht ,

3.
De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen vóór 31 december
1985 de toepassingsbepalingen van dit artikel vast .

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot
25% van het ' basisrecht ,

Artikel 35 9

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot
12,5% van het basisrecht ,

Gedurende de periode waarin de prijzen worden aangepast ,
worden de in artikel 12 , lid 1 , van Verordening ( EEG )
nr . 3796 / 81 bedoelde aanpassingscoëfficiënten die in 1984
golden voor sardines , niet gewijzigd .

— de laatste verlaging , ten bedrage van 12,5% , vindt
plaats op 1 januari 1993 .
2.
In afwijking van lid 1 worden de douanerechten bij
invoer van bereidingen en conserven van sardines van post
16.04 D van het gemeenschappelijk douanetarief tussen
Portugal en de andere Lid-Staten geleidelijk afgeschaft
volgens onderstaand ritme :
— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90,9 %

Afdeling V

van het basisrecht ,

Regeling voor het handelsverkeer

— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 81,8%

Artikel 360

— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 72,7%

1.
In afwijking van artikel 1 90 worden de douanerechten
bij invoer van de visserijprodukten van de posten 03.01 ,

van het basisrecht ,
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 63,6%
van het basisrecht ,
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— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 54,5%
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— vanaf 1 januari 1987 :

van het basisrecht ,

— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot 45,4 %
van het basisrecht ,

a) worden voor tariefposten waarvoor de basisrechten
met niet meer dan 15% , meer of minder , afwijken
van de rechten van het gemeenschappelijk douane
tarief, deze laatste rechten toegepast ,

— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot 36,3 %
van het basisrecht ,

— op 1 januari 1993 wordt elk recht verlaagd tot 27,2%
van het basisrecht ,

b ) past de Portugese Republiek, in de andere gevallen,
een recht toe, waarbij het verschil tussen de basis
rechten en de rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief in zeven gelijke tranches van 12,5 % op
onderstaande data wordt verkleind :

— op 1 januari 1994 wordt elk recht verlaagd tot 18,1 %
van het basisrecht ,

— 1 januari 1987 ,

— 1 januari 1988 ,

— op 1 januari 1995 wordt elk recht verlaagd tot 9%
van het basisrecht ,

— 1 januari 1989 ,
— 1 januari 1990 ,

— de laatste verlaging , ten bedrage van 9 % , vindt plaats op
1 januari 1996 .

— 1 januari 1991 ,
— 1 januari 1992 .

3.
In afwijking van lid 1 worden de douanerechten bij
invoer in de Lid-Staten uit Portugal voor sardines , vers ,
gekoeld en bevroren van post 03.01 B I d) van het gemeen
schappelijk douanetarief en bereidingen en conserven van
tonijn en ansjovis van de posten 16.04 E en 16.04 ex F van
het gemeenschappelijk douanetarief geleidelijk afgeschaft
volgens onderstaand ritme :
— op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 87,5%
van het basisrecht ,
— op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 75%
van het basisrecht ,
— op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 62,5%
van het basisrecht ,
— op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 50 % van

De Portugese Republiek past het gemeenschappelijk douane
tarief vanaf 1 januari 1993 volledig toe .

Artikel 361

1.
Tot en met 31 december 1992 geldt voor de invoer in
Portugal van de in bijlage XXVIII , sub a ), vermelde produk
ten van herkomst uit de andere Lid-Staten de in het

onderhavige artikel omschreven aanvullende regeling voor
het handelsverkeer .

2.
Bovendien geldt tot en met 31 december 1990 voor de
invoer in Portugal van de in bijlage XXVIII , sub b ), vermelde
produkten van herkomst uit Spanje de in lid 1 bedoelde
regeling .

het basisrecht ,

— op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 37,5%
van het basisrecht ,
— op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tof 25%
van het basisrecht ,
— op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot 12,5%
van het basisrecht ,
— de laatste verlaging, ten bedrage van 12,5 % , vindt plaats
op 1 januari 1993 .
4.
In afwijking van artikel 197 wijzigt de Portugese
Republiek voor de in lid 1 bedoelde visserijprodukten zijn
tarief voor derde landen door het verschil tussen de basis

rechten en de rechten van het gemeenschappelijk douane
tarief volgens onderstaande regels te verkleinen :
— vanaf 1 maart 1986 past de Portugese Republiek een
recht toe , waarbij het verschil tussen het basisrecht en het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief met
12,5% wordt verkleind ,

3.
Vóór het begin van elk jaar wordt op basis van de
invoer tijdens de drie voorafgaande jaren voor elk betrokken
produkt een voorlopige balans van de voorziening van
Portugal opgesteld . Uit deze balans moet zowel de invoer uit
de andere Lid-Staten als die uit derde landen blijken . Het
intracommunautaire aandeel in deze balans wordt jaarlijks
verhoogd met een stijgingsfactor van 15% .
4.
Boven de drempel van het intracommunautaire aan
deel mogen maatregelen ter beperking of schorsing van de
invoer worden genomen .
5.
Boven de drempel die is vastgesteld voor de algemene
voorzieningsbalans kan de Republiek Portugal conservatoire
maatregelen nemen die onmiddellijk van toepassing zijn .
Deze maatregelen worden onverwijld medegedeeld aan de
Commissie die de toepassing ervan kan schorsen in de maand
volgend op deze mededeling .

6.
De toepassingsbepalingen van dit artikel worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 33 van Verordening
( EEG ) nr . 3796 / 81 .
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Artikel 362

Gedurende de periode waarin de douanerechten tussen de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en Portugal
geleidelijk worden afgeschaft, kunnen de volgende produk
ten van herkomst uit Portugal jaarlijks in de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling worden ingevoerd met volledige
schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douane
tarief binnen de onderstaande grenzen :
Nummer van het
gemeen

schappelijk

Omschrijving

Hoeveelheid

( in ton )

Deze kwantitatieve beperkingen blijven ten minste van
kracht zolang er voor dezelfde produkten ten opzichte van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling nog kwantita
tieve beperkingen bestaan .
2.
De Portugese Republiek handhaaft ten aanzien van
de in de Verordeningen ( EEG ) nr . 1765 / 82 , ( EEG )
nr . 1766 / 82 en ( EEG ) nr . 3420 / 83 bedoelde landen met
staatshandel kwantitatieve invoerbeperkingen voor de pro
dukten die nog niet zijn geliberaliseerd ten opzichte van de
landen waarop Verordening ( EEG ) nr . 288 / 82 van toepas
sing is . Zij verleent landen met staatshandel geen enkel ander
voordeel ten opzichte van de landen waarop Verordening

( EEG) nr . 288 / 82 van toepassing is , wat de contingenten
voor deze produkten betreft.

douanetarief
16.04

131

Bereidingen en conserven , van
vis ( kaviaar en kaviaarsurroga

ten daaronder begrepen ):
D. Sardines

5 000

E. Tonijn

1 000

ex F. Bonieten , makreel en
ansjovis :
— Makreel

1 000

Artikel 363

1.
Tot en met 31 december 1992 kan de Portugese
Republiek voor de in bijlage XXIX vermelde produkten ten
aanzien van derde landen kwantitatieve beperkingen hand
haven binnen de grenzen en op de wijze als door de Raad , op
voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen is vastgesteld .
2.
Het communautaire stelsel van referentieprijzen is van
toepassing op elk produkt zodra de bij dat produkt behoren
de kwantitatieve beperkingen zijn afgeschaft .

Deze kwantitatieve beperkingen blijven ten minste van
kracht zolang er voor dezelfde produkten ten opzichte van de
in Verordening ( EEG ) nr . 288 / 82 bedoelde landen nog
kwantitatieve beperkingen bestaan .
Wijzigingen van de regeling voor de invoer in Portugal van
produkten die de Gemeenschap ten opzichte van landen met
staatshandel niet heeft geliberaliseerd , vinden plaats volgens
de voorschriften en procedures van Verordening ( EEG )
nr . 3420 / 83 en overminderd het bepaalde in de eerste
alinea .

De Portugese Republiek is evenwel niet gehouden ten
opzichte van landen met staatshandel opnieuw kwantitatieve
invoerbeperkingen in te voeren voor de ten opzichte van deze
landen geliberaliseerde produkten waarvoor ten opzichte van
de leden-landen van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel nog kwantitatieve beperkingen gel
den .

3.

De Portugese Republiek kan , onverminderd de leden 1

en 2 , tot en met 31 december 1992 kwantitatieve invoerbe

HOOFDSTUK 5

Buitenlandse betrekkingen

Afdeling I
Gemeenschappelijke handelspolitiek

Artikel 364

1.
De Portugese Republiek handhaaft ten aanzien van
derde landen kwantitatieve invoerbeperkingen voor de pro
dukten die ten opzichte van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling nog niet zijn geliberaliseerd . Zij verleent derde
landen geen enkel ander voordeel ten opzichte van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling wat de contin
genten voor deze produkten betreft.

perkingen in de vorm van contingenten handhaven voor de
produkten en tot de bedragen als vermeld in bijlage XXX bij
wijze van tijdelijke afwijking van de gemeenschappelijke
regelingen voor de liberalisatie van de invoer als bedoeld in de
Verordeningen ( EEG ) nr . 288 / 82 , ( EEG ) nr . 1765 / 82 ,
( EEG ) nr . 1766 / 85 en ( EEG ) nr . 3419 / 83 , gewijzigd bij
Verordening ( EEG ) nr . 453 / 84 , mits , wat de leden-landen
van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en
Handel betreft, van deze beperkingen vóór de toetreding
kennis is gegeven in het kader van die Overeenkomst .

De invoer van deze produkten is volledig onderworpen aan
de gemeenschappelijke liberalisatieregelingen die op 1 ja
nuari 1993 van kracht zijn . De contingenten worden tot die
datum geleidelijk verhoogd overeenkomstig lid 4 .
4.
Het minimumpercentage van de geleidelijke verhoging
van de in lid 3 bedoelde contingenten bedraagt 25 % aan het
begin van elk jaar voor in Ecu uitgedrukte contingenten en
20 % aan het begin van elk jaar voor in volume uitgedrukte
contingenten . De verhoging wordt aan elk contingent toege
voegd en de volgende verhoging wordt berekend over het
verkregen totaalbedrag .
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— op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind
tot 81,8 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind
tot 72,7 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind
tot 63,6 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind
tot 54,4 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind
tot 45,4 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind
tot 36,3 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind
tot 27,2 % van het oorspronkelijke verschil ;

Indien gedurende het tijdvak waarin de overgangsmaatrege
len worden toegepast , de invoer in twee opeenvolgende jaren
minder dan 90 % bedraagt van de overeenkomstig lid 3
geopende j aarcontingenten , schaft de Portugese Republiek ,
onverminderd de leden 1 en 2 , de van kracht zijnde
kwantitatieve beperkingen af.
5.
De Portugese Republiek handhaaft ten opzichte van
alle derde landen kwantitatieve invoerbeperkingen in de
vorm van contingenten voor de produkten als vermeld in
Protocol nr. 23 die door de Gemeenschap niet zijn gelibera
liseerd ten opzichte van derde landen en waarvoor de
Portugese Republiek ten opzichte van de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling kwantitatieve invoerbeperkingen
handhaaft , een en ander tot de in dat Protocol vermelde
bedragen en ten minste tot de aldaar genoemde data .

— op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind
tot 18,1 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind
tot 9,0 % van het oorspronkelijke verschil .
De Portugese Republiek past de preferentiële rechten
volledig toe met ingang van 1 januari 1996 .

Wijzigingen van de regeling voor de invoer in Portugal van de
in de eerste alinea bedoelde produkten vinden plaats over
eenkomstig de voorschriften en procedures van de Ver
ordeningen ( EEG ) nr . 288 / 82 en ( EEG ) nr . 3420 / 83 en
onverminderd de leden 1 en 2 .

6.
Ten einde te voldoen aan de verplichtingen die voor de
Gemeenschap uit de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel voortvloeien ten opzichte van bij die
Overeenkomst aangesloten landen met staatshandel , breidt
de Portugese Republiek in voorkomend geval en voor zover
noodzakelijk de liberalisatiemaatregelen die het ten aanzien
van andere bij de Overeenkomst aangesloten derde landen
moet treffen uit tot eerder genoemde landen , zulks met
inachtneming van de overeengekomen overgangsmaatrege

c ) In afwijking van het bepaalde sub b ), past de
Portugese Republiek voor de visserijprodukten van
de posten 03.01 , 03.02 , 03.03 , 05.15 A , 16.04 ,
16.05 en 23.01 B van het gemeenschappelijk dou
anetarief vanaf 1 maart 1986 een recht toe waarbij
het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële
recht wordt verkleind volgens onderstaande regels :
— op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind
tot 87,5 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind
tot 75,0 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind
tot 62,5 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind
tot 50,0 % van het oorspronkelijke verschil ;
— op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind
tot 37,5 % van het oorspronkelijke verschil ;

len .

Artikel 365

1.
Met ingang van 1 maart 1986 past de Portugese
Republiek het stelsel van algemene preferenties toe voor
andere produkten dan die welke in bijlage II van het
EEG-Verdrag zijn vermeld . Wat evenwel de in bijlage XXXI
vermelde produkten betreft , past de Portugese Republiek
zich tot en met 31 december 1992 geleidelijk aan aan de
rechten van het stelsel van algemene preferenties , uitgaande

— op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind
tot 25,0 % van het oorspronkelijke verschil ;

van de basisrechten bedoeld in artikel 189 , lid 2 . Het ritme

— op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind
tot 12,5 % van het oorspronkelijke verschil .

waarin deze aanpassingen plaatsvinden is gelijk aan het in
artikel 197 bedoelde ritme .

De Portugese Republiek past de preferentiële rechten
volledig toe vanaf 1 januari 1993 .

2 . a ) Ten aanzien van de in bijlage II van het Verdrag
vermelde produkten worden de vastgestelde of bere
kende preferentiële percentages geleidelijk toegepast
op de daadwerkelijk door de Portugese Republiek
ten aanzien van derde landen geheven rechten , zulks
volgens de algemene regels bedoeld sub b ), of de
bijzondere regels bedoeld in de artikelen 289 en

Afdeling II
Overeenkomsten tussen de Gemeenschappen
en bepaalde derde landen

295 .

b ) Met ingang van 1 maart 1986 past de Portugese
Republiek een recht toe waardoor het verschil tussen
het basisrecht en het preferentiële recht volgens
onderstaand ritme wordt verkleind :

— op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot
90,9 % van het oorspronkelijke verschil ;
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Artikel 366

1.
De Portugese Republiek past vanaf 1 januari 1986 de
bepalingen van de in artikel 368 genoemde overeenkomsten
toe .
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De overgangsmaatregelen en de eventuele aanpassingen
zullen worden opgenomen in met de landen waarmee
overeenkomsten zijn gesloten , te sluiten protocollen . Deze
protocollen worden aan bedoelde overeenkomsten ge

— op de op 8 december 1984 ondertekende nieuwe overeen
komst tussen de Gemeenschap en de landen in Afrika , het
Caribische gebied en de Stille Oceaan .

hecht .

2.

De regelingen die voortvloeien uit de op 31 oktober

1979 ondertekende tweede ACS-EEG-Overeenkomst en uit

2.
Deze overgangsmaatregelen dienen te bewerkstelligen
dat na afloop daarvan de Gemeenschap in haar betrekkingen
met elk met haar door overeenkomst verbonden derde land

een gemeenschappelijke regeling toepast en dat de rechten en
verplichtingen van de Lid-Staten aan elkaar gelijk worden .
3.
Deze overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op
de in artikel 368 genoemde landen mogen er niet toe leiden
dat deze landen door de Portugese Republiek op enig gebied
gunstiger worden behandeld dan de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling .

het op dezelfde datum ondertekende Akkoord betreffende de

produkten die onder de bevoegdheid van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen , zijn niet van
toepassing in de betrekkingen tussen de Portugese Republiek
en de Staten in Afrika , het Caribische gebied en de Stille
Oceaan .

Artikel 369

De Portugese Republiek zegt de op 4 januari 1960 onderte
kende Overeenkomst tot oprichting van de Europese Vrij
handelsassociatie per 1 januari 1986 op .

In het bijzonder zijn op alle produkten waarvoor overgangs
maatregelen gelden met betrekking tot kwantitatieve beper
kingen van toepassing pp de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling , dezelfde maatregelen van toepassing ten aan
zien van alle in artikel 368 genoemde landen en wel voor een
zelfde periode , zulks onder voorbehoud van eventuele speci
fieke afwijkingen .
4.
Deze overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op
de in artikel 368 genoemde landen , mogen er niet toe leiden
dat d'eze landen door de Portugese Republiek minder gunstig
worden behandeld dan andere derde landen . In het bijzonder
mogen geen overgangsmaatregelen met betrekking tot kwan
titatieve beperkingen ten aanzien van de in artikel 368
genoemde landen worden overwogen voor produkten die vrij
zijn van dergelijke beperkingen , indien zij in Portugal uit
andere landen worden ingevoerd .

Artikel 367

Afdeling III
Textiel

Artikel 370

1.
Vanaf 1 januari 1986 past de Portugese Republiek de
regeling van 20 december 1973 betreffende de internationale
handel in textiel alsmede de door de Gemeenschap krachtens
deze regeling of met andere derde landen gesloten bilaterale
overeenkomsten toe . Over de protocollen inzake aanpassing
van deze overeenkomsten wordt door de Gemeenschap met
derde landen die partij zijn bij de overeenkomsten onderhan
deld , ten einde te bewerkstelligen dat de uitvoer naar
Portugal vrijwillig wordt beperkt voor zover het produkten
en een oorsprong betreft waarvoor op de uitvoer naar de
Gemeenschap beperkingen gelden .

Indien de in artikel 366 , lid 1 , genoemde protocollen op
1 januari 1986 om redenen onafhankelijk van de wil van de
Gemeenschap of de Portugese Republiek niet zijn gesloten ,
treft de Gemeenschap de nodige maatregelen om onmiddel
lijk bij de toetreding aan deze situatie het hoofd te bieden .

2.
Indien deze protocollen niet op 1 januari 1986 zijn
gesloten , treft de Gemeenschap de maatregelen om aan deze
situatie het hoofd te bieden en die betrekking hebben op de
overgangsvoorzieningen die nodig zijn om de toepassing van
de overeenkomsten door de Gemeenschap te waarborgen .

In ieder geval wordt door de Portugese Republiek vanaf
1 januari 1986 op de in artikel 368 genoemde landen de
meestbegunstigingsclausule toegepast .

HOOFDSTUK 6

Financiële bepalingen
Artikel 368
Artikel 371

1.

De artikelen 366 en 367 zijn van toepassing :

— op de met Algerije , Cyprus , Egypte , Finland , IJsland ,
Israël , Joegoslavië , Jordanië , Libanon , Malta , Marokko ,
Noorwegen , Oostenrijk , Syrië , Tunesië , Turkije , Zwe
den en Zwitserland gesloten overeenkomsten , alsmede
op andere met derde landen gesloten overeenkomsten die
uitsluitend betrekking hebben op de handel in produkten
van bijlage II van het EEG-Verdrag ,

1.
Het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervan
ging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen
middelen van de Gemeenschappen , hierna „besluit van
21 april 1970" te noemen , wordt toegepast overeenkomstig
de artikelen 372 tot en met 375 .

2.
Elke verwijzing naar het besluit van 21 april 1970 in de
artikelen van dit hoofdstuk geldt als verwijzing naar het
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besluit van 7 mei 1985 betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Gemeenschappen vanaf de inwerkingtre
ding van dit laatste besluit .

Artikel 372

De „landbouwheffingen" genoemde ontvangsten , bedoeld in
artikel 2 , eerste alinea , sub a ), van het besluit van

21 april 1970 , omvatten eveneens de ontvangsten afkomstig
van alle bedragen die worden vastgesteld bij invoer in het
handelsverkeer tussen Portugal en de andere Lid-Staten en
tussen Portugal en derde landen uit hoofde van de artikelen
233 tot en met 345 , van artikel 210 , lid 3 , en van artikel
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heffing voor produkten uit derde landen die bij de vervaar
diging worden gebruikt.

De Portugese Republiek berekent deze douanerechten maan
delijks op de grondslag van de douaneaangiften van dezelfde
maand . Zij worden onder de voorwaarden van Verordening
( EEG / Euratom / EGKS ) nr . 2891 / 77 ter beschikking van de
Commissie gesteld voor de aldus berekende douanerechten ,
aan de hand van de vaststellingen die in de loop van de
betreffende maand zijn gedaan .

Met ingang van 1 januari 1993 is het totaalbedrag van de
vastgestelde douanerechten volledig verschuldigd. Wat
betreft de in de artikelen 309 tot en met 341 bedoelde

produkten waarvoor een overgangsregeling in etappes geldt,
alsmede voor oliehoudende zaden en vruchten en daarvan

213 .

Deze ontvangsten omvatten evenwel pas vanaf het begin van
de tweede etappe de heffingen en andere bedragen , bedoeld
in de eerste alinea , die zijn vastgesteld voor produkten

afgeleide produkten die onder Verordening nr . 136 / 66 /
EEG vallen , is het totaalbedrag van deze rechten evenwel
volledig verschuldigd met ingang van 1 januari 1996 .

waarvoor uit hoofde van de artikelen 309 tot en met 341 een
Artikel 374

overgangsregeling in etappes geldt .
In afwijking van het bepaalde in de tweede alinea , kan de
Raad , op voorstel van de Commissie , met eenparigheid van
stemmen , vóór het einde van de eerste etappe besluiten
Portugal , binnen nader te bepalen grenzen en op een nader te
bepalen wijze en voor een tijdvak van ten hoogste twee jaar ,
de ontvangsten uit de door Portugal op de invoer van granen
uit de andere Lid-Staten toegepaste monetaire bedragen
„toetreding" terug te betalen .

Het bedrag van de rechten vastgesteld uit hoofde van de eigen
middelen afkomstig uit de belasting over de toegevoegde
waarde of de financiële bijdragen die berusten op het bruto
nationaal produkt krachtens artikel 4 , leden 1 tot en met 5 ,
van het besluit van 21 april 1970 is volledig verschuldigd
vanaf 1 januari 1986 .
De in artikel 15 , punt 15 , van de Zesde Richtlijn
77 / 388 / EEG van de Raad bedoelde afwijking is niet van
invloed op het bedrag van de rechten die uit hoofde van de
eerste alinea verschuldigd zijn .

Artikel 373

De „douanerechten" genoemde ontvangsten , bedoeld in
artikel 2 , eerste alinea , sub b ), van het besluit van
21 april 1970 , omvatten tot en met 31 december 1992 de

douanerechten die worden berekend alsof de Portugese
Republiek vanaf de toetreding in het handelsverkeer met
derde landen de rechten toepaste die voortvloeien uit het
gemeenschappelijk douanetarief en de verlaagde rechten die
voortvloeien uit door de Gemeenschap toegepaste tariefpre
ferenties . Voor de douanerechten inzake oliehoudende zaden

en vruchten en daarvan afgeleide produkten die onder
Verordening nr . 136 / 66 / EEG vallen , alsmede voor land

bouwprodukten waarvoor een overgangsregeling in etappes
geldt uit hoofde van de artikelen 309 tot en met 341 , geldt
dezelfde regel tot en met 31 december 1995 .

De Gemeenschap restitueert de Portugese Republiek uit
hoofde van de uitgaven van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen in de loop van de maand die
volgt op het ter beschikking stellen aan de Commissie , een
evenredig gedeelte van het bedrag van de stortingen uit
hoofde van de eigen middelen afkomstig uit de belasting over
de toegevoegde waarde of de financiële bijdragen die berus
ten op het bruto nationaal produkt , zulks volgens onder
staande regels :
— 87% in 1986 ,
— 70% in 1987 ,
— 55% in 1988 ,
— 40% in 1989 ,

Deze ontvangsten omvatten gedurende de eerste etappe niet
de douanerechten die van toepassing zijn op de in Portugal
ingevoerde landbouwprodukten waarvoor uit hoofde van de
artikelen 309 tot en met 341 een overgangsregeling in etappes
geldt .
In geval van toepassing van de door de Commissie uit hoofde
van artikel 210 , lid 3 , van deze Akte vastgestelde bepalingen ,
komen de douanerechten , in afwijking van de eerste alinea ,
overeen met het bedrag dat wordt berekend volgens het in
deze bepalingen vastgestelde recht van de compenserende

— 25% in 1990 ,
—

5% in 1991 .

Het percentage van deze degressieve restitutie is niet van
toepassing op het bedrag dat overeenstemt met het aandeel
van Portugal in de financiering van de verlaging ten gunste
van het Verenigd Koninkrijk bedoeld in artikel 3 , lid 3 ,
sub b ), c) en d ), van het besluit van de Raad van 7 mei 1985
betreffende het stelsel van de eigen middelen van de Gemeen
schap .

4
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Artikel 375

Om te voorkomen dat de terugbetaling van de voorschotten
die vóór 1 januari 1986 door de Lid-Staten aan de Gemeen
schap zijn verleend , ten laste komt van de Portugese
Republiek, ontvangt de Portugese Republiek een financiële
compensatie uit hoofde van deze terugbetaling.
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alsmede van moeilijkheden die de economische toestand van
een bepaalde streek ernstig kunnen verstoren , machtiging
vragen om vrijwaringsmaatregelen te nemen , waardoor de
toestand wederom in evenwicht kan worden gebracht en de
betrokken sector kan worden aangepast aan de economie van
de gemeenschappelijke markt .

Onder dezelfde voorwaarden kan een van de huidige Lid-Sta

ten verzoeken gemachtigd te worden vrijwaringsmaatregelen
te nemen ten opzichte van een of beide nieuwe Lid-Staten .
HOOFDSTUK 7

Overige bepalingen

Deze bepaling is van toepassing tot en met 31 december 1995
ten aanzien van de produkten en sectoren waarvoor afwij
kende overgangsmaatregelen van gelijke duur in deze Akte
zijn opgenomen .

Artikel 376

In afwijking van artikel 60 van het EGKS-Verdrag en de
toepassingsbepalingen daarvan , kunnen Portugese staalon
dernemingen in de autonome gebieden van de Azoren en
Madeira tot en met 31 december 1992 een cif-prijs haven van
bestemming toepassen die gelijk is aan een pariteitsprijs die
op het continentale grondgebied van de Portugese Republiek
geldt .
Artikel 377

Tot en met 31 december 1992 kan de Portugese Republiek ,
wat betreft de accijnzen op tabaksfabrikaten die zijn gepro
duceerd in de autonome gebieden van de Azoren en Madeira ,
afwijken van het bepaalde in artikel 95 van het EEG-Ver
drag , zulks onder de voorwaarden die in bijlage XXXII zijn
vastgesteld voor de toepassing van Richtlijn 72 / 464 / EEG
van de Raad van 19 december 1972 .

TITEL IV
ANDERE BEPALINGEN

Artikel 378

1.
De in de lijst in bijlage XXXII van deze Akte genoemde
besluiten zijn ten aanzien van de nieuwe Lid-Staten van
toepassing op de wijze als bepaald in die bijlage .
2.
Naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek
van het Koninkrijk Spanje of de Portugese Republiek kan de
Raad , op voorstel van de Commissie , met eenparigheid van
stemmen vóór 1 januari 1986 maatregelen nemen houdende
tijdelijke afwijkingen van de besluiten van de Instellingen van
de Gemeenschappen die tussen 1 januari 1985 en de datum
van ondertekening van deze Akte zijn vastgesteld .
Artikel 379

1.

Tot en met 31 december 1992 kan een nieuwe

Lid-Staat , in geval van ernstige en mogelijk aanhoudende
moeilijkheden in een sector van het economische leven ,

2.
Op verzoek van de betrokken Staat stelt de Commissie
door middel , van een spoedprocedure onverwijld de vrijwa
ringsmaatregelen vast welke zij noodzakelijk acht , waarbij
zij de voorwaarden en de wijze van toepassing nader
aangeeft .

In geval van ernstige economische moeilijkheden spreekt de
Commissie zich op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken
Lid-Staat uit binnen een termijn van vijf werkdagen na de
ontvangst van het met redenen omkleed verzoek . De aldus
genomen maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing .

Wanneer op het gebied van de landbouw en de visserij ,
onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 3 van de
Titels II en III , de markt van een Lid-Staat ernstige storingen
ondervindt of dreigt te ondervinden door het handelsverkeer
tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en een
van de nieuwe Lid-Staten of tussen de nieuwe Lid-Staten

onderling , spreekt de Commissie zich , op verzoek van de
betrokken Lid-Staat , binnen 24 uur na ontvangst van het
verzoek uit over de door haar noodzakelijk geachte vrij
waringsmaatregelen . De aldus genomen maatregelen zijn
onmiddellijk van toepassing en daarbij wordt rekening
gehouden met de belangen van alle betrokken partijen en met
name met vervoersvraagstukken .
3.
De overeenkomstig lid 2 toegestane maatregelen kun
nen afwijkingen van de regels van het EEG-Verdrag , het
EGKS-Verdrag en deze Akte inhouden , voor zover en voor
zolang deze strikt noodzakelijk zijn ter bereiking van de in
lid 1 bedoelde doelstellingen . Bij voorrang moeten die maat
regelen worden gekozen die de werking van de gemeenschap
pelijke markt het minst verstoren .
4.
In geval van ernstige en mogelijk aanhoudende moei
lijkheden op de arbeidsmarkt van het Groothertogdom
Luxemburg , kan deze Staat machtiging vragen om volgens de
procedure van lid 2 , eerste en tweede alinea , en onder de in
lid 3 neergelegde voorwaarden , tot en met 31 december
1995 , in het kader van de nationale bepalingen inzake
verandering van werkkring , tijdelijk vrijwaringsmaatregelen
te nemen jegens werknemers die onderdaan zijn van een
nieuwe Lid-Staat en na de datum waarop deze machtiging is
verleend toestemming hebben gekregen om in het Groother
togdom te immigreren ten einde aldaar werkzaamheden in
loondienst te verrichten .
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Artikel 380

1.
Indien de Commissie tot het verstrijken van de geldig
heidsduur van de in deze Akte voor elk geval vastgestelde
overgangsmaatregelen, op verzoek van een Lid-Staat of van
enig andere belanghebbende en volgens procedurevoor
schriften die de Raad onmiddellijk bij de toetreding, op
voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde stemmen
vaststelt, constateert dat tussen de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling en de nieuwe Lid-Staten of tussen de
nieuwe Lid-Staten onderling dumping wordt toegepast, doet
zij aan degene of degenen die zich aan deze praktijken
schuldig maken aanbevelingen ten einde daaraan een eind te
maken .
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beoordeelt de Commissie alle omstandigheden, met name het
peil van de prijzen waartegen de invoer van andere herkomst
op de betrokken markt plaatsvindt, met inachtneming van de
bepalingen van het EEG-Verdrag inzake de landbouw en in
het bijzonder het bepaalde in artikel 39.

3.
De maatregelen die vóór de toetreding uit hoofde van
Verordening ( EEG) nr. 2176 / 84 en Beschikking nr. 2177 /
84 / EGKS ten aanzien van de nieuwe Lid-Staten zijn vastge
steld , alsmede de maatregelen die vóór de toetreding uit
hoofde van de anti-dumpingwetgeving van de nieuwe
Lid-Staten ten aanzien van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling zijn vastgesteld, blijven voorlopig van kracht
en zullen door de Commissie aan een onderzoek worden

Ingeval deze praktijken voortduren, machtigt de Commissie
de benadeelde Lid-Staat of Lid-Staten tot het nemen van

beschermende maatregelen waarvan zij de voorwaarden en
de wijze van toepassing bepaalt.

2.
Voor de toepassing van het onderhavige artikel op de
in bijlage II van het EEG-Verdrag genoemde produkten

onderworpen ten einde te beslissen of zij moeten worden
gewijzigd of afgeschaft. Deze wijziging of afschaffing wordt
afhankelijk van het geval door de Commissie of door de
betrokken nationale autoriteiten ten uitvoer gelegd . De
procedures die vóór de toetreding in Spanje, Portugal of de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling zijn ingeleid
worden overeenkomstig lid 1 voortgezet .

VIJFDE DEEL
BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE

TITEL I

HET IN WERKING STELLEN VAN DE
INSTELLINGEN

Artikel 381

instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese
Gemeenschappen gemeen hebben , dient te worden toege
past .

3.
De Commissie brengt in haar Reglement van Orde de
aanpassingen aan welke door de toetreding noodzakelijk zijn
geworden.

De Vergadering komt uiterlijk een maand na de toetreding
bijeen . Zij brengt in haar Reglement van Orde de wijzigingen
aan die noodzakelijk zijn geworden door deze toetreding.
Artikel 382

De Raad brengt in zijn Reglement van Orde de aanpassingen
aan welke door de toetreding noodzakelijk zijn geworden .

Artikel 384

1.
Onmiddellijk bij de toetreding wordt het Hof van
Justitie aangevuld door de benoeming van twee rechters.
2.
De ambtstermijn van één van de overeenkomstig lid 1
benoemde rechters loopt op 6 oktober 1988 af. Deze rechter
wordt door het lot aangewezen . De ambtstermijn van de
andere rechter loopt op 6 oktober 1991 af.

Artikel 383

1.
Onmiddellijk bij de toetreding wordt de Commissie
aangevuld door de benoeming van drie extra leden en de
aanwijzing van een zesde vice-voorzitter uit de leden van de
uitgebreide Commissie . Het mandaat van de aldus benoemde
leden eindigt terzelfder tijd als het mandaat van de leden die
op het tijdstip van toetreding in functie zijn .
Het mandaat van de zesde vice-voorzitter eindigt op dezelfde
datum als het mandaat van de vijf andere vice-voorzitters.
2.

Vóór 31 december 1986 onderzoekt de Raad voor de

eerste maal of artikel 14 , vierde alinea , van het Verdrag tot

3.
Onmiddellijk bij de toetreding wordt een zesde advo
caat-generaal benoemd . Zijn ambtstermijn loopt op 6 okto
ber 1988 af.

4.
Het Hof brengt in zijn reglement voor de procesvoering
de aanpassingen aan welke door de toetreding noodzakelijk
zijn geworden . Het aldus aangepaste reglement voor de
procesvoering moet door de Raad met eenparigheid van
stemmen worden goedgekeurd .
5.
Voor het wijzen van vonnis in zaken die op 1 januari
1986 bij het Hof aanhangig zijn en waarvoor de mondelinge
procedure vóór deze datum is geopend , komen het Hof in
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voltallige zitting of de Kamers bijeen in de samenstelling van
vóór de toetreding en passen zij het reglement voor de
procesvoering toe zoals dit op 31 december 1985 gold .
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dat van de leden die op het tijdstip van de toetreding zitting
hebben in die Comités .

2.
De in bijlage XXXIV vermelde Comités worden
volledig vernieuwd op het tijdstip van de toetreding.
Artikel 385

Onmiddellijk bij de toetreding wordt de Rekenkamer aange
vuld door de benoeming van twee nieuwe leden . De ambts
termijn van de aldus benoemde leden loopt op 17 oktober

TITEL II

1987 af.
TOEPASSING VAN DE BESLUITEN DER
INSTELLINGEN
Artikel 386

Onmiddellijk bij de toetreding wordt het Economisch en
Sociaal Comité aangevuld door de benoeming van drieënder
tig leden die alle sectoren van het economische en sociale
leven van de nieuwe Lid-Staten vertegenwoordigen . Het
mandaat van de aldus benoemde leden eindigt terzelfder tijd
als het mandaat van de leden die op het tijdstip van toetreding
in functie zijn.
Artikel 387

Artikel 392

Vanaf het tijdstip van toetreding wordt ervan uitgegaan dat
de richtlijnen en beschikkingen in de zin van artikel 189 van
het EEG-Verdrajg en van artikel 161 van het EGA-Verdrag,
alsmede de aanbevelingen en beschikkingen in de zin van
artikel 14 van het EGKS-Verdrag, eveneens tot de nieuwe
Lid-Staten zijn gericht, en dat daarvan kennis is gegeven aan
deze Staten, voor zover van deze richtlijnen , aanbevelingen
en beschikkingen aan alle huidige Lid-Staten kennis is
gegeven .

Onmiddellijk bij de toetreding wordt het Raadgevend Comi
té van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
aangevuld door de benoeming van extra leden. Het mandaat
van de aldus benoemde leden eindigt terzelfder tijd als het
mandaat van de leden die op het tijdstip van toetreding in
functie zijn.

Artikel 393

De toepassing in elk der nieuwe Lid-Staten van de in de lijst
die is opgenomen in bijlage XXXV van deze Akte voorko
mende besluiten wordt uitgesteld tot de in die lijst vermelde
data .

Artikel 388

Onmiddellijk bij de toetreding wordt het Wetenschappelijk
en Technisch Comité aangevuld door de benoeming van vijf
nieuwe leden . Het mandaat van de aldus benoemde leden

eindigt op hetzelfde tijdstip als het mandaat van de leden die
op het tijdstip van toetreding in functie zijn .
Artikel 389

Onmiddellijk bij de toetreding wordt het Monetair Comité

aangevuld door de benoeming van leden die de nieuwe
Lid-Staten vertegenwoordigen . Hun mandaat verstrijkt ter
zelfder tijd als het mandaat van de leden die op het tij stip van
toetreding in functie zijn.
v

Artikel 394

1.

Tot 1 maart 1986 worden uitgesteld:

a) de toepassing ten aanzien van de nieuwe Lid-Staten van
de communautaire reglementering die is ingesteld voor
de produktie van en de handel in landbouwprodukten en
voor het handelsverkeer in bepaalde goederen welke zijn
verkregen door de verwerking van landbouwprodukten
waarvoor een bijzondere regeling geldt ;
b) de toepassing ten aanzien van de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling van de wijzigingen die bij deze
Akte in die reglementering zijn aangebracht, met in
begrip van de wijzigingen welke voortvloeien uit
artikel 396 .

Artikel 390

De door de toetreding noodzakelijk geworden aanpassingen
van de Statuten en van de Reglementen van Orde van de bij de
oorspronkelijke Verdragen ingestelde Comités geschieden zo
spoedig mogelijk na de toetreding.
Artikel 391

1.

Voor wat de in bijlage XXXIII vermelde Comités

betreft, verstrijkt het mandaat der nieuwe leden tegelijk niet

2.
Lid 1 is niet van toepassing op de aanpassingen van de
besluiten van de Instellingen van de Gemeenschap op het
gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die over
eenkomstig artikel 396 zullen worden verricht om het aantal
stemmen te bepalen die vanaf de toetreding nodig zijn voor
het bereiken van de gekwalificeerde meerderheid in het kader
van de procedures van de Comités van beheer of andere
soortgelijke comités op landbouwgebied.
3.
Tot en met 28 februari 1986 is de regeling voor het
handelsverkeer tussen een nieuwe Lid-Staat enerzijds en de
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Gemeenschap in haar huidige samenstelling, de andere

nieuwe Lid-Staat of derde landen anderzijds, die welke vóór
de toetreding van toepassing was .

werknemers op het grondgebied van de nieuwe Lid-Staten
tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren worden ,
overeenkomstig artikel 33 van het EGA-Verdrag, door deze
Staten aan de Commissie medegedeeld binnen een termijn
van drie maanden, te rekenen vanaf de toetreding.

Artikel 395

De nieuwe Lid-Staten stellen de maatregelen in werking die
nodig zijn om vanaf het tijdstip van hun toetreding uitvoering
te geven aan de richtlijnen en beschikkingen in de zin van
artikel 189 van hét EEG-Verdrag en van artikel 161 van het
EGA-Verdrag alsmede aan de beschikkingen en aanbevelin
gen in de zin van artikel 14 van het EGKS-Verdrag, tenzij in
de lijst die is opgenomen in bijlage XXXVI of in andere
bepalingen van de onderhavige Akte een bepaalde termijn is
vastgesteld .

TITEL III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 400

De aan deze Akte gehechte bijlagen I tot en met XXXVI en de
Protocollen nr . 1 tot en met nr . 25 maken daar een
Artikel 396

1.
De niet in deze Akte of de bijlagen daarvan vervatte
aanpassingen van de besluiten van de Instellingen der
Gemeenschappen , die door de Instellingen vóór de toetreding
worden verricht volgens de in lid 2 vastgestelde procedure ten

einde die besluiten in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van de onderhavige Akte, met name die welke
voorkomen in het vierde deel daarvan , treden onmiddellijk
bij de toetreding in werking.

2.
De daartoe noodzakelijke teksten worden , op voorstel
van de Commissie , door de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen , of door de Commissie vastge
steld, naar gelang de oorspronkelijke besluiten door de ene
dan wel door de andere Instelling zijn aangenomen .
Artikel 397

integrerend deel van uit.
Artikel 401

De Regering van de Franse Republiek zendt aan de Regerin
gen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek een
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
én Staal en van de verdragen waarbij dit Verdrag is
gewijzigd.
Artikel 402

De Regering van de Italiaanse Republiek zendt aan de
Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese
Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de
Deense, de Duitse, de Engelse , de Franse, de Griekse, de
Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse taal toe van het

De vóór de toetreding aanvaarde teksten van de besluiten van
de Instellingen der Gemeenschappen die door de Raad of de
Commissie in de Spaanse en Portugese taal zijn vastgesteld,
zijn vanaf het tijdstip van toetreding op gelijke wijze
authentiek als de in de zeven huidige talen vastgestelde
teksten . Zij worden in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen bekendgemaakt , wanneer de teksten in de
huidige talen aldus zijn bekendgemaakt.

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap , het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en de Verdragen tot
wijziging of aanvulling daarvan, met inbegrip van de Ver
dragen betreffende de toetreding van het Koninkrijk Dene
marken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland en van de Helleense Republiek tot
de Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie.

Artikel 398

De teksten van deze Verdragen, die zijn opgesteld in de
Spaanse en Portugese taal , worden aan de onderhavige Akte
gehecht. De&e teksten zijn op gelijke wijze authentiek als de
teksten van de in de eerste alinea genoemde Verdragen die
zijn opgesteld in de huidige talen .

Van de op het tijdstip van toetreding bestaande overeenkom
sten , besluiten en onderling samenhangende gedragingen die
ingevolge de toetreding onder de werkingssfeer van artikel 65
van het EGKS-Verdrag vallen, moet aan de Commissie
kennis worden gegeven binnen een termijn van ten hoogste
drie maanden , te rekenen vanaf de toetreding. Alleen
overeenkomsten en besluiten waarvan kennis is gegeven ,
blijven voorlopig van kracht totdat de Commissie heeft
beslist .

Artikel 399

De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de
bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de

Artikel 403

De Secretaris-generaal van de Raad van de Europese
Gemeenschappen zal een voor eensluidend gewaarmerkt
afschrift van de internationale overeenkomsten die zijn
nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal , aan
de Regeringen van de nieuwe Lid-Staten toezenden .
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BIJLAGE 1

Lijst
bedoeld in artikel 26

van de Toetredingsakte
I. DOUANEWETGEVING

1 . In de onderstaande besluiten wordt in de genoemde
artikelen „vijfenveertig" vervangen door „vieren
vijftig":
a ) Verordening ( EEG ) nr . 802 / 68 van de Raad van
27 juni 1968 ( PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Verordening ( EEG ) nr . 1318 / 71 van de Raad
van 21 juni 1971 (PB nr . L 139 van 25 . 6 . 1971 ,
blz . 6 ),
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 14 , lid 2 .

e ) Verordening ( EEG ) nr . 918 / 83 van de Raad van
28 maart 1983 ( PB nr. L 105 van 23 . 4 . 1983 ,
blz . 1 ):
artikel 143 , lid 2 .

f) Verordening ( EEG ) nr. 3 / 84 van de Raad van
19 december 1983 ( PB nr . L 2 van 4 . 1 . 1984 ,

blz . 1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr .
1568 / 84 van de Raad van 4 juni 1984 ( PB nr . L 151
van 7 . 6 . 1984 , blz . 5 ):
artikel 15 , lid 2 .

g) Richtlijn 69 / 73 / EEG van de Raad van 4 maart 1969
( PB nr . L 58 van 8 . 3 . 1969 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

b ) Verordening ( EEG ) nr . 222 / 77 van de Raad van
13 december 1976 ( PB nr. L 38 van 9 . 2 . 1977 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Verordening ( EEG ) nr . 983 / 79 van de Raad van
14 mei 1979 (PB nr . L 123 van 19 . 5 . 1979 ,
blz . 1 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17),

— Verordening ( EEG ) nr . 3813 / 81 van de Raad
van 15 december 1981 ( PB nr . L 383 van 31 . 12 .
1981 , blz . 28 ),

— Verordening ( EEG ) nr. 3617 / 82 van de Raad
van 17 december 1982 ( PB nr . L 382 van 31 . 12 .
1982 , blz . 6 ):

artikel 57 , lid 2 .

c) Verordening ( EEG ) nr . 1224 / 80 van de Raad van

— Richtlijn 72 / 242 / EEG van de Raad van 27 juni
1972 ( PB nr . L 151 van 5 . 7 . 1972 , blz . 16 ),

— Richtlijn 76 / 119 / EEG van de Raad van
18 december 1975 ( PB nr . L 24 van 30 . 1 . 1976 ,
blz . 58 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 83 / 89 / EEG van de Raad van 7 februari
1983 ( PB nr . L 59 van 5 . 3 . 1983 , blz . 1 ),
— Richtlijn 83 / 307 / EEG van de Raad van 13 juni
1983 ( PB nr . L 162 van 22 . 6 . 1983 , blz . 20 ),
gerectificeerd in PB nr . L 272 van 5 . 10 . 1983 ,
blz . 22 ,
— Richtlijn 84 / 444 / EEG van de Commissie van
26 juli 1984 ( PB nr . L 245 van 14 . 9 . 1984 ,
blz . 28 ):
artikel 28 , lid 2 .

28 mei 1980 (PB nr . L 134 van 31 . 5 . 1980 ,

blz . 1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr .
3193 / 80 van de Raad van 8 december 1980 ( PB
nr . L 333 van 11 . 12 . 1980 , blz . 1 ):

artikel 19 , lid 2 .

d ) Verordening (EEG ) nr. 636 / 82 van de Raad van

h ) Richtlijn 76 / 308 / EEG van de Raad van 15 maart
1976 (PB nr. L 73 van 19 . 3 . 1976 , blz . 18 ),
gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

16 maart 1982 ( PB nr . L 76 van 20 . 3 . 1982 ,
blz . 1 ):

— Richtlijn 79 / 1071 / EEG van de Raad van
6 december 1979 ( PB nr . L 331 van 27 . 12 .
1979 , blz . 10 ):

artikel 12 , lid 3 , sub a ).

artikel 22 , lid 2 .
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i ) Richtlijn 79 / 695 / EEG van de Raad van 24 juli 1979
( PB nr . L 205 van 13 . 8 . 1979 , blz . 19 ), gewijzigd
bij :

2 . Verordening ( EEG ) nr . 1062 / 69 van de Commissie van
6 juni 1969 ( PB nr. L 141 van 12 . 6 . 1969 , blz . 31 ),
gewijzigd bij :

— Richtlijn 81 / 465 / EEG van de Raad van 24 juni

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

1981 ( PB nr . L 183 van 4 . 7 . 1981 , blz . 34 ),

— Richtlijn 81 / 853 / EEG van de Raad van
19 oktober 1981 ( PB nr . L 319 van 7 . 11 . 1981 ,
blz . 1 ):
artikel 26 , lid 2 .

— Toetredingsakte van 19 79 ( PB nr. L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In de bijlage wordt de tekst van het formulier van het
„Certificaat" vervangen door :
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CERTIFIKAT / BESCHEINIGUNG / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE / CERTIFICADO /
CERTIFICAT / CERTIFICATO / CERTIFICAAT / CERTIFICADO

nr. / Nr. / αριθ. / No / n 0 / n 0 / n . / nr. / n0.

for tilberedte produkter betegnet »oste-fondue« i engangsemballage med et nettoindhold på mindre end eller
lig med 1 kg

für „Käsefondue" genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger
για τα παρασκευάσματα υπό την ονομασία «Τετηγμένοι τυροί» παρουσιαζόμενα σε άμεσες συσκευασίες κα&αρού
περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου προς 1 kg.

for preparations known as 'cheese fondues' put up in immediate packings of a net capacity of one kilogram
or less

para las preparaciones llamadas «fondues» presentadas en envases inmediatos con un contenido neto inferior
o igual a 1 kg

pour les préparations dites «fondues» présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal
à 1 kilogramme

per le preparazioni dette «fondute» presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o
uguale a 1 kg

voor de preparaten „fondues" genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of
minder

para as preparações denominadas «fondues» apresentadas em embalagens imediatas com um conteúdo
líquido inferior ou igual a 1 kg
Vedkommende myndighed / Die zuständige Stelle / H αρμόδια αρχή / The competent authority /
La autoridad competente / L'autorité compétente / L'autorità competente / De bevoegde autoriteit /
A autoridade competente

bekræfter, at sendingen på
bescheinigt, daß die Sendung von
πιστοποιεί ότι η αποστολή
certifies that the parcel of

certifica que la partida de
certifie que le lot de
certifica che la partita di
bevestigt dat de partij van
certifica que o lote de
kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. . . . af
Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. . . . vom
χιλιογράμμων προϊόντος, περιλαμβανομένου στο τιμολόγιο αριθ. . . . της
kilograms of product covered by invoice No . . . of
kilogramos , objeto de la factura n° . . . de
kilogrammes de produit faisant l'objet de la facture n° . . . du
chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n . . . . del
kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. . . . van
quilogramas de produto a que se refere a factura n°. . . . de

udstedt af / ausgestellt wurde durch / εκδοθέν από / issued by / expedida por / délivrée par / emessa da /
afgegeven door / amitida por :
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oprindelsesland / Ursprungsland / χώρα καταγωγής / country of origin / país de origen / pays d'origine /
paese d'origine / land van oorsprong / país de origem :

bestemmelsesland / Bestimmungsland / χώρα προορισμού / country of destination / país de destino / pays
de destination / paese destinatario / land van bestemming / país de destino :

svarer til følgende karakteristika :
folgende Merkmale aufweist :
ανταποκρίνεται στα ακολούθα χαρακτηριστικό :

has the following characteristics :
responde a las características siguientes :
répond aux caractéristiques suivantes :
risponde alle seguenti caratteristiche :
de volgende kenmerken vertoont :
satisfaz as características seguintes :

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt på mindst 12 og højst 18 procent.
Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundert
teilen .

Το προϊόν αυτό περιέχει κατά 6άρος λιπαρές ουσίες προερχόμενες απο το γαλα ίσες ή ανώτερες του 12 % και
κατώτερες του 18 % .

This product has a milk fat content equal to or exceeding 12 % and less than 18 % by weight.
Este producto tiene un contenido en peso de materias grasas procedente de la lecne igual o superior al
12 % e inferior al 18 % .

Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et
inférieure à 18 % .

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e
inferiore a 18 % .

Dit produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12 % , doch
lager dan 18 % .
Este produto tem um teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite igual ou superior a 12 % e
inferior a 18 % .

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller
Gruyère ,

Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder
Greyerzer verwendet wurden ,
Παρασκευαστηκε με βάση τετηγμένους τυρούς, στην παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλα τυριά
παρά μόνο Emmental και Γραβιέρα,
It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyère cheese,
Ha sido obtenido a partir de quesos fundidos en cuya fabricación se han utilizado solamente Emmental o
Gruyère ,

Il a été obtenu à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages
que l'emmental ou le gruyère,
E stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o
Gruviera,

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Em
mental of Gruyère werden verwerkt,

Foi obtido a partir de queijos fundidos em cujo fabrico só entram os queijos Emmental ou Gruyère,
med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stivelse og krydderier.
mit Zusätzen von Weißwein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen .

με προσθήκη λευκ»»-οίνου, αποσταγματος κερασιών, αμυλου και μπαχαρικών.
with added white wine, kirsch, starch and spices.
con la adición de vino blanco, aguardiente de cerezas (kirsch), fécula y especias.
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avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices .
con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.
met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.
com adição de vinho branco, aguardente de cerejas (kirsch), fécula e especiarias.

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.
Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland er
zeugt worden.
Τα τυριά Emmental ή Γραβιέρα που χρησιμοποιήθηκαν κατα την παρασκευή παρήχθησαν στήν εξάγουσα χώρα.

The Emmental and Gruyère cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.
Los quesos Emmental o Gruyere utilizados en su fabricación han sido obtenidos en el país exportador.
Les fromages emmental ou gruyère utilisés à sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.

I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esporta
tore .

De voor de bereiding ervan verwerkte Emmentaler of Gruyère kaassoorten werden in het uitvoerland
bereid .

Os queijos Emmental ou Gruyère utilizados no seu fabrico foram produzidos no país exportador.
Sted og dato for udstedelsen :
Ausstellungsort und -datum :
Τοπος και ημερομηνία εκδόσεως :
Place and date of issue :

Lugar y fecha de expedición :
Lieu et date d'émission :

Luogo e data d'emissione :
Plaats en datum van afgifte :
Local e data de emissão :

Den udstedende myndigheds stempel :
Stempel der ausstellenden Stelle :
Σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισμού :

Stamp of issuing body :
Sello del organismo expedidor :
Cachet de l'organisme émetteur :
Timbro dell'organismo emittente :
Stempel van het met de afgifte belaste bureau :
Carimbo do organismo emissor :
Underskrift(er) :
Unterschrift(en) :
Yπογραφή(ες):
Signature(s) :
Firma(s) : .
Signature(s) :
Firma(e) :
Handtekening(en) :
Assinatura(s) :
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3 . Verordening ( EEG ) nr . 2552 / 69 van de Commissie van 17 december 1969 ( PB nr . L 320 van
20 . 12 . 1969 , blz . 19 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 768 / 73 van de Commissie van 26 februari 1973 ( PB nr . L 77 van
26 . 3 . 1973 , blz . 25 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

In bijlage I wordt de tekst van het formulier van het „Certificaat van echtheid" vervangen
door :
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BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANEXO I — ANNEXE I — ALLEGATO I
— BIJLAGE / — ANEXO I

Ægtheds certifikat / Echtheitszeugnis / Πιστοποιητικό γνησιότητας / Certificate of authenticity /
Certificado de autenticidad / Certificat d'authenticité / Certificato di autenticità / Certificaat
van echtheid / Certificado de autenticidade

(nr. / Nr. / αριθ. / No / n0 / n0 / n. / nr. / n?)
BOURBON WHISKEY

Afsender (navn og adresse)

. . .

Forsendelsesmåde, skib/fly

Absender (Name und Adresse)

Verschifft durch M/ S — versandt durch Flugzeug

Αποστολέας (Όνομα και διεύθυνση)

Αποστολή ατμοπλοϊκώς — αεροπορικώς

Consignor, (name and address)

Shipped by S / S — by air

Remitente (nombre y dirección) .

Remitido por barco — por avión

Expéditeur (nom et adresse)

Expédié par bateau — par avion

. . .

Speditore (cognome e indirizzo)

Spedito per nave — con aeroplano

Afzender (naam en adres)

Verscheept per schip — verzonden per vliegtuig .

. . . .

Expedidor (nome e endereço)

Modtager (navn og adresse)

. .

Expedido por barco -— por aviao
Destinataire (nom et adresse)

. . .

. .

Empfänger (Name und Adresse)

Destinatario (cognome e indirizzo)

Παραλήπτης (Όνομα και διεύθυνση)

Geadresseerde (naam en adres)

Consignee (name and address)

Destinatario (nome e endereço)

.

Destinatario (nombre y dirección)

Antal kolli
Anzahl der Packstücke

Mærker og numre

Antal / Anzahl / Αριθμός /
Vægt / Gewicht / Βάρος /
Quantity / Cantidad / Nombre Weight
/ Peso / Poids / Peso /
/ Quantità / Aantal /
Gewicht / Peso
Quantidade

Zeichen und Nummern

Αριθ. Κολλών

Σημεία και αριθμοί

Fade

Flasker

brutto

Number of packages

Serial numbers and marks

Fässer.

Flaschen

brutto

netto

Βαρελιών

Φιαλών

μεικτό

καθαρό

Numero de bultos

netto

Kvantum

Menge
Ποσότητα
Quantity
Cantidad

Nombre de colis

Marcas y números
Marques numéros

Casks

Botties

gross

net

Numero dei colli

Marche e numeri

Barriles

Butellas

bruto

neto

Quantité
Quantità

Aantal colli

Merken en nummers

Fûts

Bouteilles

brut

net

Hoeveelheid

Quantidade de volumes

Marcas e números

Fusti

Bottiglie

lordo

netto

Fusten

Flessen

bruto

netto

Cascos

Gariafas

bruto

liquido

Quantidade
(1)

Bemærkninger
Bemerkungen
Παρατηρήσεις
Observations
Observaciones

Observations
Osservazioni

Opmerkingen
Observações
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The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bekræfter, at forannævnte Bourbon-whisky med en styrke
på højst 160° proof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i en arbejdsgang udelukkende ved destillering af
gæret urt af en kornblanding indeholdende mindst 51 % majs, og at den er lagret i mindst 2 år i nye,
indvendigt forkullede egetræsfade .

Das Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bestätigt, daß der obengenannte Bourbon-Whiskey in den
USA unmittelbar mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus ver
gorener Getreidemaische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt
wurde und daß er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.

To Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms πιστοποιεί ότι το ουϊσκυ Bourbon πού περιγράφεται ανωτέρω
παρήχθη στις ΗΠΑ κατ'ευθείαν σε 160° proof ( 80° Gay-Lussac), κατά μέγιστο όριο, αποκλειστικά από από
σταξη γλεύκων ζυμωθέντων από μίγμα δημητριακών που περιέχει τουλάχιστον 51 ο/ο σπόρους αραβοσίτου και έχει
ωριμάσει επί δύο έτη, τουλάχιστον, μέσα σε καινούργια βαρέλια δρύινα, τα οποία εξωτερικώς έχουν επανΟρακω
Μ.

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifies that the above Bourbon whiskey was distilled in the
United States at not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not
less than 51 % was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers .
El Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica que el whisky Bourbon descrito anteriormente ha
sido obtenido en USA directamente a 160° proof (80° Gay-Lussac) como máximo, exclusivamente por
destilación de mostos fermentados de una mezcia de cereales que contienen como mínimo 51 % de maíz y
que ha envejecido al menos durante dos años em barriles de roble nuevos, superficialmente carbonizados .
Le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu

aux États-Unis directement à 160 degrés proof (80 degrés Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par
distillation de moûts fermentés d'un mélange de céréales contenant au moins 51 % de grains de maïs et
qu'il a vieilli pendant au moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés .

II Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, certifica che il whiskey Bourbon sopra descritto è stato
ottenuto negli USA direttamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distilla
zione di mosti fermentati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è stato
invecchiato per almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente .
Het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whiskey
met een sterkte van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Ame
rika in één produktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen
bestaande uit ten minste 51 gewichtspercenten ( %) maïs en dat deze whiskey gedurende ten minste twee
jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten.

O Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica que o whisky Bourbon acima descrito foi obtido nos
U.S.A. , directamente a 160° proof ( 80° Gay-Lussac), no máximo, exclusivamente por destilação de mostos
fermentados de una mistura de cereais que contem, no mínimo, 51 % de milho e que foi envelhecido pelo
menos durante dois anos em cascos de carvalho, novos e superficialmente carbonizados .
Sted og dato for udstedelsen

Ort und Datum der Ausstellung
Τοπος και ημερομηνία εκδόσεως
Place and date of issue

Lugar y fecha de expedición :
Lieu et date d'émission

Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Local e data de emissao :

United States Department of the Treasury
Bureau of Alcohol , Tobacco and Firearms
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(Underskrift af autoriseret embedsmand)
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)
(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου)

(Signature of authorized Bureau Officer)
(Firma del funcionario habilitado)

(Signature du fonctionnaire habilité)
(Firma del funzionario abilitato)

(Handtekening van de gemachtigde ambtenaar)
(Assinatura do funcionario competente)
Department of the Treasury's stempel
Stempel des Department of the Treasury
Σφραγίδα του Department of the Treasury
Seal of the Department of the Treasury
Sella del Department of the Treasury
Sceau du Department of the Treasury
Timbro del Department of the Treasury
Stempel van het Department of the Treasury
Carimbo do Department of the Treasury
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4 . Verordening (EEG ) nr. 3184 / 74 van de Commissie van
6 december 1974 ( PB nr . L 344 van 23 . 12 . 1974 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB
nr. L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) gerectificeerd in PB
nr . L 346 van 2 . 12 . 1981 , blz . 24 .

Toegevoegd wordt :
— in artikel 29 , lid 2 , tweede alinea : „EXPEDIDO A
POSTERIORI" en „EMITIDO A POSTERIORI",

— in artikel 30 , eerste alinea : „DUPLICADO" en
„SEGUNDA VIA",

— in artikel 36 , lid 2 : „Procedimiento simplificado" en
„Procedimento simplificado".
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considera según las leyes portuguesas auténtico
VINO DE OPORTO .

Este vino responde a la definición de vino generoso
prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo
22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad

Económica Europea .

16 . ( 1 ) Espacio reservado para otras indicaciones del
país exportador .".

Bijlage II wordt als volgt aangevuld :
„ ANEXO 11

1 . Exportador
2 . Numero

5 . Verordening ( EEG ) nr . 1120 / 75 van de Commissie van
17 april 1975 ( PB nr . L 111 van 30 . 4 . 1975 , blz . 19 ),

4 . Destinatario

gewijzigd bij :

5 . CERTIFICADO DE DENOMINACION DE ORI

— Verordening ( EEG ) nr . 3277 / 75 van de Commissie

6 . Medio de transporte

van 15 december 1975 ( PB nr . L 325 van
17 . 12 . 1975 , blz . 16 ),

GEN

7 . VINO DE MADEIRA

8 . Lugar de descarga
— Verordening ( EEG ) nr . 1379 / 76 van de Commissie
van 16 juni 1976 ( PB nr . L 156 van 17 . 6 . 1976 ,
blz . 13 ),

9 . Marcas y números , número y naturaleza de los
bultos

10 . Peso bruto

— Verordening ( EEG ) nr . 1216 / 77 van de Commissie
van 7 juni 1977 ( PB nr . L 140 van 8 . 6 . 1977 ,
blz . 16 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3391 / 83 van de Commissie
van 28 november 1983 ( PB nr . L 336 van
1 . 12 . 1983 , blz . 55 ).

11 . Litros

12 . Litros ( en letras )

13 . Visado del organismo expedidor ( ver traducción en
el n° 15 )
14 . Visado de la aduana

15 . Se certifica que el vino descrito en este documento se
ha producido en la región delimitada de Madeira y
se considera según las leyes portuguesas auténtico
VINO DE MADEIRA .

Bijlage I wordt als volgt aangevuld :
„ ANEXO I

1 . Exportador
2 . Numero

4 . Destinatario

5 . CERTIFICADO DE DENOMINACION DE ORI

Este vino responde a la definición de vino generoso
prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo
22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad

Económica Europea .

16 . ( 1 ) Espacio reservado para otras indicaciones del
país exportador .".
Bijlage III wordt als volgt aangevuld :

GEN

6 . Medio de transporte
7 . VINO DE OPORTO

8 . Lugar de descarga
9 . Marcas y números , número y naturaleza de los
bultos

„ ANEXO III

1 . Exportador
2 . Numero
4 . Destinatário

5 . CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORI
GEM

10 . Peso bruto
1 1 . Litros

6 . Meio de transporte
7 . VINHO DE XERES

12 . Litros ( en letras )

13 . Visado del organismo expedidor ( ver traducción en
el n° 15 )
14 . Visado de la aduana

15 . Se certifica que el vino descrito en este documento se
ha producido en la región delimitada del Duero y se

8 . Lugar de descarga

9 . Marcas e números , quantidade e tipo das vasilhas
10 . Peso bruto
11 . Litros

12 . Litros ( por extenso )
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13 . Visto do organismo emissor ( ver tradução no
n ? 15 )

14 . Visto da alfândega

1 5 . Certifica-se que o vinho descrito neste certificado foi
produzido na região do Jerez (Xerês) e é considera
do , nos termos da lei espanhola , como tendo direito
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9 . Marcás y números , numero y naturaleza de los

bultos / Marcas e números , quantidade e tipo das
vasilhas
10 . Peso bruto / Peso bruto
11 . Litros / Litros

à denominação de origem „JEREZ-XERÊS-SHER

12 . Litros ( en letras ) / Litros ( por extenso )

RY". O álcool adicionado a este vinho é de origem

13 . Visado del organismo expedidor (ver traducción en
el n° 14 ) / Visto do organismo emissor (ver tradu
ção no n ? 14 )

vínica .

16 . ( 1 ) Espaço reservado para outras especificações do
país exportador.".
Bijlage IV wordt als volgt aangevuld :
„ANEXO IV

1 . Exportador

14 . Se certifica que el vino descrito en este documento se
ha producido en la región delimitada de Tokay y se
considera según las leyes húngaras auténtico VINO
DE TOKAY ( ASZU , SZAMORODNI ).

Este vino responde a la definición de vino generoso
prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo

2 . Numero

22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad

4 . Destinatario

Económica Europea .

5 . CERTIFICADO DE DENOMINACION DE ORI

Certifica-se que o vinho descrito neste certificado foi
produzido na região demarcada do vinho de Tokay
e é considerado , nos termos da lei húngara , como

GEN

6 . Medio de Transporte
7 . VINO MOSCATEL DE SETÜBAL

8 . Lugar de descarga

9 . Marcas y números , número y naturaleza de los
bultos

10 . Peso bruto
11 . Litros

12 . Litros ( en letras )

13 . Visado del organismo expedidor ( ver traducción en

autêntico VINHO DE TOKAY ( ASZU E SZAMO
RODNI ).

Este vinho corresponde à definição de vinho licoro
so prevista na nota complementar 4 c) do Capítulo
22 da Pauta Aduaneira Comum da Comunidade

Económica Europeia .

15 . ( 1 ) Espacio reservado para otras indicaciones del
país exportador .
( 1 ) Espaço reservado a outras especificações do
país exportador .".

el n° 15 )
14 . Visado de la aduana

15 . Se certifica que el vino descrito en este documento se
ha producido en la región delimitada de Setúbal y se
considera según las leyes portuguesas auténtico

6 . Verordening ( EEG ) nr. 2945 / 76 van de Commissie van
26 november 1976 ( PB nr . L 335 van 4 . 12 . 1976 ,

blz . 1 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB
nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

MOSCATEL DE SETÚBAL .

Este vino responde a la definición de vino generoso
prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo

Toegevoegd wordt :

22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad

— in artikel 3 , lid 1 , sub b ), tweede alinea :

Económica Europea .

16 . ( 1 ) Espacio reservado para otras indicaciones del
país exportador .".

„— „Mercancías admitidas con el beneficio del

régimen de devolución en aplicación del aparta
do 2 del artículo 2 del Reglamento ( CEE ) n°
754 / 76",

Bijlage V wordt als volgt aangevuld :
„ ANEXO V/ANEXO V

1 . Exportador / Exportador
2 . Numero / Numero
4 . Destinatário / Destinatano

5 . CERTIFICADO DE DENOMINACION DE ORI

GEN / CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO
DE ORIGEM

— „Mercadorias admitidas ao benefício do regime
de retorno por aplicação do n ? 2 do artigo 2 ? do
Regulamento ( CEE ) n ? 754 / 76".";
— in artikel 7 , lid 2 :
„— „Sin concesión de restituciones u otras cantida

des a la exportación",
— „Sem concessão de restituições ou outros mon
tantes na exportação".";

6 . Medio de transporte / Meio de transporte
7 . VINO DE TOKAY ( ASZU , SZAMORODNI ) /
VINHO DE TOKAY ( ASZU , SZAMORODNI )

8 . Lugar de descarga / Lugar de descarga

— in artikel 7 , lid 3 :

„— „Restituciones y otras cantidades a la exporta
ción reintegrades por . . . ( cantidad )",
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— „Restituições e outros montantes na exportação

reembolsados para . . . ( quantidade)".";
en

„— „Título de pago de restituciones u otras cantida
des a la exportación anulado por . . . ( canti
dad )",

— „Título de pagamento de restituições ou outros
montantes na exportação anulado para . . .
( quantidade)".";
— in artikel 13 , eerste alinea :

„duplicado" en „segunda via".
7 . Verordening ( EEG ) nr . 222 / 77 van de Raad van
13 december 1976 ( PB nr . L 38 van 9 . 2 . 1977 , blz . 1 ),

gewijzigd bij :

— Verordening ( EEG ) nr. 983 / 79 van de Raad van
14 mei 1979 ( PB nr . L 123 van 19 . 5 . 1979 ,
blz . 1 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3813 / 81 van de Raad van
15 december 1981 ( PB nr . L 383 van 31 . 12 . 1981 ,
blz . 28 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3617 / 82 van de Raad van
17 december 1982 ( PB nr . L 382 van 31 . 12 . 1982 ,
blz . 6 ).

In de bijlage wordt in punt I.1 van de modellen I , II en III
van de akte van borgtocht na „de Helleense Republiek"
„het Koninkrijk Spanje" toegevoegd en wordt na „het
Koninkrijk der Nederlanden" „de Portugese Republiek"
toegevoegd .
8 . Verordening ( EEG ) nr . 223 / 77 van de Commissie van
22 december 1976 (PB nr . L 38 van 9 . 2 . 1977 , blz .
20 ), gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 1601 / 77 van de Commissie
van 11 juli 1977 ( PB nr . L 182 van 22 . 7 . 1977 ,
blz . 1 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 526 / 79 van de Commissie
van 20 maart 1979 ( PB nr . L 74 van 24 . 3 . 1979 ,
blz . 1 ), '

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1964 / 79 van de Commissie
van 6 september 1979 ( PB nr. L 227 van 7 . 9 . 1979 ,
blz . 12 ),
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— Verordening ( EEG ) nr . 3298 / 80 van de Commisie
van 18 december 1980 ( PB nr . L 344 van
19 . 12 . 1980 , blz . 16 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1664 / 81 van de Commissie
van 23 juni 1981 ( PB nr . L 166 van 24 . 6 . 1981 ,
blz . 11 ), gerectificeerd in PB nr . L 243 van
26 . 8 . 1981 , blz . 18 ,

— Verordening (EEG) nr. 2105 / 81 van de Commissie
van 16 juli 1981 (PB nr. L 207 van 27 . 7 . 1981 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3220 / 81 van de Commissie
van 11 november 1981 ( PB nr . L 324 van
12 . 12 . 1981 , blz . 9 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1499 / 82 van de Commissie
van 11 juni 1982 ( PB nr . L 161 van 12 . 6 . 1982 ,
blz . 11 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1482 / 83 van de Commissie
van 8 juni 1983 ( PB nr . L 151 van 9 . 6 . 1983 , blz .
29 ), gerectificeerd in PB nr. L 285 van
18 . 10 . 1983 , blz . 24 .

Toegevoegd wordt:
— in artikel 13 bis , lid 4 , tweede alinea :

„— Extracto del ejemplar de control :

( número , fecha , aduana y país de expedición )

— Extracto do exemplar de controlo :

( número , data , estância aduaneira , país de emis
são ).";

— in artikel 13 bis , lid 5 , eerste alinea :

„— ( numero ) extractos expedidos - copias adjun
tas ,

— ( quantidade ) extractos emitidos — copias jun
tas .";

— in artikel 23 , lid 1 , laatste alinea :
„VALIDEZ LIMITADA ; APLICACION ART . 23
AP . 1 PAR . 2 REGL . ( CEE ) 233 / 77 ,

VALIDADE LIMITADA ; APLICACAO DO SE
GUNDO PARAGRAFO DO N ? 1 DO ART ? 23 ?

DO REG . ( CEE ) 223 / 77 .";

— in artikel 28 , eerste streepje :
— Verordening ( EEG ) nr . 137 / 80 van de Commissie
van 9 januari 1980 ( PB nr. L 18 van 24 . 1 . 1980 ,
blz . 13 ),

„— „Salida de la Comunidad sometida a restriccio
nes",

„— Saída da Comunidade sujeita a restrições".";
— Verordening ( EEG ) nr . 902 / 80 van de Commissie
van 14 april 1980 ( PB nr . L 97 van 15 . 4 . 1980 , blz .
20 ), gerectificeerd in PB nr . L 254 van 27 . 9 . 1980 ,
blz . 47 ,

— in artikel 28 , tweede streepje :
„— „Salida de la Comunidad sujeta a pago de
derechos",
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— „Saída da Comunidade sujeita a pagamento de
imposições".";

— in de artikelen 40 en 50 g:
„Aduana / Alfandega";
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10 . Verordening (EEG ) nr . 2695 / 77 van de Commissie van
7 december 1977 (PB nr. L 314 van 8 . 12 . 1977 ,
blz . 14), gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 2788 / 78 van de Commissie
van 29 november 1978 ( PB nr . L 333 van
30 . 11 . 1978 , blz . 25 ),

— in artikel 71 , lid 3 :

„— „Expedido a posteriori",
„— „Emitido a posteriori".";

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— in de bijlagen I en III , op de keerzijde van exem
plaar 3 van de verklaring inzake communautair
douanevervoer T :

— Verordening ( EEG ) nr . 3037 / 79 van de Commissie
van 21 december 1979 ( PB nr . L 341 van
31 . 12 . 1979 , blz . 42 ).

„Devolver a :";

— in bijlage VI , op de voorzijde van het origineel van
het controle-exemplaar T 5 :
„Devolver a :";

Aan artikel 4 , derde alinea , wordt toegevoegd :
— T / 2 - destino especial".

— in bijlage VII :

11 . Verordening ( EEG ) nr . 2826 / 77 van de Commissie van
5 december 1977 ( PB nr . L 333 van 24 . 12 . 1977 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij :

„AVISO DE PASO
AVISO DE PASSAGEM";

— in bijlage VIII :

— Verordening ( EEG ) nr . 607 / 78 van de Commissie

„RECIBO";

van 29 maart 1978 ( PB nr . L 83 van 30 . 3 . 1978 ,
blz . 17 ),

— in bijlage IX , vak 7 :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

„ESPANA
PORTUGAL".

9 . Verordening ( EEG ) nr . 1535 / 77 van de Commissie van
4 juli 1977 ( PB nr . L 171 van 9 . 7 . 1977 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 2697 / 77 van de Commissie
van 7 december 1977 ( PB nr. L 314 van
8 . 12 . 1977 , blz . 21 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3036 / 79 van de Commissie
van 21 december 1979 ( PB nr . L 341 van
31 . 12 . 1979 , blz . 32 ).

Aan artikel 9 wordt toegevoegd :

— Verordening ( EEG ) nr . 1653 / 79 van de Commissie
van 25 juli 1979 ( PB nr . L 192 van 31 . 7 . 1979 ,
blz . 32 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1976 / 80 van de Commissie
van 25 juli 1980 ( PB nr . L 192 van 26 . 7 . 1980 ,
blz . 23 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2966 / 82 van de Commissie
van 5 november 1982 ( PB nr. L 310 van
6 . 11 . 1982 , blz . 11 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3026 / 84 van de Commissie
van 30 oktober 1984 ( PB nr . L 287 van
31 . 10 . 1984 , blz . 7 ).

In exemplaar nr. 3 van het in de bijlage weergegeven
document wordt toegevoegd :

— in lid 2 :

„— DESTINO ESPECIAL";

„ Delvolver a :".

— in lid 3 , tweede alinea , tweede streepje :
„— DESTINO ESPECIAL :
( CEE ) N° 1535 / 77 ,
— DESTINO

ESPECIAL :

REGLAMENTO
REGULAMENTO

( CEE ) N ? 1535 / 77 .";
— in lid 6 :

„— MERCANCIAS PUESTAS A DISPOSICION
DEL CESIONARIO

EL

(*)

— MERCADORIAS POSTAS A DISPOSIÇÃO
DO CESSIONÁRIO
EM

( 2 )".

12 . Verordening ( EEG ) nr . 3034 / 79 van de Commissie van
20 december 1979 ( PB nr . L 341 van 31 . 12 . 1979 , blz .
20 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3298 / 80 van
de Commissie van 18 december 1980 ( PB nr . L 344 van
19 . 12 . 1980 , blz . 16 ).
In bijlage I , punt 13 , wordt toegevoegd :

„Certifico que las uvas reseñadas en este certificado son
uvas frescas de mesa de la variedad „Emperador" (Vitis
vinifera cv).

Certifico que as uvas mencionadas no presente certifi
cado são uvas de mesa , frescas , da variedade „Impera
dor" ( Vitis vinifera cv )."
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13 . Verordening (EEG ) nr. 3035 / 79 van de Commissie van
20 december 1979 ( PB nr . L 341 van 31 . 12 . 1979 ,
blz . 26 ), gewijzigd bij :
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5 . CERTIFICADO DE QUALIDADE

6 . Porto de embarque
7 . NITRATO DO CHILE

— Verordening ( EEG) nr. 1466 / 80 van de Commissie
van 9 juni 1980 ( PB nr . L 146 van 12 . 6 . 1980 ,

8 . Navio
9 . Conhecimento

blz . 15 ),

10 . Em sacos

— Verordening ( EEG ) nr . 3298 / 80 van de Commissie

Marcas

van 18 december 1980 ( PB nr . L 344 van 19 . 12 .
1980 , blz . 16 ),

Números

— Verordening ( EEG ) nr . 3344 / 80 van de Commissie
van 22 december 1980 ( PB nr. L 351 van 24 . 12 .
1980 , blz . 11 ),

Quantidade
A granel
11 . Quantidade (') em números

— Verordening ( EEG ) nr . 1541 / 81 van de Commissie

12 . Quantidade ( ] ) por extenso

van 5 juni 1981 ( PB nr . L 151 van 10 . 6 . 1981 ,
blz . 7 ),

— Verordening ( EEG ) nr. 3355 / 81 van de Commissie
van 23 november 1981 ( PB nr . L 339 van 26 . 11 .
1981 , blz . 13 ),

13 . VISTO DO ORGANISMO EMISSOR
Carimbo
Assinatura

( ver a traducao no n ? 14 )
14 . O „Servicio de Minas del Estado" certifica que
o carregamento de nitrato descrito anterior
mente é constituído por :

— Verordening ( EEG ) nr . 3187 / 82 van de Commissie

— nitrato de sódio natural do Chile de um teor

van 25 november 1982 (PB nr . L 338 van 30 . 11 .
1982 , blz . 7 ),

em azoto não superior , em peso , a

— Verordening ( EEG ) nr . 3390 / 83 van de Commissie

— nitrato de sódio potássico natural do Chile ,

van 29 november 1983 ( PB nr . L 336 van 1 . 12 .
1983 , blz . 54 ),

consistindo numa mistura natural de nitra

16,3 % ,

to de sódio e de nitrato de potássio (a
proporção deste último elemento podendo
atingir 44 % ) de um teor global em azato
não superior , em peso , a 16,3 % , produzi
do no Chile e obtido por tratamento do
mineral de nitrato em solução aquosa de
lixívia , chamada „caliche", seguido de cri
stalização fraccionada mediante arrefeci
mento e / ou evaporação ao sol .

— Verordening ( EEG ) nr . 3454 / 84 van de Commissie
van 5 december 1984 ( PB nr . L 319 van 8.12 . 1984 ,
blz . 5 ).

In bijlage I , punt 12 , wordt toegevoegd :
„Certifico que el tabaco reseñado en este certificado es
tabaco „flue-cured" del tipo Virginia - tabaco „light
air-cured" del tipo Burley ( incluidos los híbridos de
Burley ) - tabaco „light air-cured" del tipo Maryland tabaco „fire-cured" de acuerdo con el apartado 2 del
artículo 1 del Reglamento ( CEE ) n° 3035 / 79 .

Certifico que o tabaco mencionado no presente certifi
cado é tabaco „flue-cured" do tipo Virginia - tabaco
„light air-cured" do tipo Burley ( incluindo o híbrido de
Burley) - tabaco „light air-cured" do tipo Maryland tabaco „fire-cured" nos termos do n ? 2 do artigo 1 ? do
Regulamento ( CEE ) n ? 3035 / 79 .".
14 . Verordening (EEG ) nr . 3039 / 79 van de Commissie van
21 december 1979 ( PB nr . L 341 van 31 . 12 . 1979 , blz .
46 ), gewijzigd bij :

— Verordening ( EEG ) nr . 3298 / 80 van de Commissie
van 18 december 1980 ( PB nr . L 344 van 19 . 12 .
1980 , blz . 16 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 122 / 82 van de Commissie
van 19 januari 1982 (PB nr . L 16 van 22 . 1 . 1982 ,
blz . 10 ).

Bijlage I wordt als volgt aangevuld :
„ 1 . Expedidor

(M Em toneladas métricas .".

15 . Verordening ( EEG ) nr . 37 / 80 van de Commissie van
9 januari 1980 ( PB nr . L 6 van 10 . 1 . 1980 , blz . 13 ),
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3298 / 80 van de
Commissie van 18 december 1980 ( PB nr . L 344 van
19 . 12 . 1980 , blz . 16 ).

Aan artikel 2 , tweede alinea , wordt toegevoegd :
„— „Organización Internacional del Café - Certifica
do R de reexportación n° . . .",
— „Organização n ?

16 . Verordening ( EEG ) nr. 1496 / 80 van de Commissie van
11 juni 1980 (PB nr . L 154 van 21 . 6 . 1980 , blz . 16 ),
gewijzigd bij :

— Verordening ( EEG ) nr . 3180 / 80 van de Commissie
van 5 december 1980 ( PB nr . L 335 van 12 . 12 .
1980 , blz . 64 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3462 / 83 van de Commissie
van 6 december 1983 ( PB nr. L 345 van 8 . 12 . 1983 ,
blz . 14 ).

Aan artikel 2 wordt toegevoegd :

2 . Numero

„280 000 Spaanse pesetas , 280 000 Portugese escu

4 . Destinatário

dos".
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17 . Verordening ( EEG ) nr. 918 / 83 van de Raad van
25 maart 1983 ( PB nr . L 105 van 23 . 4 . 1983 , blz .
1 ).

Artikel 135 , sub b ), wordt vervangen door:

,,b ) door Spanje en Frankrijk, tot de inwerkingtreding
van een regeling van het handelsverkeer tussen de
Gemeenschap en Andorra , van de vrijstellingen
ingevolge de overeenkomsten van 13 juli 1867
respectievelijk 22 en 23 november 1867 tussen

— het grondgebied van het Koninkrijk Denemar
ken , met uitzondering van de Faeröer en
Groenland ,

— de Duitse gebieden waarop het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap van toepassing is , met uitzonde
ring van enerzijds het eiland Helgoland en
anderzijds het gebied van Büsingen ( Verdrag
van 23 november 1964 tussen de Bondsrepu
bliek Duitsland en de Zwitserse Confedera

deze landen en Andorra .".

1 8 . Verordening ( EEG) nr. 2289 / 83 van de Commissie van
29 juli 1983 ( PB nr . L 220 van 11 . 8 . 1983 ,
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tie),

— het grondgebied van het Koninkrijk Spanje ,
met uitzondering van de Canarische Eilanden ,
Ceuta en Melilla ,

blz . 15 ).
Aan artikel 3 , lid 2 , wordt toegevoegd :

— het grondgebied van de Helleense Republiek ,

„— „Objeto destinado a personas minusválidas ,
en franquicia de derechos de importación

— het grondgebied van de Franse Republiek , met
uitzondering van de overzeese gebieden ,

( UNESCO ).

Aplicación del párrafo segundo del apartado 2 del
artículo 77 del Reglamento ( CEE ) n° 918 / 83 ";

— het grondgebied van Ierland ,

— het grondgebied van de Italiaanse Republiek ,
met uitzondering van de gemeenten Livigno en
Campione d'Italia , alsmede van de nationale
wateren van het Meer van Lugano vanaf de
oever tot aan de politieke grens van de zone

— „Objectos destinados a pessoas deficientes com
franquia de direitos de importação ( UNESCO ).
Applicação do segundo parágrafo do n ? 2 do
artigo 77° do Regulamento ( CEE ) n ? 918 /

tussen Ponte Tresa en Porto Ceresio ,

83 ".".

18 . Verordening ( EEG ) nr. 2290 / 83 van de Commissie
van 29 juli 1983 ( PB nr . L 220 van 11 . 8 . 1983 ,

— het grondgebied van het Groothertogdom
Luxemburg ,

blz . 20 ).

— het grondgebied van het Koninkrijk der Neder
landen in Europa ,

Aan artikel 3 , lid 2 , wordt toegevoegd :

— het grondgebied van de Portugese Republiek ,

„— „Objeto en franquicia de derechos de importatión

— het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk

( UNESCO ).

van Groot-Brittannië en Noord-Ierland alsme

de de Anglo-Normandische eilanden en het

Aplicación del apartado 2 del artículo 57 del
Reglamento ( CEE ) n° 918 / 83 ";
— „Objectos com franquia de direitos de importação
( UNESCO ).

eiland Man .".

22 . Verordening ( EEG ) nr . 2364 / 84 van de Commissie van
31 juli 1984 ( PB nr . L 222 van 20 . 8 . 1984 , blz . 1 ).

Aplicação do n ? 2 do artigo 57 ? do Regulamento

In bijlage II , punt 5 , wordt de tweede zin vervangen

( CEE ) n ? 918 / 83 ".".

door :

20 . Verordening ( EEG ) nr . 1751 / 84 van de Commissie van
13 juni 1984 (PB nr . L 171 van 29 . 6 . 1984 , blz . 1 ).

Aan artikel 17 , lid 2 , wordt toegevoegd :

„Dit nummer wordt - naar gelang van de Lid-Staat van
vertrek - voorafgegaan door de volgende letters : BE
voor België , DK voor Denemarken , DE voor Duitsland ,
ES voor Spanje , FR voor Frankrijk, GR voor Grieken
land , IE voor Ierland , IT voor Italië , LU voor Luxem
burg , NL voor Nederland , PT voor Portugal en UK
voor het Verenigd Koninkrijk .".

„— Mercancías IT ,
— Mercadorias IT .".

21 . Verordening ( EEG ) nr . 2151 / 84 van de Raad van
23 juli 1984 ( PB nr . L 197 van 27 . 7 . 1984 , blz . 1 ),
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 319 / 85 van de
Raad van 6 februari 1985 (PB nr . L 34 van 7 . 2 . 1985 ,
blz . 32 ).

23 . Richtlijn 68 / 312 / EEG van de Raad van 30 juli 1968
( PB nr . L 194 van 6 . 8 . 1968 , blz . 13 ), gewijzigd
bij :

Artikel 1 , lid 1 , wordt vervangen door:

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

„ 1 . Het douanegebied van de Gemeenschap omvat :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

t

— het grondgebied van het Koninkrijk België ,

De bijlage wordt als volgt aangevuld :
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,9 . Spanje

Recintos de las Aduanas públicos y
privados

( Ordenanzas de Aduanas , articulo 35 ; Orden
Ministerial de 29 . 7 . 1965 y Real Decreto
1192 / 79 de 4 de abril )

10 . Portugal
Depósitos de transito

( Reforma Aduaneira , artigos 116 ? a 125 ?)
( Reforma Aduaneira , artigos 134 ? a 139 ?)

Depósitos de baldeação

( Reforma Aduaneira , artigos 134 ? a 139 ?)

Depósitos das estações de camin

( Reforma Aduaneira , artigos 140 ? e 142 ?)

Depositos reais

ho-de-ferro

Depósitos das encomendas postais

(Reforma Aduaneira , artigos 140 ? e 142 ?)

Depósitos da Casa da Moeda

( Reforma Aduaneira , artigos 140 ? e 142 ?)

Depósitos TIR

( Reforma Aduaneira , artigos 140 ? e 142 ?)

Depósitos aeroportuários

( Reforma Aduaneira , artigos 140 ? e 142 ?)

Terminais de carga

( Portarias n ? 344 / 74 , de 31 de Maio e 794 / 82
de 21 de Agosto ).".

24 . Richtlijn 69 / 74 / EEG van de Raad van 4 maart 1969 ( PB nr . L 58 van 8 . 3 . 1969 , blz . 7 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 76 / 634 / EEG van de Raad van 22 juli 1976 ( PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 ,
blz . 17),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

De bijlage wordt als volgt aangevuld :
„9 . Spanje

— Depósitos de comercio

Artículos 205 , 206 a 213 y 247 a 256 de las

— Depósitos flotantes de carbón y

Ordenanzas de Aduanas

combustibles

— Depósitos intervenidos bajo con

Real Decreto 1192 / 1979 de 4 de abril

trol aduanero

10 . Portugal
Depósitos „alfandegados"

( Reforma Aduaneira , artigos 126 ? a 133 ?)

Depósitos „afiancados"

( Reforma Aduaneira , artigos 126 ? a 133 ?)

Depósitos do Arsenal da Marinha
Depósitos de Aeronáutica Militar

( Reforma Aduaneira , artigos 140 ? a 142 ?)

( Reforma Aduaneira , artigos 140 ? a 142 ?)

Depósitos gerais francos

( Reforma Aduaneira , artigos 143 ? a 150 ?)

Depósitos francos

( Reforma Aduaneira , artigo 151 ?)
( Reforma Aduaneira , artigo 151 ?).".

Zonas francas

25 . Richtlijn 69 / 75 / EEG van de Raad van 4 maart 1969
( PB nr . L 58 van 8 . 3 . 1969 , blz . 11 ), gewijzigd bij :

— Richtlijn 76 / 634 / EEG van de Raad van 22 juli
1976 ( PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 17 ),

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
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Besluit 80 / 1186 / EEG van de Raad van 16 december

1980 ( PB nr . L 361 van 31 . 12 . 1980 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :

„9 . Spanje
— Zonas francas

— Besluit 81 / 559 / EEG van de Raad van 13 juli 1981
(PB nr . L 203 van 23 . 7 . 1981 , blz . 49 ),

( Real Decreto-Ley de 11 de junio de 1929 y
artículos 225 a 246 de las Ordenanzas de

Aduanas)
— Depósitos francos
( Real Decreto-Ley de 11 junio de 1929 y
artículos 7 , 205 y 214 a 224 de las Ordenanzas

— Besluit 81 / 880 / EEG van de Raad van 26 oktober

1981 ( PB nr . L 326 van 13 . 11 . 1981 , blz . 31 ),

— Besluit 83 / 370 / EEG van de Raad van 25 juli 1983
( PB nr . L 204 van 28 . 7 . 1983 , blz . 61 ),

de Aduanas )

— Besluit 83 / 544 / EEG van de Raad van 4 november

10 . Portugal
— Zona Franca de Cabo Ruivo ( Petrogal )
( Decreto n ? 29034 de 1 . 10 . 1938 )

1983 ( PB nr . L 309 van 10 . 11 . 1983 , blz . 29 ),
— Besluit 84 / 471 / EEG van de Raad van 3 oktober

1984 ( PB nr. L 266 van 6 . 10 . 1984 , blz . 18 ).

— Zona Franca de Matosinhos ( Petrogal )
( Decreto n ? 436 / 72 de 6 . 11 . 1972 )

In bijlage II wordt toegevoegd :

— Zona Franca de Sines

( Decreto-Lei n ? 333 / 78 de 14 . 11 . 1978 )

— aan artikel 18 , lid 2 , tweede alinea :

— Zona Franca na Região Autónoma da

„ „EXPEDIDO A POSTERIORP',
„EMITIDO A POSTERIORI".

Madeira

( Decreto-Lei n ? 500 / 80 de 20 . 10 . 1980 )

— aan artikel 19 :

— Zona Franca na Ilha de Santa Maria na Região

„ „DUPLICADO",
„SEGUNDA VIA".".

Autónoma dos Açores

( Decreto-Lei n ? 34 / 82 de 4 . 2 . 1982 ).".
26 . Richtlijn 76 / 447 / EEG van de Commissie van 4 mei
1976 (PB nr . L 121 van 8 . 5 . 1976 , blz . 52 ), gewijzigd
bij :

28 . Richtlijn 84 / 3 18 / EEG van de Commissie van 23 mei
1984 ( PB nr . L 166 van 26 . 6 . 1984 , blz . 19 ),

gerectificeerd in PB nr . L 218 van 15 . 8 . 1984 ,
blz . 26 .

— Richtlijn 78 / 765 / EEG van de Commissie van
7 september 1978 ( PB nr . L 257 van 20 . 9 . 1978 ,
blz . 7 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
Toegevoegd wordt :

De volgende tekst wordt toegevoegd :
— aan artikel 2 , lid 1 :
„— Mercancias PA ,
— Mercadorias AA .",

— aan artikel 2 , lid 2 :

— in artikel 6 , lid 2 :
„ „DUPLICADO",
„SEGUNDA VIA".",

— in de bijlage , noot B.18 :
„PT voor de Spaanse peseta , EP voor de Portugese
escudo .".

„— Politica comercial ,
— Politica comercial .",

— aan punt B. 1 1 van de aantekeningen op de keerzijde
van het Informatieblad 1 :

„PT voor de Spaanse peseta ,
EP voor de Portugese escudo .".

II . RECHT VAN VESTIGING EN VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN

a . Werkzaamheden in de handel en werkzaamheden van tussenpersonen
Richtlijn 64 / 224 / EEG van de Raad van 25 februari 1964 (PB nr . 56 van 4 . 4 . 1964 , blz . 869 / 64 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 (PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

In de tabel aan het einde van artikel 3 wordt toegevoegd :
Zelfstandige personen
„In Spanje: Agente comercial

Personen in loondienst

Representante de

Comisionista

Comercio

Agente exclusivista

Viaj ante de Comercio

Asentador
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In Portugal: Agente comercial

Caixeiro viajante

Caixeiro de praça

Corretor
Comissário
Vendedor em leiloes

b) Ondernemingen die diensten verlenen
1 . Richtlijn 67 / 43 / EEG van de Raad van 12 januari 1967
(PB nr . 10 van 19 . 1 . 1967 , blz . 140 / 67 ), gewijzigd

bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
Aan het einde van artikel 2 , lid 3 , wordt toegevoegd :
„In Spanje:

— agentes de la propiedad inmobiliaria
— administradores de fincas urbanas

—
—
—
—

agencias inmobiliarias y de alquiler
promotoras inmobiliarias
sociedades y empresas inmobiliarias
expertos inmobiliarios .

In Portugal:
— agências imobiliárias
— sociedades imobiliárias
— administradores de imóveis

— peritos imobiliários
— loteadores .".

2 . Richtlijn 82 / 470 / EEG van de Raad van 29 juni 1982
( PB nr . L 213 van 21 . 7 . 1982 , blz . 1 ).
In artikel 3 wordt na de vermeldingen betreffende
Denemarken ingevoegd :
„ Spanje

A. Agente de transportes
Agente de servicios complementarios del transporte
ferroviario

Consignatário de buques
Consignatário
Agente de aduanas
Transitario

B. Agente de viajes
C. Depositario
Almacenista

D. Pesador y medidor oficial
Pesador y medidor público",

en na de vermeldingen betreffende Nederland wordt
ingevoegd :
„Portugal
A. Transitário

Agente de navegação
Corretor de navios
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Representantes commerciais".

B. Agente de viagens
Agente de transporte aéreo
C. Depositário
D.

c) Banken en andere financiële instellingen , verzekeringen
1 . Eerste Richtlijn 73 / 239 / EEG van de Raad van 24 juli
1973 ( PB nr . L 228 van 16 . 8 . 1973 , blz . 3 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 76 / 580 / EEG van de Raad van 29 juni
1976 ( PB nr. L 189 van 13 . 7 . 1976 , blz . 13 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 84 / 641 / EEG van de Raad van 10 decem
ber 1984 ( PB nr . L 339 van 27 . 12 . 1984 , blz .
21 ).

a ) Aan artikel 4 wordt toegevoegd :
,,g ) ln Spanje

De volgende publiekrechtelijke instellingen :
1 . Comisaría del Seguro Obligatorio de Viaje
ros ,

2 . Consorcio de Compensación de Seguros ,
3 . Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la
Circulación .".

b ) Aan artikel 8 , lid 1 , sub a ), wordt toegevoegd :
„ — ten aanzien van het Koninkrijk Spanje :
„sociedad anónima", „sociedad mutua", „socie
dad cooperativa",
— ten aanzien van de Portugese Republiek :
„sociedade anónima de responsabilidade limita
da", „mútua de seguros".".

2 . Richtlijn 77 / 92 / EEG van de Raad van 13 december
1976 ( PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1977 , blz 14 ), gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

Aan artikel 2 , lid 2 , wordt toegevoegd :
sub a ): „ — in Spanje:

— Agentes libres de seguros ,
— Corredores de reaseguro ;
— in Portugal:
— Corretor de seguros ,
— Corretor de resseguros .";
sub b ): „ — in Spanje:

— Agentes afectos de seguros ( represen
tantes y no representantes);
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sociedade por quotas de responsabilidade limi
tada .".

— Agentes de seguros .";

sub c ) „ — in Spanje:
— Subagentes de seguros ;
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b ) Artikel 2 , lid 1 , sub f), wordt als volgt gelezen :

„ f) de balans en de winst- en verliesrekening van elk
boekjaar. In het document waarin de balans is
opgenomen dient de identiteit te worden vermeld
van de personen die krachtens de wet tot taak
hebben deze te waarmerken . De verplichte toe
passing van deze bepaling op de in artikel 1
vermelde vennootschappen met beperkte aan
sprakelijkheid naar Duits , Belgisch , Frans ,
Grieks , Italiaans , Luxemburgs en Portugees
recht , alsmede op de besloten naamloze ven
nootschap naar Nederlands recht , de „private

— in Portugal:
— Submediador .".

3 . Eerste Richtlijn 77 / 780 / EEG van de Raad van 12
december 1977 (PB nr . L 322 van 17 . 12 . 1977 , blz . 30 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291
van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
Aan artikel 2 , lid 2 , wordt toegevoegd :

companies" naar Iers recht en de „private com
panies" naar het recht van Noord-Ierland , wordt
evenwel uitgesteld tot de tenuitvoerlegging van
een richtlijn betreffende de coördinatie van de

„ — in Spanje , het Instituto de Crédito Oficial , met
uitzondering van zijn filialen ,
— in Portugal , de op 1 januari 1986 bestaande Caixas
Económicas die geen naamloze vennootschap
zijn .".

inhoud van balansen en winst- en verliesrekenin

gen en betreffende ontheffing van de verplichting
tot volledige of gedeeltelijke openbaarmaking
van deze stukken voor deze vennootschappen ,
voor zover het bedrag van hun balans beneden
een in deze richtlijn vast te stellen hoogte blijft .
De Raad zal deze richtlijn vaststellen binnen twee
jaar volgende op het aannemen van de onder
havige richtlijn .".

4 . Eerste Richtlijn 79 / 267 / EEG van de Raad van 5 maart
1979 ( PB nr . L 63 van 13 . 3 . 1979 , blz . 1 ), gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

Aan artikel 8 , lid 1 , sub a ), wordt toegevoegd :
„ — voor wat het Koninkrijk Spanje betreft :
sociedad anónima , sociedad mutua ,

— voor wat de Portugese Republiek betreft :
socidade anónima .".

5 . Richtlijn 79 / 279 / EEG van de Raad van 5 maart 1979
( PB nr . L 66 van 16 . 3 . 1979 , blz . 21 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 )

— Richtlijn 82 / 148 / EEG van de Raad van 3 maart
1982 ( PB nr . L 62 van 5 . 3 . 1982 , blz . 22 ).

2 . Tweede Richtlijn 77 / 91 / EEG van de Raad van 13
december 1976 ( PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1977 , blz . 1 ),

gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291
van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

Aan het einde van artikel 1 , lid 1 , wordt toegevoegd :
„ — voor Spanje :
la sociedad anónima ,

— voor Portugal:

In artikel 21 , lid 1 , wordt „vijfenveertig" vervangen door
„vierenvijftig".

d ) Vennootschappen
1 . Eerste Richtlijn 68 / 151 / EEG van de Raad van 9 maart
1968 ( PB nr . L 65 van 14 . 3 . 1968 , blz . 8 ), gewijzigd
bij :

a sociedade anónima de responsabilidade limita
da .".

3 . Derde Richtlijn 78 / 855 / EEG van de Raad van 9
oktober 1978 ( PB nr . L 295 van 20 . 10 . 1978 , blz . 36 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291
van

19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz 14 ),

Aan het einde van artikel 1 , lid 1 , wordt toegevoegd :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van

„— voor Spanje:
la sociedad anónima ,

19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

a ) Aan het einde van artikel 1 wordt toegevoegd :
„ — voor Spanje:

— voor Portugal:
a sociedade anónima de responsabilidade limita
da .".

la sociedad anónima , la sociedad comanditaria

por acciones , la sociedad de responsabilidad
limitada ,

— voor Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limi
tada , a sociedade em comandita por acções , a

4 . Vierde Richtlijn 78 / 660 / EEG van de Raad van 25 juli
1978 ( PB nr . L 222 van 14 . 8 . 1978 , blz . 11 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
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— Richtlijn 83 / 349 / EEG van de Raad van 13 juni
1983 ( PB nr . L 193 van 18 . 7 . 1983 , blz . 1 ),
— Richtlijn 84 / 569 / EEG van de Raad van

cedure inzake het verstrekken van overheids

opdrachten moeten volgen .".

27 november 1984 ( PB nr. L 314 van 4 . 12 .
1984 , blz . 28 ).

Aan het einde van artikel 1 , lid 1 , wordt toegevoegd :
„— voor Spanje:

la sociedad anónima , la sociedad comanditaria por acciones ,
la sociedad de responsabilidad limitada ;
— voor Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada , a socie
dade em comandita por acções, a sociedade por quotas de
responsibilidade limitada .".
5 . Zevende Richtlijn 83 / 349 / EEG van de Raad van 13 juni
1983 (PB nr . L .193 van 18 . 7 . 1983 , blz . 1 ).

f) Vrije beroepen
1 . Richtlijn 75 / 362 / EEG van de Raad van 16 juni 1975
( PB nr . L 167 van 30 . 6 . 1975 , blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 1057 / EEG van de Raad van 14 decem
ber 1981
blz . 25 ),

1982 ( PB nr . L 43 van 15 . 2 . 1982 , blz . 21 ).
a ) Aan artikel 3 wordt toegevoegd :
,,k) in Spanje:

„Título de Licenciado en Medicina y Cirugia",
titel van afgestudeerd arts en chirurg , uitgereikt
door het Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen ;

tekst :

,,k ) in Spanje:

1 ) in Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada ,
a sociedade em comandita por acções , a sociedade
por quotas de responsabilidade limitada .".

e ) Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken
Richtlijn 71 / 305 / EEG van de Raad van 26 juli 1971
( PB nr. L 185 van 16 . 8 . 1971 , blz . 5 ), gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1972 (PB nr. L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 78 / 669 / EEG van de Raad van 2 augustus
1978 (PB nr . L 225 van 16 . 8 . 1978 , blz . 41 ),

— Toetredingsakte van 1979 (PBnr . L291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

a ) Aan het einde van artikel 24 wordt toegevoegd :
„ voor Spanje:

het „Registro mercantil" en het „Registro industrial
del Ministerio de Industria y Energía";

( PB nr . L 385 van 31.12.1981 ,

— Richtlijn 82 / 76 / EEG van de Raad van 26 januari

Artikel 4 , lid 1 , wordt aangevuld met de volgende

la sociedad anónima , la sociedad comanditaria por
acciones , la sociedad de responsabilidad limitada ;
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1 ) in Portugal:
„Carta de curso de licenciatura em medicina", het
diploma ter afsluiting van de studie geneeskunde ,
uitgereikt door een universiteit , alsmede het
„Diploma comprovativo da conclusao do inter
nato geral", het diploma van intern geneesheer ,
uitgereikt door de bevoegde autoriteiten van het
Ministerie van Volksgezondheid .".

b ) Aan artikel 5 , lid 2 , wordt toegevoegd :
„ in Spanje:

„Título de Especialista", titel van specialist, uitgereikt
door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen ;

in Portugal:
„Grau de Assistente", graad van assistent , uitgereikt
door de bevoegde autoriteiten van het Ministerie van
Volksgezondheid , of „Título de Especialista", titel
van specialist , uitgereikt door de orde van genees
heren .".

c) In artikel 5 , lid 3 , wordt na de volgende streepjes
toegevoegd :
— anesthesie :

voor Portugal:
het register van de „Comissão de inscrição e classi
ficação dos empreiteiros de obras públicas e dos
industriais da construção civil ( CICEOPICC )".".

b ) Aan bijlage I wordt toegevoegd :
„XII . In Spanje:

de overige rechtspersonen waarvan de
opdrachten aan overheidscontrole zijn on
derworpen .
XIII . In Portugal:

de overige publiekrechtelijke rechtspersonen
die krachtens wettelijke bepalingen een pro

„Spanje:
Portugal :

anestesiología y reanimacion
anestesiologia"

— heelkunde:

„Spanje :
Portugal :

cirugía general
cirurgia geral"

— neurochirurgie:
„Spanje :
neurocirugia
Portugal :
neurocirurgia"
— verloskunde en gynaecologie:
„Spanje :
obstetricia y ginecología
Portugal :
ginecologia e obstetricia"
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— inwendige geneeskunde:
„Spanje :
medicina interna
Portugal :

medicina interna"
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— chirurgie van hart- en bloedvaten:
„Spanje :
angiología y cirugia vascular
Portugal :
cirurgia vascular"

— oogheelkunde:
„Spanje:
oftalmologia
Portugal :
oftalmologia"

— cardiologie:
„Spanje :

— keel-, neus- en oorheelkunde:

— maag- en darmziekten:
„Spanje :
aparato digestivo
Portugal :
gastro-enterologia"

„Spanje:
Portugal :

otorrinolaringologia
otorrinolaringologia"

— kindergeneeskunde:
„Spanje:
pediatría y sus áreas específicas
Portugal :
pediatria"
— ziekten der luchtwegen:
„Spanje :
neumoligía
Portugal :
pneumologia"

— urologie:
„Spanje :
Portugal :
— orthopedie:
„Spanje :

Portugal :

urologia
urologia"
traumatología y cirugía
ortopédica
ortopedia".

d) In artikel 7 , lid 2 , wordt na de volgende streepjes
toegevoegd :
— klinische biologie :
„Spanje :
análisis clínicos
Portugal :
patologia clinica"

— biologische hematologie:
„Spanje :
hematología y hemoterapia
Portugal :
hematologia clinica"
— microbiologie-bacteriologie:
„Spanje :
microbiología y parasitología"
— pathologische anatomie:
„Spanje :
anatomía patológica
Portugal :
anatomia patológica"
— biologische chemie:
„Spanje :
bioquímica clínica"
— immunologie:
„Spanje :
immunologia"
— plastische chirurgie:
„Spanje :
cirugía plástica y reparadora
Portugal :
cirurgia plástica"

— cardio-pulmonale chirurgie:
„Spanje :
cirugía toracica
Portugal :
cirurgia toracica
— kinderheelkunde:

„Spanje :
Portugal :

cirugía pediátrica
cirurgia pediátrica"

Portugal :

cardiologia
cardiologia"

— reumatologie:
„Spanje :
reumatologia
Portugal :
reumatologia"
— algemene hematologie:
„Spanje :
hematología y hemoterapia
Portugal :
imunohemoterapia"
— endocrinologie:
„Spanje :
endocrinología y nutrición
Portugal :
endocrinologia-nutrifào"
— revalidatie:

„Spanje :
Portugal :

rehabilitación
fisiatria"

— stomatologie:
„Spanje :
estomatologia
Portugal :
estomatologia"
— neurologie:
„Spanje :
Portugal :

neurologia
neurologia"

— psychiatrie:
„Spanje :
Portugal :

psiquiatria
psiquiatria"

— huid- en geslachtsziekten:
„Spanje :
dermatología médico-quirúrgica
y venereologia
Portugal :
dermatovenereologia"
— radiologie:

„Spanje :
Portugal :

electroradiologia
radiologia"

— radiodiagnostiek :
„Spanje :
radiodiagnóstico
Portugal :
radiodiagnóstico"
— radiotherapie:
„Spanje :
oncología radioterápia
Portugal :
radioterapia"
— tropische ziekten:
„Portugal :
medicina tropical"
— kinderpsychiatrie:
„Portugal :
pedopsiquiatria"
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a ) Aan artikel 1 wordt toegevoegd:

— geriatrie:

„Spanje :

geriatria

„— in Spanje:
licenciado en Odontologia ,

— nierziekten:

„Spanje :
Portugal :

nefrología
nefrología"

— in Portugal:
médico dentista .".

— farmacologie:
farmacologia clinica'
„Spanje :

— allergologie:
„Spanje :
Portugal :

alergologfa
imuno-alergologia"

— gastro-enterologische chirurgie:
„Spanje :
cirugia del aparato digestivo".
2 . Richtlijn 77 / 249 / EEG van de Raad van 22 maart 1977
( PB nr . L 78 van 26 . 3 . 1977 , blz . 17 ), gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

b ) Aan artikel 3 wordt toegevoegd :
,,k ) in Spanje:
diploma waarvan de benaming onmiddellijk bij
de toetreding door Spanje zal worden meege
deeld aan de Lid-Staten en de Commissie ;

1 ) in Portugal:
„carta de curso de licenciatura em medicina
dentaria" ( diploma ter afsluiting van de studie
tandheelkunde ), afgegeven door een hoger
onderwij sinstituut . " .
c) Het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 19 bis

Aan artikel 1 , lid 2 , wordt toegevoegd :
„ Spanje:
Abogado ,
Portugal:
Advogado .".

Vanaf het tijdstip waarop het Koninkrijk Spanje de

3 . Richtlijn 77 / 452 / EEG van de Raad van 27 juni 1977
( PB nr . L 176 van 15 . 7 . 1977 , blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 81 /. 1057 / EEG van de Raad van 14 decem
ber 1981
blz . 25 ).

( PB

nr .

L 385

van

31.12.1981 ,

a ) Aan artikel 1 , lid 2 , wordt toegevoegd :
„m Spanje:
„enfermero / a diplomado / a"
in Portugal:
„enfermeiro"".

b ) Aan artikel 3 wordt toegevoegd :
,,k ) in Spanje:
„Título de Diplomado universitario en Enfer
meria" ( titel van universitair gediplomeerd ver
pleger), afgegeven door het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen ;
1 ) in Portugal:
„Diploma do curso de enfermagem geral" ( diplo
ma van de opleiding algemene verpleegkunde ),
afgegeven door van staatswege erkende scholen
en geregistreerd door de bevoegde autoriteit .".
4 . Richtlijn 78 / 686 / EEG van de Raad van 25 juli 1978
( PB nr . L 233 van 24 . 8 . 1978 , blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 1057 / EEG van de Raad van 14 decem
ber 1981
blz . 25 ).

(PB

nr .

L 385

van

31 . 12 . 1981 ,

noodzakelijke maatregelen treft om aan deze richtlijn
te voldoen , erkennen de Lid-Staten voor de uitoefe
ning van de in artikel 1 van deze richtlijn bedoelde
werkzaamheden de diploma's , certificaten en andere
titels van arts die in Spanje zijn uitgereikt aan
personen die vóór de toetreding een begin hebben
gemaakt met hun universitaire opleiding tot arts en
die vergezeld gaan van een door de bevoegde Spaanse
autoriteiten afgegeven attest waaruit blijkt dat deze
personen zich , gedurende ten minste drie opeenvol
gende jaren tijdens de vijf jaar voorafgaande aan de
afgifte van het attest , in Spanje daadwerkelijk , op
regelmatige wijze en als hoofdbezigheid hebben
gewijd aan de in artikel 5 van Richtlijn 78 / 687 / EEG
bedoelde werkzaamheden , en dat deze personen deze
werkzaamheden mogen uitoefenen onder dezelfde
voorwaarden als de houders van het diploma , het
certificaat of de titel , bedoeld in artikel 3 , sub k ), van
deze richtlijn .
Van de in de eerste alinea gestelde eis van drie jaar
praktijkervaring zijn vrijgesteld personen die met
goed gevolg studies van ten minste drie jaar hebben
gevolgd welke door de bevoegde autoriteiten zijn
erkend als gelijkwaardig aan de in artikel 1 van
Richtlijn 78 / 687 / EEG bedoelde opleiding .".
5 . Richtlijn 78 / 1026 / EEG van de Raad van 18 december
1978 ( PB nr . L 362 van 23 . 12 . 1978 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 81 / 1057 / EEG van de Raad van 14 decem
ber 1981 ( PB nr . L 385 van 31 . 12 . 1981 , blz .
25 ).

Aan artikel 3 wordt toegevoegd :
,,k) in Spanje:
„titulo de Licenciado en Veterinaria" (titel van
afgestudeerd dierenarts ), afgegeven door het Mi

nisterie van Onderwijs en Wetenschappen ;
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1 ) in Portugal:
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in Portugal:

„carta de curso de licenciatura em medicina veteri

„enfermeiro especialista em enfermagem de saúde

naria" (diploma ter afsluiting van de studie dierge
neeskunde), afgegeven door een universiteit.".

6 . Richtlijn 80 / 154 / EEG van de Raad van 21 januari 1980
(PB nr. L 33 van 11 . 2 . 1980 , blz . 1 ), gewijzigd bij
Richtlijn 80 / 1273 / EEG van de Raad van 22 december
1980 ( PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 , blz . 74 ).

materna e obstétrica"".

b) Aan artikel 3 wordt toegevoegd :
,,k) in Spanje :
det diploma van „asistencia obstétrica", afgege
ven door het Ministerio de Educación y Cien
cia ;

a ) Aan artikel 1 wordt toegevoegd:

1 ) in Portugal:
het diploma van „enfermeiro especialista em
enfermagem de saúde materna e obstétrica".".

„ in Spanje:
„matrona" of „asistente obstétrico",

III . VERVOER

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1191 / 69 van de Raad van
26 juni 1969 ( PB nr . L 156 van 28 . 6 . 1969 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

In artikel 19 , lid 1 , wordt
na :

„— Οργανισμός
(ΟΣΕ)"

Σιδηροδρόμων

Ελλάδος

AE

ingevoegd :
„— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

en na :

„— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwe
gen (NS )"
ingevoegd :
„— Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP )".
3 . Verordening ( EEG ) nr. 1108 / 70 van de Raad van
4 juni 1970 ( PB nr . L 130 van 15 . 6 . 1970 , blz . 4 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van 19 . 11 .
■ 1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1384 / 79 van de Raad van
25 juni 1979 (PB nr . L 167 van 5 . 7, 1979 ,
blz . 1 ),

( RENFE )"

— Verordening ( EEG ) nr . 3021 / 81 van de Raad van

en na :

„— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwe
gen (NS )"

19 oktober 1981 ( PB nr . L 302 van 23 . 10 . 1981 ,
blz . 8 ).

Bijlage II wordt als volgt aangevuld :

ingevoegd :

a ) Onder A.1 . „SPOORWEGEN - Hoofdnetten",
wordt ingevoegd :

„— Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP)".
2 . Verordening ( EEG ) nr . 1192 / 69 van de Raad van
26 juni 1969 ( PB nr . L 156 van 28 . 6 . 1969 , blz . 8 ),
gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

— na de vermeldingen betreffende de Helleense
Republiek :
„Koninkrijk Spanje
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españo
les ( RENFE )",
— na de vermeldingen betreffende het Koninkrijk
der Nederlanden :

„ Portugese Republiek
— Caminhos-de-Ferro

In artikel 3 , lid 1 , wordt

Portugueses ,

EP

( CP )".

na :

b ) Onder B. „LANDWEGEN", wordt ingevoegd :
„— Οργανισμός
(ΟΣΕ)"

Σιδηροδρόμων

Ελλάδος

AE

ingevoegd :
„— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
( RENFE )"

— na de vermeldingen betreffende de Helleense
Republiek :

„Koninkrijk Spanje
1 . Autopistas
2 . Autovias
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3 . Carreteras estatales

Ierland (IRL), Italië (I), Luxemburg (L), Neder
land (NL), Portugal (P ), Verenigd Koninkrijk

4 . Carreteras provinciales
5 . Carreteras municipales",

( GB ).".

— na de vermeldingen betreffende het Koninkrijk
der Nederlanden :

7 . Verordening ( EEG ) nr . 2830 / 77 van de Raad van
12 december 1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 ,

blz . 13 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979

„Portugese Republiek

( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

1 . Auto-estradas

In artikel 2 wordt

2 . Estradas nacionais e regionais
3 . Vias municipais

na :

4 . Vias florestais".

„— Οργανισμός
(ΟΣΕ)"

4 . Verordening ( EEG ) nr . 1463 / 70 van de Raad van
20 juli 1970 (PB nr . L 164 van 27 . 7 . 1970 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :

Σιδηροδρόμων

Ελλάδος

ΑΕ

ingevoegd :
„— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
( RENFE )"

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

en na :

— Verordening ( EEG ) nr . 1787 / 73 van de Raad van
25 juni 1973 ( PB nr . L 181 van 4 . 7 . 1973 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2828 / 77 van de Raad van
12 december 1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 ,
blz . 5 ),

— Toetredingsakte van
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1979

( PB nr .

L 291

van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

In artikel 22 , lid 4 , wordt „45 " vervangen door
„ 54".

In bijlage II , hoofdstuk I , punt 1 , worden de vermel
dingen tussen haakjes aangevuld met de vermelding
„9 voor Spanje" die wordt ingevoegd na de desbetref
fende vermelding voor België en met de vermelding
„P voor Portugal" die wordt ingevoegd na de desbetref
fende vermelding voor Luxemburg .
5 . Verordening ( EEG ) nr . 281 / 71 van de Commissie van
9 februari 1971 ( PB nr . L 33 van 10 . 2 . 1971 , blz . 11 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73
van. 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ).

„— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwe
gen (NS )"
ingevoegd :

„— Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP)".

8 . Verordening ( EEG ) nr . 2183 / 78 van de Raad van
19 september 1978 ( PB nr . L 258 van 21 . 9 . 1978 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979
(PB nr. L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
In artikel 2 wordt
na :

„— Οργανισμός

Σιδηροδρόμων

Ελλάδος

ΑΕ

(ΟΣΕ)"

ingevoegd :
„— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
( RENFE )"
en na :

In de bijlage wordt toegevoegd :

„— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwe

„Portugese Republiek
— Douro , a jusante de ponte D. Luís da cidade do

ingevoegd :

Porto

gen (NS )"

„— Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP )".

— Tejo , a jusante do Carregado
— Sado , a jusante do esteiro de Marateca
— Guadiana , a jusante do Pomarão".

6 . Verordening (EEG ) nr. 2778 / 72 van de Commissie van
20 december 1972 ( PB nr . L 292 van 29 . 12 . 1972 , blz .
22 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

9 . Richtlijn 65 / 269 / EEG van de Raad van 13 mei 1965
( PB nr. 88 van 24 . 5 . 1965 , blz. 1469 / 65 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 73 / 169 / EEG van de Raad van 25 juni
1973 ( PB nr . L 181 van 4 . 7 . 1973 , blz . 20 ),

In artikel 1 wordt de tekst van verwijzing ( x ) als volgt
gelezen :

— Toetredingsakte van 1979. (PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz. 17),

„0 ) België ( B ), Denemarken ( DK ), Duitsland ( D ),
Griekenland ( GR ), Spanje ( E ), Frankrijk (F ),

— Richtlijn 83 / 572 / EEG van de Raad van 26 oktober
1983 ( PB nr . L 332 van 28 . 11 . 1983 , blz . 33 ).
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In de bijlage wordt in elk van de modellen van
vergunning „zeven" vervangen door „negen".
10 . Richtlijn 75 / 130 / EEG van de Raad van 17 februari
1975 (PB nr. L 48 van 22 . 2 . 1975 , blz . 31 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 79 / 5 / EEG van de Raad van 19 december
1978 (PB nr . L 5 van 9 . 1 . 1979 , blz . 33 ),

— Richtlijn 82 / 3 / EEG van de Raad van 21 december
1981 ( PB nr . L 5 van 9 . 1 . 1982 , blz . 12 ),

— Richtlijn 82 / 603 / EEG van de Raad van 28 juli
1982 ( PB nr. L 247 van 23 . 8 . 1982 , blz . 6 ).

In artikel 8 , lid 3 , wordt na de vermelding betreffende
Nederland ingevoegd :

Andalucia

Aragón
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha

Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid

Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco

La Rioja
Ceuta

Melilla"

en na de vermeldingen betreffende Nederland :

11 . Beschikking 75 / 327 / EEG van de Raad van 20 mei
1975 ( PB nr . L 152 van 12 . 6 . 1975 , blz . 3 ), gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

„Portugal
Norte
Centro

Lisboa e vale do Tejo
Alentejo
Algarve
A9ores

In artikel 1 , lid 1 , wordt
na :

Σιδηροδρόμων

„Spanje

Communidad Valenciana

„— Portugal:
a ) Imposto de camionagem ,
b ) Imposto de circulação ;";

„— Οργανισμός
(ΟΣΕ)"
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Ελλάδος

AE

ingevoegd :
„— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
( RENFE )"
en na :

„— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwe
gen (NS )"

Madeira".

In bijlage III :

— wordt „Spanje" ingevoegd na „Griekenland" en
„Portugal" na „Nederland",
— worden „Spanje" en „Portugal" in de lijst van derde
landen geschrapt .
14 . Richtlijn 80 / 1119 / EEG van de Raad van 17 november
1980 ( PB nr . L 339 van 15 . 12 . 1980 , blz . 30 ).

ingevoegd :
„— Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP)".

12 . Beschikking 77 / 527 / EEG van de Commissie van
29 juli 1977 (PB nr . L 209 van 17 . 8 . 1977 ,

In bijlage II wordt na de nomenclatuur betreffende
Duitsland toegevoegd :
„Spanje
Andalucia

blz . 29 ).

Aragón
Principado de Asturias

De titel van de bijlage wordt aangevuld met :

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

„ ANEXO

Lista de vías navegables marítimas de conformidad con el
apartado 6 del artículo 3 de la Directiva 76 / 135 / EEG
ANEXO

Lista das vias navegáveis de carácter marítimo nos termos do
n ? 6 do artigo 3 ? da Directiva 76 / 135 / EEG".

13 . Richtlijn 78 / 546 / EEG van de Raad van 12 juni 1978
( PB nr . L 168 van 26 . 6 . 1978 , blz . 29 ), gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
In bijlage II wordt na de vermeldingen betreffende
Griekenland toegevoegd :

Canarias

Cantabria
Castilla-La Mancha

Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid

Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco

La Rioja
Communidad Valenciana
Ceuta
Melilla"
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en na de nomenclatuur betreffende Nederland :

La Rioja

„Portugal

Communidad Valenciana
Ceuta
Melilla"

Norte
Centro

Lisboa e vale do Tejo
Alentejo
Algarve".
In bijlage III wordt de lijst van landen als volgt

en na de vermeldingen betreffende Nederland:
„ Portugal
Norte
Centro

gewijzigd :

Lisboa e vale do Tejo
Alentejo

— Deel I wordt vervangen door :

Algarve".

„I Landen van de Europese Gemeenschappen

01 . België
02 . Denemarken

03 . Bondsrepubliek Duitsland
04 . Griekenland

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd :
— Deel I wordt als volgt gelezen :
„I. Europese Gemeenschappen
01 . België
02 . Denemarken

05 . Spanje
06 . Frankrijk

03 . Bondsrepubliek Duitsland
04 . Griekenland

07 . Ierland
08 . Italië

05 . Spanje
06 . Frankrijk

09 . Luxemburg

07 . Ierland
08 . Italië

10 . Nederland

11 . Portugal
12 . Verenigd Koninkrijk".

09 . Luxemburg
10 . Nederland

1 1 . Portugal
12 . Verenigd Koninkrijk".

— De nummers 11 tot en met 23 worden 13 tot en
met 25 .

In bijlage IV wordt „EUR-10" jn tabellen 7 a ), 7 b ),
8 a ) en 8 b ) vervangen door „EUR-12".
In bijlage IV wordt in de linkerkolom van de tabellen
10 a ) en 10 b ) „EUR-10" vervangen door „EUR-12" en
worden „Spanje" en „Portugal" toegevoegd .
15 . Richtlijn 80 / 1177 / EEG van de Raad van 4 december
1980 (PB nr. L 350 van 23 . 12 . 1980 , blz . 23 ).

In artikel 1 , lid 2 , sub a ), wordt toegevoegd :

— In deel II worden de nummers 11 tot en met 14

vervangen door 13 tot en met 16 ; de huidige
vermeldingen „ 15 Spanje" en „ 16 Portugal" worden
geschrapt .
16 . Eerste Richtlijn 80 / 1263 / EEG van de Raad van
4 december 1980 ( PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 ,
blz . 1 ).

In bijlage I wordt de titel van het communautaire model
van het rijbewijs aangevuld met „Permiso de Conduc
ción" en „Carta de Condu^ao".

„RENFE : Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles ,
Spanje CP: Caminhos-de-Ferro Portugueses , Portu
gal .".

17 . Beschikking 82 / 529 / EEG van de Raad van 19 juli

In bijlage II wordt na de vermeldingen betreffende
Griekenland ingevoegd :

„— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

„ Spanje

ingevoegd na :

Andalucia

„— Οργανισμός
(ΟΣΕ)"

Aragón
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Canarias

Cantabria
Castilla-La Mancha

Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid

1982 (PB nr. L 234 van 9 . 8 . 1982 , blz . 5 ).

In artikel 1 , lid 1 , wordt :
( RENFE )"

Ελλάδος

AE

en wordt :

„— Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP )"
ingevoegd na :
„— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwe
gen (NS )".

18 . Richtlijn 83 / 416 / EEG van de Raad van 25 juli 1983
(PB nr . L 237 van 26 . 8 . 1983 , blz . 19 ).

Región de Murcia

In bijlage A wordt :

Comunidad Foral de Navarra

„ Spanje

País Vasco

Σιδηροδρόμων

Palma de Mallorca

1

Madrid / Barajas

1
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1

Las Palmas
Tenerife / Sur
Barcelona
Ibiza
Alicante

1

In artikel 1 , lid 1 , wordt na :

Οργανισμός

2
2

Gerona
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Σιδηροδρόμων

Ελλάδος

AE

(ΟΣΕ)"

2

ingevoegd :

2
2"

„— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

toegevoegd na de vermeldingen betreffende Grieken
land .

19 . Beschikking 83 / 418 / EEG van de Raad van 25 juli
1983 ( PB nr . L 237 van 26 . 8 . 1983 , blz . 32 ).

( RENFE )"
en na :

„— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwe
gen ( NS )"
„— Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP)".

IV . MEDEDINGING

EGKS-Besluiten

— aan voetnoot ( 3 ) wordt toegevoegd „ 12 : Spanje ,
13 : Portugal .",

1 . Beschikking 72 / 443 / EGKS van de Commissie van 22
december 1972 ( PB nr . L 297 van 30 . 12 . 1972 , blz . 45 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291

— in voetnoot ( 4 ) wordt „ 12" vervangen door „ 14" en
wordt „Portugal" geschrapt .

van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

Aan artikel 2 wordt toegevoegd :

4 . Beschikking nr . 3483 / 82 / EGKS van de Commissie

„Hulleras del Norte SA , Oviedo ,

blz . 1 ), gewijzigd bij Beschikking nr . 1826 / 83 / EGKS
van de Commissie van 1 juli 1983 ( PB nr . L 180 van
5 . 7 . 1983 , blz . 13 ).

Empresa Nacional Carbonífera del Sur , Madrid ,
Minero Siderúrgica de Ponferrada SA León ,

Empresa Nacional de Electricidad SA Puentes de García
Rodríguez .".
Aan artikel 3 , lid 1 , wordt toegevoegd :
,,j ) In Spanje :

— het gebied dat de provincies Guipúzcoa , Viz
caya , Cantabria , Asturias , Lugo , La Coruña ,

van 17 december 1982 (PB nr . L 370 van 29 . 12 . 1982 ,

In de tabellen in bijlage I en bijlage II worden de volgende
kolommen toegevoegd :
„Spanje
11

Portugal
12"

en wordt het nummer van de laatste kolom „Totaal

Gemeenschap", vervangen door „ 13 ".

Pontevedra , León en Valencia omvat ,

— alle andere Spaanse provincies ;

EEG-Besluiten

k) Portugal .".

2 . Beschikking nr . 3073 / 73 / EGKS van de Commissie van
31 oktober 1973 ( PB nr . L 314 van 15 . 11 . 1973 ,
blz . 1 ).
In artikel 1 worden de woorden „en van het Europese
grondgebied van de Portugese Republiek" geschrapt .

5 . Verordening nr . 17 van de Raad van 6 februari 1962 ( PB
nr . 13 van 21 . 2 . 1962 , blz . 204 / 62 ), gewijzigd bij :

— Verordening nr . 59 van de Raad van 3 juli 1962
( PB nr . 58 van 10 . 7 . 1962 , blz . 1655 / 62 ),

— Verordening nr . 118 / 63 / EEG van de Raad van
3 . Beschikking nr . 2030 / 82 / EGKS van de Commissie
van 26 juli 1982 (PB nr . L 218 van 27 . 7 . 1982 ,
blz . 13 ).

De tabel in de bijlage wordt als volgt gewijzigd en
aangevuld :

5 november 1963 ( PB nr. 162 van 7 . 11 . 1963 ,
blz . 2696 / 63 ),

— Verordening nr . 2822 / 71 van de Raad van
20 december 1971 ( PB nr. L 285 van 29 . 12 . 1971 ,
blz . 49 ),

— aan de kolommen „Onderverdeling per land van de
Gemeenschap" worden twee kolommen , respectieve
lijk „ 12" en „ 13 ", toegevoegd ,

— Toetredingsakte van 1972 (PB nr. L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— de kolommen 12 , 13 en 14 worden 14 , 15

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

en 16 ,

— in de kolom „Totaal der geleverde hoeveelheden
produkten van mindere kwaliteit en tweede keus"
wordt de nummering vervangen door „01 ( 02 t / m
15 )";

Artikel 25 , lid 5 , wordt vervangen door:
„5 .
Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is
eveneens van toepassing in het geval van de toetreding
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9 . Verordening ( EEG ) nr . 2821 / 71 van de Raad van
20 december 1971 ( PB nr . L 285 van 29 . 12 . 1971 ,

blz . 46 ), gewijzigd bij :
6 . Verordening nr . 27 van de Commissie van 3 mei 1962
(PB nr. 35 van 10 . 5 . 1962, blz . 1118 / 62), gewijzigd
bij :

— Verordening ( EEG ) nr . 2743 / 72 van de Raad van
19 december 1972 ( PB nr. L 291 van 28 . 12 . 1972 ,
blz . 144 ),

— Verordening (EEG ) nr. 1133 / 68 van de Commissie
van 26 juli 1968 ( PB nr . L 189 van 1 . 8 . 1968 ,

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19.11 .
1979 , blz . 17 ).

blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1699 / 75 van de Commissie
van 2 juli 1975 ( PB nr . L 172 van 3 . 7 . 1975 ,
blz . 11 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).
In artikel 2 , lid 1 , wordt „elf' vervangen door „der
tien".

7 . Verordening nr . 19 / 65 / EEG van de Raad van 2 maart
1965 ( PB nr . 36 van 6 . 3 . 1965 , blz . 533 / 65 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

De laatste alinea van artikel 4 , lid 1 , wordt vervangen
door :

„Het bepaalde in de vorige alinea is eveneens van
toepassing in het geval van de toetreding van de
Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek .".
Aan artikel 4 , lid 2 , wordt toegevoegd :

„Lid 1 is slechts van toepassing op overeenkomsten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen die uit
hoofde van de toetreding van het Koninkrijk Spanje en
de Portugese Republiek onder de werkingssfeer van
artikel 85 , lid 1 , van het Verdrag vallen en waarvan
overeenkomstig de artikelen 5 en 25 van Verordening
nr. 17 vóór 1 juli 1986 kennis moet worden gegeven ,
indien deze kennisgeving vóór deze datum heeft plaats
gevonden .".

Artikel 4 , lid 1 , laatste alinea , wordt vervangen
door :

„Het bepaalde in de vorige alinea is eveneens van
toepassing in het geval van de toetreding van de
Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek .".

Aan artikel 4 , lid 2 , wordt toegevoegd :
„Lid 1 is slechts van toepassing op overeenkomsten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen die uit
hoofde van de toetreding van het Koninkrijk Spanje en
de Portugese Republiek onder de werkingssfeer van
artikel 85 , lid 1 , van het Verdrag vallen en waarvan
overeenkomstig de artikelen 5 en 25 van Verordening
nr . 17 vóór 1 juli 1986 kennis moet worden gegeven ,
indien deze kennisgeving vóór deze datum heeft plaats
gevonden .".
8 . Verordening nr . 67 / 67 / EEG van de Commissie van
22 maart 1967 ( PB nr . 57 van 25 . 3 . 1967 , blz .
849 / 67 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2591 / 72 van de Commissie
van 8 december 1972 ( PBnr . L276 van 9 . 12 . 1972 ,
blz . 15 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3577 / 82 van de Commissie
van 23 december 1982 ( PB nr . L 373 van 31 . 12 .
1982 , blz . 58 ).

De laatste zin van artikel 5 wordt vervangen door :

„Deze bepaling is eveneens van toepassing in het geval
van de toetreding van de Helleense Republiek , het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek .".

10 . Verordening ( EEG ) nr . 1983 / 83 van de Commissie van
22 juni 1983 ( PB nr . L 173 van 30 . 6 . 1983 , blz . 1 ).

Aan artikel 7 wordt de volgende alinea toegevoegd :
„Het bepaalde in de vorige alinea is ook van toepassing
op de overeenkomsten die op de datum van toetreding
van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek
van kracht waren en die ingevolge de toetreding onder
artikel 85 , lid 1 , van het Verdrag vallen .".
11 . Verordening ( EEG ) nr . 1984 / 83 van de Commissie van
22 juni 1983 ( PB nr . L 173 van 30 . 6 . 1983 , blz . 5 ).
Aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd :

„4 .
Het bepaalde in de vorige leden is ook van
toepassing op de respectievelijk in die leden bedoelde
overeenkomsten die op de datum van toetreding van het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek van
kracht waren en die ingevolge de toetreding onder
artikel 85 , lid 1 , van het Verdrag vallen .".
12 . Verordening ( EEG ) nr . 2349 / 84 van de Commissie
van 23 juli 1984 ( PB nr . L 219 van 16 . 8 . 1984 ,
blz . 15 ).

Aan artikel 8 wordt het volgende lid toegevoegd :

„3 .
De artikelen 6 en 7 zijn na de toetreding van het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek van
toepassing op de in artikel 85 van het Verdrag bedoelde
overeenkomsten , met dien verstande dat 13 maart 1962

wordt vervangen door 1 januari 1986 en 1 februari
1963 , 1 januari 1967 , 1 april 1985 en 1 juli 1985 door
1 juli 1986 . De overeenkomstig artikel 7 in deze
overeenkomsten aangebrachte wijziging behoeft niet
aan de Commissie te worden meegedeeld .".
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13 . Verordening ( EEG ) nr . 123 / 85 van de Commissie
van 12 december 1984 ( PB nr. L 15 van 18 . 1 . 1985 ,
blz . 16 ).

Aan artikel 9 wordt het volgende lid toegevoegd :
„3 - De artikelen 7 en 8 zijn na de toetreding van het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek van
toepassing op de in artikel 85 van het Verdrag bedoelde
overeenkomsten , met dien verstande dat 13 maart 1962

wordt vervangen door 1 januari 1986 en 1 februari
1963 , 1 januari 1967 , en 1 oktober 1985 door 1 juli
1986 . De overeenkomstig artikel 8 in deze overeenkom
sten aangebrachte wijziging behoeft niet aan de Com

missie te worden meegedeeld .".
14 . Verordening ( EEG ) nr . 417 / 85 van de Commissie
van 19 december 1984 (PB nr . L 53 van 22 . 2 . 1985 ,
blz . 1 ).

Het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 9 bis

Het in artikel 85 , lid 1 , van het Verdrag bedoelde
verbod is niet van toepassing op specialisatieovereen
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komsten die ten tijde van de toetreding van het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek beston
den en ten gevolge van deze toetreding onder artikel 85 ,
lid 1 , vallen, indien zij vóór 1 juli 1986 zodanig zijn
. gewijzigd dat zij aan de in de onderhavige verordening
gestelde voorwaarden voldoen .".
15 . Verordening ( EEG ) nr . 418 / 85 van de Commissie
van 19 december 1984 ( PB nr . L 53 van 22 . 2 . 1985 ,
blz . 5 ).

Aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:

„6 . De leden 1 tot en met 3 zijn na de toetreding van
het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek van
toepassing op de overeenkomsten die onder artikel 85
van het Verdrag vallen , met dien verstande dat
13 maart 1962 wordt vervangen door 1 januari 1986 en
1 februari 1963 , 1 januari 1967 , 1 maart 1985 en
1 september 1985 door 1 juli 1986 . De overeenkomstig
lid 3 in deze overeenkomsten aangebrachte wijziging
behoeft niet aan de Commissie te worden meege
deeld .".

V. BELASTINGEN

1 . Richtlijn 69 / 335 / EEG van de Raad van 17 juli 1969
(PB nr . L 249 van 3 . 10 . 1969 , blz . 25 ), gewijzigd
bij :

— Elfde Richtlijn 80 / 368 / EEG van de Raad van

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Tiende Richtlijn 84 / 386 / EEG van de Raad van
31 juli 1984 ( PB nr . L 208 van 3.8.1984 ,

— Richtlijn 73 / 79 / EEG van de Raad van 9 april 1973
( PB nr . L 103 van 18 . 4 . 1973 , blz . 13 ),

— Richtlijn 73 / 80 / EEG van de Raad van 9 april 1973
( PB nr . L 103 van 18 . 4 . 1973 , blz . 15 ),

— Richtlijn 74 / 553 / EEG van de Raad van 7 novem
ber 1974 ( PB nr . L 303 van 13.11.1974 ,
blz . 9 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
In artikel 3 , lid 1 , sub a ), wordt toegevoegd :
— in de aanhef: vermelding van vennootschappen naar
„Spaans" en „Portugees" recht ,
— in het eerste streepje : „sociedad anónima" en
„sociedade anónima",

— in het tweede streepje : „sociedad comanditaria por
acciones" en „sociedade em comandita por
acções",
— in het derde streepje : „sociedad de responsibilidad
limitade" en „sociedade por quotas".
2 . Zesde Richtlijn 77 / 388 / EEG van de Raad van 17 mei
1977 (PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1977 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

26 maart 1980 ( PB nr . L 90 van 3 . 4 . 1980 ,
blz . 41 ),

blz . 58 ).

In artikel 3 , lid 2 , wordt het volgende streepje toege
voegd :
„— Koninkrijk Spanje
Canarische Eilanden

Ceuta en Melilla .".

Aan artikel 12 word het volgende lid toegevoegd :
„6 .
De Portugese Republiek kan op transacties in de
autonome gebieden van de Azoren en Madeira en op
rechtstreekse invoer in deze gebieden lagere tarieven
toepassen dan die welke op het vasteland gelden .".
Aan artikel 15 wordt het volgende punt toegevoegd :
„ 15 .
De Portugese Republiek kan het vervoer over
zee en door de lucht tussen de eilanden die de autonome

gebieden van de Azoren en Madeira vormen onderling
en tussen deze eilanden en het vasteland gelijkstellen
met internationaal vervoer .".

3 . Richtlijn 72 / 464 / EEG van de Raad van 19 december
1972 ( PB nr . L 303 van 31 . 12 . 1972 , blz . 1 ), gewij
zigd bij :
— Richtlijn 74 / 31 8 / EEG van de Raad van 25 juni
1974 (PB nr . L 180 van 30 . 7 . 1974 , blz . 30 ),

— Richtlijn 75 / 786 / EEG van de Raad van 18 decem
ber 1975 ( PB nr . L 330 van 24 . 12 . 1975 ,
blz . 51 ),
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— Richtlijn 76 / 911 / EEG van de Raad van 21 decem
ber 1976 (PB nr . L 354 van 24 . 12 . 1976 ,
blz . 33 ),

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las

— Richtlijn 77 / 805 / EEG van de Raad van 1 9 decem
ber 1977 ( PB nr . L 338 van 28 . 12 . 1977 ,
blz . 22),

Contribuição predial
Imposto sobre a indústria agrícola
Contribuição industrial

— Richtlijn 80 / 369 / EEG van de Raad van 26 maart
1980 ( PB nr . L 90 van 3 . 4 . 1980 , blz . 42 ),

Imposto de capitais
Imposto profissional
Imposto complementar
Imposto de mais-valias
Imposto sobre o rendimento do petróleo
Os adicionais devidos sobre os impostos preceden

— Richtlijn 80 / 1275 / EEG van de Raad van 22 de
cember 1980 ( PB nr . L 375 van 31.12.1980 ,
blz . 76 ),

— Richtlijn 81 /463 / EEG van de Raad van 24 juni
1981 (PB nr . L 183 van 4 . 7 . 1981 , blz . 32 ),

— Richtlijn 82 / 2 / EEG van de Raad van 21 december
1981 (PB nr . L 5 van 9 . 1 . 1982 , blz . 11 ),

— Richtlijn 82 / 877 / EEG van de Raad van 21 de
cember 1982 ( PB nr . L 369 van 29 . 12 . 1982 ,
blz . 36 ),

Personas Físicas

in Portugal:

tes .

Aan artikel 1 , lid 5 , wordt toegevoegd :
„ in Spanje:
El Ministro de Economia y Haciënda of een door deze
aangewezen vertegenwoordiger
in Portugal:

— Richtlijn 84 / 217 / EEG van de Raad van 10 april
1984 ( PB nr . L 104 van 17 . 4 . 1984 , blz . 18 ).

O Ministro das Finanças e do Plano of een door deze
aangewezen vertegenwoordiger".

In artikel 12 , lid 1 , wordt de volgende zin toege
voegd :

6 . Achtste Richtlijn 79 / 1072 / EEG van de Raad van

„Het Koninkrijk Spanje is bevoegd deze richtlijn niet in
werking te doen treden op de Canarische Eilanden .".
4 . Tweede Richtlijn 79 / 32 / EEG van de Raad van 18 de
cember 1978 ( PB nr. L 10 van 16 . 1 . 1979 , blz . 8 ),
gewijzigd bij Richtlijn 80 / 369 / EEG van de Raad van
26 maart 1980 ( PB nr . L 90 van 3 . 4 . 1980 , blz . 42 ).
In artikel 9 , lid 2 , wordt de volgende zin toege
voegd :
„Het Koninkrijk Spanje is bevoegd deze richtlijn niet in
werking te doen treden op de Canarische Eilanden .".

6 december 1979 ( PB nr . L 331 van 27 . 12 . 1979 ,
blz . 11 ).

Bijlage C wordt als volgt aangevuld :
— Onder D wordt toegevoegd :
„— Spanje . . .
— Portugal . .
— In paragraaf I wordt in elk van de twee alinea's
toegevoegd :
„. . . pta
. . . esc .".

7 . Richtlijn 83 / 182 / EEG van de Raad van 28 maart 1983
( PB nr . L 105 van 23 . 4 . 1983 , blz . 59 ).

5 . Richtlijn 77 / 799 / EEG van de Raad van 19 december
1977 ( PB nr . L 336 van 27 . 12 . 1977 , blz . 15 ), gewij
zigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van

De bijlage wordt als volgt aangevuld :
„SPANJE
— Tributos locales sobre circulación de vehículos

automóviles ( establecido en base a la Ley

19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 79 / 1070 / EEG van de Raad van 6 decem
ber 1979 ( PB nr . L 331 van 27 . 12 . 1979 ,
blz . 8 ).

41 / 1979 , de 19 de noviembre , de Bases de
Régimen Local y al Real Decreto 3.250 / 1976 , de
30 de diciembre )
PORTUGAL

Aan artikel 1 , lid 3 , wordt toegevoegd :
„ in Spanje:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades

— Imposto sobre veículos ( Decreto-Lei n ? 143 / 78 ,
de 12 de Junho )
— Imposto de compensação ( Decreto-Lei n ? 354-A /
82 , de 9 de Setembro )".

VI . ECONOMISCHE POLITIEK

1 . Beschikking van de Raad van 18 maart 1958 ( PB nr . 17
van 6 . 10 . 1958 , blz . 390 / 58 ), gewijzigd bij :
— Beschikking van de Raad van 2 april 1962 ( PB nr . 32
van 30 . 4 . 1962 , blz . 1064 / 62 ),

— Toetredingsakte van 1972 (PB nr. L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),
— Beschikking 76 / 332 / EEG van de Raad van
25 maart 1976 ( PB nr . L 84 van 31 . 3 . 1976 ,
blz . 56 ),
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— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In artikel 7 wordt „twaalf' vervangen door „veertien".
In artikel 10 , eerste alinea , wordt „twaalf' vervangen
door „veertien".

2 . Beschikking 71 / 143 / EEG van de Raad van 22 maart
1971 (PB nr. L 73 van 27 . 3 . 1971 , blz . 15 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 (PB nr. L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),
— Beschikking 75 / 785 / EEG van de Raad van
18 december 1975 (PB nr . L 330 van 24 . 12 . 1975 ,

— Beschikking 82 / 871 / EEG van de Raad van
17 december 1982 (PB nr. L 368 van 28 . 12 . 1982 ,
blz . 43 ),

— Beschikking 84 / 655 / EEG van de Raad van
10 december 1984 ( PB nr . L 341 van 29 . 12 . 1984 ,
blz . 90 ).

De bijlage wordt vervangen door:
„ BIJLAGE

miljoen Ecu

België
Denemarken

blz . 50 ),
— Beschikking 78 / 49 / EEG van de Raad van 1 9 decem

Duitsland

ber 1977 ( PB nr . L 14 van 18 . 1 . 1978 , blz . 14 ),
— Beschikking 78 / 1041 / EEG van de Raad van
21 december 1978 (PB nr . L 379 van 30 . 12 . 1978 ,
blz . 3 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
— Beschikking 80 / 1264 / EEG van de Raad van

Spanje
Frankrijk

15 december 1980 (PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 ,
blz . 16 ),
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6,28

465

2,92
19,50

3 105

Griekenland

1,69
8,13
19,50
1,13
13,00
0,22
6,50
1,63
19,50

270
1 295

3 105

Ierland

180

Italië

2 070

Luxemburg

35

Nederland

1 035

Portugal
Verenigd Koninkrijk

3 105

Totaal

% van het totaal

1 000

260

15 925

100

VII . HANDELSPOLITIEK

EEG-besluiten

DK = Denemarken

ES = Spanje
FR = Frankrijk
GB = Verenigd Koninkrijk

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1023 / 70 van de Raad van
25 mei 1970 ( PB nr . L 124 van 8 . 6 . 1970 ,

GR = Griekenland
IE = Ierland
IT = Italië

blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In artikel 11 , lid 2 , wordt „vijfenveertig" vervangen
door „vierenvijftig".
2 . Verordening ( EEG ) nr . 3588 / 82 van de Raad van
23 december 1982 ( PB nr . L 374 van 31 . 12 . 1982 ,
blz . 47 ), gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 194 / 84 van de Raad van
4 januari 1984 ( PB nr . L 26 van 30 . 1 . 1984 ,
blz . 1 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1475 / 84 van de Raad van
24 mei 1984 ( PB nr . L 143 van 30 . 5 . 1984 ,
blz . 6 ).

In bijlage V wordt het tweede streepje van artikel 1 8 , lid
3 , vervangen door :
„— twee letters ter identificatie van de Lid-Staat van

PT = Portugal ;".

3 . Verordening ( EEG ) nr. 3589 / 82 van de Raad van
23 december 1982 (PB nr . L 374 van 31 . 12 . 1982 ,

blz .

106 ),

gewijzigd

Verordening

( EEG )

In bijlage VI wordt het tweede streepje van artikel 18 ,
lid 3 , vervangen door:
„— twee letters ter identificatie van de Lid-Staat van

bestemming :
BL = Benelux

DE = Bondsrepubliek Duitsland
DK = Denemarken

ES = Spanje
FR = Frankrijk
GB = Verenigd Koninkrijk

BL = Benelux

GR = Griekenland
IE = Ierland
IT = Italië

DE = Bondsrepubliek Duitsland

PT = Portugal ;".

bestemming:

bij

nr . 3762 / 83 van de Raad van 19 december 1983 (PB
nr. L 380 van 31 . 12 . 1983 , blz . 1 ).
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4 . Verordening ( EEG ) nr. 2072 / 84 van de Raad van
29 juni 1984 ( PB nr . L 198 van 27 . 7 . 1984 , blz . 1 ).

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In bijlage V wordt het tweede streepje van artikel 18 ,
lid 3 , vervangen door :

In bijlage A wordt de voetnoot op de eerste bladzijde als

„— twee letters ter identificatie van de Lid-Staat van

„Spanje : Compañía Española de Seguros de Créditos
a la Exportación ( CESCE );

bestemming:

volgt aangevuld :

BL = Benelux

Portugal : COSEC - Companhia de Seguro de Crédi

DE = Bondsrepubliek Duitsland

tos , EP .".

DK = Denemarken

ES = Spanje
FR = Frankrijk
GB = Verenigd Koninkrijk

7 . Beschikking73 / 391 / EEGvandeRaadvan3 december
1973 ( PB nr . L 346 van 17 . 12 . 1973 , blz . 1 ), gewijzigd
bij Beschikking 76 / 641 / EEG van de Raad van 27 juli

GR - Griekenland
IE = Ierland
IT = Italië

1976 (PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 25 ).
In artikel 3 , lid 2 , en artikel 10 , lid 2 , van de bijlage
wordt „vijf' vervangen door „zes".

PT = Portugal ;".

5 . Richtlijn 70 / 509 / EEG van de Raad van 27 oktober
1970 ( PB nr . L 254 van 23 . 11 . 1970 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

8 . Beschikking van de Raad van 4 april 1978 betreffende
de toepassing van enkele richtsnoeren op het gebied van
door de overheid gesteunde exportkredieten ( niet
bekendgemaakt ), verlengd bij de beschikkingen van de
Raad van 16 november 1978 , 12 juni 1979 , 10
december 1979 , 28 mei 1980 , 8 december 1980 , 3

In bijlage A wordt de voetnoot op de eerste bladzijde als
volgt aangevuld :

maart 1981 , 20 juli 1981 , 16 november 1981 , 28 juli
1982 , 16 mei 1983 , 9 augustus 1983 en 26 oktober
1983 , gewijzigd bij :

„Spanje: Compañía Española de Seguros de Créditos a
la Exportación ( CESCE );

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

Portugal : COSEC - Companhia de Seguro de Crédi

— Beschikkingen van de Raad van 27 juni 1980 ,
16 november 1981 , 28 juli 1982 , 21 februari 1983 ,

tos , EP .".

6 . Richtlijn 70 / 510 / EEG van de Raad van 27 oktober
1970 ( PB nr . L 254 van 23 . 11 . 1970 , blz . 26 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr. L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

26 oktober 1983 en 23 oktober 1984 .

In bijlage D („Lijst van deelnemers") worden Spanje en
Portugal geschrapt uit de lijst van derde landen en
opgenomen in de voetnoot met de lijst van Lid-Staten
van de Gemeenschap .

VIII . SOCIALE POLITIEK

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1408 / 71 van de Raad van
14 juni 1971 , gewijzigd en bijgewerkt bij Verordening
( EEG ) nr . 2001 / 83 van de Raad van 2 juni 1983 ( PB nr .
L 230 van 22 . 8 . 1983 , blz . 6 ).

Artikel 23 , lid 1 , wordt vervangen door :
„1 .
Het bevoegde orgaan van een Lid-Staat waarvan
de wettelijke regeling bepaalt dat voor de berekening van
de uitkeringen een gemiddelde verdienste dan wel een
gemiddelde bijdrage als grondslag wordt genomen , stelt
deze gemiddelde verdienste of gemiddelde bijdrage uit
sluitend vast op basis van de verdiensten welke zijn
genoten of de bijdragen die zijn toegepast gedurende de
krachtens bedoelde wettelijke regeling vervulde tijdvak
ken .".

Aan artikel 45 wordt het volgende lid toegevoegd :
„7 .
Indien in de wettelijke regeling van een Lid-Staat
welke de toekenning van uitkeringen afhankelijk stelt
van de voorwaarde dat de werknemer of zelfstandige aan
deze wettelijke regeling is onderworpen op het tijdstip
waarop de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, voor
het verkrijgen van het recht op uitkeringen eisen zijn
gesteld betreffende de duur van de verzekering , wordt
iedere werknemer of zelfstandige die niet meer aan deze
wettelijke regeling onderworpen is , voor de toepassing
van de bepalingen van dit hoofdstuk geacht dit nog steeds
te zijn , indien hij op het tijdstip waarop de verzekerde
gebeurtenis zich voordoet is onderworpen aan de wette
lijke regeling van een andere Lid-Staat of, anderszins ,
indien hij rechten op uitkeringen kan doen gelden uit
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hoofde van de wettelijke regeling van een andere
Lid-Staat. Aan laatstgenoemde voorwaarde wordt even
wel geacht te zijn voldaan in het in artikel 48 , lid 1 ,
bedoelde geval .".
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de uitkeringen wordt uitgegaan van een gemiddelde
bijdrage, stelt deze gemiddelde bijdrage uitsluitend
vast aan de hand van de tijdvakken van verzekering
die krachtens de wettelijke regeling van die Staat zijn
vervuld .".

Aan artikel 47 , lid 1 , wordt de volgende tekst toege
voegd :

In artikel 82 , lid 1 , wordt „zestig" vervangen door
„tweeënzeventig".

,,e) het bevoegde orgaan van een Lid-Staat waarvan de
wettelijke regeling bepaalt dat bij de berekening van

Bijlage I wordt vervangen door:

„BIJLAGE 1
PERSONELE WERKINGSSFEER VAN DE VERORDENING

I. Werknemers en / of zelfstandigen
( Artikel 1 , sub a ), ii ) en iii ), van de verordening)
A. BELGIË

Niet van toepassing .
B. DENEMARKEN

1 . Als werknemer in de zin van artikel 1 , sub a ), ii ), van de verordening wordt aangemerkt
ieder op wie uit hoofde van de uitoefening van werkzaamheden in loondienst van
toepassing is :
a ) voor de periode tot 1 september 1977 : de wetgeving inzake arbeidsongevallen en
beroepsziekten ;
b ) voor de periode vanaf 1 september 1977 : de aanvullende pensioenregeling voor
werknemers ( arbejdsmarkedets tillaegspension , ATP ).
2 . als zelfstandige in de zin van artikel 1 , sub a ), ii ), van de verordening wordt aangemerkt
degene die , uit hoofde van de wet inzake dagvergoedingen in geval van ziekte of
moederschap , recht heeft op deze uitkeringen op basis van een ander beroepsinkomen dan
loon .
C. DUITSLAND

Wanneer een Duits orgaan bevoegd is voor de toekenning van gezinsbijslagen overeenkomstig
hoofdstuk 7 van titel III van de verordening , wordt in de zin van artikel 1 , sub a ), ii ), van de
verordening aangemerkt :
a ) als werknemer , degene die verplicht verzekerd is tegen werkloosheid of degene die ,
aansluitend op deze verzekering , uitkeringen van de ziekteverzekering of soortgelijke
uitkeringen verkrijgt ;
b ) als zelfstandige , degene die werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent en die
verplicht is :
— zich te verzekeren of bij te dragen voor het ouderdomsrisico in een stelsel voor
zelfstandigen , of
— zich te verzekeren in het kader van de verplichte pensioenverzekering .
D. SPANJE
Niet van toepassing .
E. FRANKRIJK
Niet van toepassing .
F. GRIEKENLAND

1 . Als werknemers in de zin van artikel 1 , sub a ), iii ), van de verordening worden aangemerkt
degenen die zijn verzekerd in het kader van het OGA-stelsel , die uitsluitend in loondienst
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werkzaam zijn of die aan de wettelijke regeling van een andere Lid-Staat onderworpen
zijn of zijn geweest en die dientengevolge de hoedanigheid van werknemer in de zin van
artikel 1 , sub a ), van de verordening hebben of gehad hebben .
2 . Voor de uitkering van de kinderbijslag van het nationale stelsel worden als werknemers in
de zin van artikel 1 , sub a ), ii ), van de verordening aangemerkt de in artikel 1 , sub a ), i ) en
iii ), van de verordening bedoelde personen .
G. IERLAND

1 . Als werknemer in de zin van artikel 1 , sub a), ii ) van de verordening, wordt aangemerkt
degene die verplicht of vrijwillig verzekerd is overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 5 en 37 van de gecodificeerde wet van 1981 op de sociale zekerheid en de sociale
diensten ( Social Welfare ( Consolidation ) Act ( 1981 )).

2 . Als zelfstandige in de zin van artikel 1 , sub a ), ii), van de verordening , wordt aangemerkt
degene die beroepswerkzaamheden uitoefent zonder arbeidsovereenkomst of die met
pensioen is gegaan na een dergelijke werkzaamheid te hebben beëindigd . Wat betreft de
verstrekkingen wegens ziekte dient de betrokkene bovendien recht te hebben op deze
verstrekkingen uit hoofde van artikel 45 of 46 van de wet van 1970 op de gezondheid
( Health Act ( 1970 )).
H. ITALIË

Niet van toepassing .
I. LUXEMBURG

Niet van toepassing .
J. NEDERLAND

Als zelfstandige in de zin van artikel 1 , sub a ), ii ), van de verordening wordt aangemerkt
degene die anders dan in dienstbetrekking zijn beroepswerkzaamheden uitoefent.
K. PORTUGAL

Niet van toepassing.
L. VERENIGD KONINKRIJK

Als werknemer of als zelfstandige in de zin van artikel 1 , sub a ), ii ), van de verordening wordt
aangemerkt ieder die in de zin van de wettelijke regeling van Groot-Brittannië of van
Noord-Ierland werknemer ( employed earner ) of zelfstandige ( self-employed earner) is en ieder
voor wie als werknemer ( employed person ) of zelfstandige ( self-employed person ) in de zin
van de wettelijke regeling van Gibraltar bijdragen moeten worden betaald .

II .

Gezinsleden

(Artikel 1 , sub f), tweede zin , van de verordening )
A. BELGIË

Niet van toepassing .
B. DENEMARKEN

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van artikel 22 , lid 1 , sub a ), en
artikel 31 van de verordening , wordt met de uitdrukking „gezinslid" degene bedoeld die
overeenkomstig de wet op de openbare gezondheidszorg als gezinslid wordt aangemerkt .
C. DUITSLAND

Niet van toepassing .
D. SPANJE

Niet van toepassing .
E. FRANKRIJK
Niet van toepassing .
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F. GRIEKENLAND

Niet van toepassing .
G. IERLAND

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van artikel 22 , lid 1 , sub a), en

artikel 31 van de verordening, wordt met de uitdrukking „gezinslid" bedoeld degene die wordt
aangemerkt als persoon ten laste van de werknemer of zelfstandige voor de toepassing van de
wetten van 1947 tot en met 1970 op de volksgezondheid (Health Acts 1947 - 1970 ).
H. ITALIË

Niet van toepassing .
I. LUXEMBURG

Niet van toepassing .
J. NEDERLAND
Niet van toepassing .
K. PORTUGAL

Niet van toepassing .
L. VERENIGD KONINKRIJK

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van artikel 22 , lid 1 , sub a ), en
artikel 31 van de verordening , wordt onder „gezinslid" verstaan :
a ) in de zin van de wettelijke regelingen van Groot-Brittannië en van Noord-Ierland , iedere
persoon die als ten laste komende persoon wordt aangemerkt in de zin van de wet
betreffende de sociale zekerheid 1975 ( Social Security Act 1975 ) of in voorkomend geval
de wet betreffende de sociale zekerheid (Noord-Ierland ) 1975 ( Social Security (Northern
Ireland ) Act 1975 );

b ) in de zin van de wettelijke regeling van Gibraltar , iedere persoon die als ten laste komende
persoon wordt aangemerkt in de zin van de regeling betreffende het geneeskundig stelsel
voor groepspraktijken 1973 ( Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973 ).".

Bijlage II wordt vervangen door:

„ BIJLAGE 11

(Artikel 1 , sub j ) en u ), van de verordening )
I. Bijzondere stelsels voor zelfstandigen welke van de werkingssfeer van de verordening zijn
uitgesloten krachtens artikel 1 , sub j ), vierde sub-alinea
A. BELGIË

Niet van toepassing .
B. DENEMARKEN

Niet van toepassing .
C. DUITSLAND

De verzekerings- en voorzorginstellingen ( Versicherungs- und Vorsorgungswerke) voor
artsen , tandartsen , dierenartsen , apothekers , advocaten , octrooigemachtigden ( Patentanwal
te ), notarissen , accountants ( Wirtschaftsprüfer ), belastingconsulenten , fiscale gemachtigden
( Steuerbevollmachtigte ), loodsen ( Seelotsen ) en architecten , opgericht krachtens de wetgeving
van de „Lander", en andere verzekerings- en voorzorginstellingen , met name de bijstands
fondsen (Fürsorgeeinrichtungen ) en het stelsel tot uitbreiding van de verdeling van honoraria
( erweiterte Honorarverteilung).
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D. SPANJE

1 . Stelsels van vrije voorzorg die een aanvulling vormen op de stelsels van sociale zekerheid die
worden beheerd door organen waarop de algemene wet betreffende de sociale zekerheid
van 6 december 1941 en het daarbij behorende reglement van 26 mei 1943 van toepassing
zijn :

a ) hetzij met betrekking tot de prestaties die een aanvulling vormen op die van de sociale
zekerheid ;
b ) hetzij met betrekking tot de ziekenfondsen van verzekerden die krachtens het bepaalde
in punt 7 van de zesde overgangsbepaling van de algemene wet betreffende de sociale
zekerheid van 30 mei 1974 niet in het stelsel van sociale zekerheid zijn opgenomen en die
derhalve niet in de plaats komen van de organen van het verplichte stelsel van sociale
zekerheid .

2 . Stelsel van voorzorg en / of met het karakter van sociale bijstand of liefdadigheid , beheerd
door organen die niet zijn onderworpen aan de algemene wet betreffende de sociale
zekerheid of aan de wet van 6 december 1941 .

E. FRANKRIJK
1 . Zelfstandigen buiten de landbouw :
a ) de aanvullende stelsels voor ouderdomsverzekering en de stelsels voor invaliditeits /
overlijdensverzekering voor zelfstandigen , bedoeld in de artikelen L 658 , L 659 ,
L 633-11 , L 663-12 , L 682 en L 683-1 van het Wetboek van sociale zekerheid ;
b ) de aanvullende uitkeringen bedoeld in artikel 9 van Wet nr . 66.509 van 12 juli
1966 .

2 . Zelfstandigen in de landbouw :
de in de artikelen 1049 en 1234.19 van het agrarisch wetboek bedoelde verzekeringen
inzake ziekte / moederschap / ouderdom respectievelijk arbeidsongevallen en beroepsziek
ten van zelfstandigen in de landbouw .
F. GRIEKENLAND

Niet van toepassing.
G. IERLAND

Niet van toepassing .
H. ITALIË

Niet van toepassing
I.

LUXEMBURG

Niet van toepassing.
J. NEDERLAND

Niet van toepassing .
K. PORTUGAL

Niet van toepassing .
L. VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing .

II . Bijzondere uitkeringen bij geboorte welke krachtens artikel 1 , sub u ), zijn uitgesloten van de
werkingssfeer van de verordening
A. BELGIË

De uitkering bij geboorte .
B. DENEMARKEN
Geen .
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C. DUITSLAND
Geen .

D. SPANJE
Geen .

E. FRANKRIJK

a) De zwangerschapsuitkeringen .

b) De uitkeringen bij bevalling.
F. GRIEKENLAND
Geen .

G. IERLAND
Geen .

H. ITALIË
Geen .
I.

LUXEMBURG

De uitkeringen bij geboorte .
J. NEDERLAND
Geen .
K. PORTUGAL
Geen .

L. VERENIGD KONINKRIJK
Geen .".

Bijlage III wordt vervangen door :

„ BIJLAGE III

( Artikel 7 , lid 2 , sub c ), en artikel 3 , lid 3 , van de verordening )

Bepalingen van verdragen inzake sociale zekerheid welke van toepassing blijven ongeacht het
bepaalde in artikel 6 van de verordening — Bepalingen van verdragen inzake sociale zekerheid
waarvan de toepassing niet wordt uitgebreid tot allen op wie de verordening van toepassing is
ALGEMENE OPMERKINGEN

1 . Voor zover de in deze bijlage vermelde bepalingen naar andere verdragsbepalingen verwijzen ,
worden deze verwijzingen vervangen door verwijzingen naar de overeenkomstige bepalingen van
de verordening , in zoverre de betrokken verdragsbepalingen niet zelf in deze bijlage worden
vermeld .

2 . De opzeggingsclausule van een verdrag inzake sociale zekerheid , waarvan bepalingen in deze
bijlage zijn opgenomen , blijft met betrekking tot deze bepalingen gehandhaafd .
A

Bepalingen van verdragen inzake sociale zekerheid welke ongeacht het bepaalde in artikel 6 van de
verordening van toepassing blijven
(Artikel 7 , lid 2 , sub c), van de verordening)
1 . BELGIË - DENEMARKEN

Niet van toepassing .

175

176

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
2 . BELGIÈ - DUITSLAND

a) De artikelen 3 en 4 van het Slotprotocol van 7 december 1957 bij het Algemeen Verdrag van
dezelfde datum , zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 10 november 1960 .

b ) Het derde Aanvullend Akkoord van 7 december 1957 bij het Algemeen Verdrag van dezelfde
datum , zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 10 november 1960 (betaling van
pensioenen en renten verschuldigd over tijdvakken , gelegen vóór de inwerkingtreding van
het Verdrag).

3 . BELGIË - SPANJE
Geen .

4 . BELGIË - FRANKRIJK
a) De artikelen 13 , 16 en 23 van de Aanvullende Overeenkomst van 17 januari 1948 bij het
Algemeen Verdrag van dezelfde datum ( arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde
bedrijven ).

b ) De briefwisseling van 27 februari 1953 (toepassing van artikel 4 , lid 2 , van het Algemeen
Verdrag van 17 januari 1948 ).
c) De briefwisseling van 29 juli 1953 betreffende de uitkering aan bejaarde werknemers .
5 . BELGIË - GRIEKENLAND

Artikel 15 , lid 2 , artikel 35 , lid 2 , en artikel 37 van het Algemeen Verdrag van 1 april
1958 .

6 . BELGIË - IERLAND

Niet van toepassing .
7 . BELGIË - ITALIË

Artikel 29 van het Verdrag van 30 april 1948 .
8. BELGIË - LUXEMBURG

a ) De artikelen 3 , 4 , 5 , 6 en 7 van het Verdrag van 16 november 1959 , zoals gewijzigd bij het
Verdrag van 12 februari 1964 ( grensarbeiders ).
b ) Briefwisseling van 10 en 12 juli 1968 betreffende zelfstandigen .
9 . BELGIË - NEDERLAND
Geen .

10 . BELGIË - PORTUGAL
Geen .

11 . BELGIË - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

12 .

DENEMARKEN - DUITSLAND

a ) Punt 15 van het Slotprotocol bij het Verdrag inzake sociale verzekeringen van 14 augustus
1953 .

b ) De Aanvullende Overeenkomst van 14 augustus 1953 bij genoemd Verdrag .
13 . DENEMARKEN - SPANJE
Niet van toepassing .

14 . DENEMARKEN - FRANKRIJK
Geen .
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15 . DENEMARKEN - GRIEKENLAND

Niet van toepassing.
16 .

DENEMARKEN - IERLAND

Niet van toepassing .
17 . DENEMARKEN - ITALIË

Niet van toepassing .
18 .

DENEMARKEN - LUXEMBURG

Niet van toepassing.
19 .

DENEMARKEN - NEDERLAND

Niet van toepassing .
20 .

DENEMARKEN - PORTUGAL

Niet van toepassing .
21 . DENEMARKEN - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

22 . DUITSLAND - SPANJE
Geen .

23 . DUITSLAND - FRANKRIJK

a ) Artikel 11 , lid 1 , artikel 16 , tweede alinea , en artikel 19 van het Algemeen Verdrag van 10
juli 1950 .

b ) Artikel 9 van het eerste Aanvullend Akkoord van 10 juli 1950 bij het Algemeen Verdrag van
dezelfde datum ( arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen ).

c ) Het vierde Aanvullend Akkoord van 10 juli 1950 bij het Algemeen Verdrag van dezelfde
datum , zoals gewijzigd bij Avenant nr . 2 van 18 juni 1955 .
d ) De delen I en III van Avenant nr . 2 van 18 juni 1955 .

e ) De punten 6 , 7 en 8 van het Algemeen Protocol van 10 juli 1950 bij het Algemeen Verdrag
van dezelfde datum .

f) De delen II , III en IV van het Akkoord van 20 december 1963 ( sociale zekerheid met
betrekking tot het Saarland ).
24 .

DUITSLAND - GRIEKENLAND

a ) Artikel 5 , lid 2 , van het Algemeen Verdrag van 25 april 1961 .
b ) Artikel 8 , lid 1 , lid 2 , sub b ), en lid 3 , de artikelen 9 tot en met 11 en de hoofdstukken I en IV ,
voor zover deze de genoemde artikelen betreffen , van het Akkoord betreffende de
werkloosheidsverzekering van 31 mei 1961 alsmede de aantekening in het Proces-verbaal
van 14 juni 1980 .
25 .

DUITSLAND - IERLAND

Niet van toepassing .
26 . DUITSLAND - ITALIË

a ) Artikel 3 , lid 2 , artikel 23 , lid 2 , de artikelen 26 en 36 , lid 3 , van het Verdrag van 5 mei 1953
( sociale verzekering ).

b ) Het Aanvullend Akkoord van 12 mei 1953 bij het Verdrag van 5 mei 1953 ( betaling van
pensioenen en renten , verschuldigd over tijdvakken gelegen vóór de inwerkingtreding van
het Verdrag).
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27 .

DUITSLAND - LUXEMBURG

De artikelen 4 , 5 , 6 en 7 van het Verdrag van 11 juli 1959 (Ausgleichsvertrag).
28 .

DUITSLAND - NEDERLAND

a ) Artikel 3 , lid 2 , van het Verdrag van 29 maart 1951 .

b ) De artikelen 2 en 3 van de vierde Aanvullende Overeenkomst van 21 december 1956 bij het
Verdrag van 29 maart 1951 ( regeling van aanspraken , die door Nederlandse werknemers
tussen 13 mei 1940 en 1 september 1945 op grond van de Duitse sociale verzekering zijn
verkregen ).
29 .

DUITSLAND - PORTUGAL

Artikel 5 , lid 2 , van het Verdrag van 6 november 1964 .
30 . DUITSLAND - VERENIGD KONINKRIJK

a ) Artikel 3 , leden 1 en 6 , en artikel 7 , leden 2 tot en met 6 , van het Verdrag betreffende de
sociale zekerheid van 20 april 1960 .
b ) De artikelen 2 tot en met 7 van het Slotprotocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid van
20 april 1960 .
c) Artikel 2 , lid 5 , en artikel 5 , leden 2 tot en met 6 , van het Verdrag inzake werkloosheids
verzekering van 20 april 1960 .
31 . SPANJE - FRANKRIJK
Geen .

32 . SPANJE - GRIEKENLAND
Niet van toepassing .

33 . SPANJE - IERLAND
Niet van toepassing .

34 . SPANJE - ITALIË
Artikel 5 , artikel 8 , lid 1 , sub c ), en artikel 23 van het Verdrag inzake sociale zekerheid van
30 oktober 1979 .

35 . SPANJE - LUXEMBURG

a ) Artikel 5 , lid 2 , van het Verdrag van 8 mei 1969 .

b ) Artikel 1 van de administratieve regeling van 27 juni 1975 voor de toepassing van het
Verdrag van 8 mei 1969 op zelfstandigen .
36 . SPANJE - NEDERLAND

Artikel 23 , lid 2 , van het Verdrag inzake sociale zekerheid van 5 februari 1974 .
37 . SPANJE - PORTUGAL

Artikel 4 , lid 2 , artikel 16 , lid 2 , en artikel 22 van het Algemeen Verdrag van 11 juni
1969 .

38 . SPANJE - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

39 . FRANKRIJK - GRIEKENLAND

Artikel 16 , vierde alinea , en artikel 30 van het Algemeen Verdrag van 19 april 1958 .
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40 . FRANKRIJK - IERLAND

Niet van toepassing .

41 . FRANKRIJK - ITALIË
a ) De artikelen 20 en 24 van het Algemeen Verdrag van 31 maart 1948 .
b ) De briefwisseling van 3 maart 1956 ( prestaties bij ziekte aan seizoenarbeiders in agrarische
beroepen ).
42 . FRANKRIJK - LUXEMBURG

De artikelen 11 en 14 van het Aanvullend Akkoord van 12 november 1949 bij het Algemeen
Verdrag van dezelfde datum ( arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemin
gen ).
43 . FRANKRIJK - NEDERLAND

Artikel 11 van de Aanvullende Overeenkomst van 1 juni 1954 bij het Algemeen Verdrag van
7 januari 1950 ( arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen ).
44 . FRANKRIJK - PORTUGAL
Geen .

45 . FRANKRIJK - VERENIGD KONINKRIJK

De uitwisseling van nota's van 27 en 30 juli 1970 betreffende de situatie ten aanzien van de
sociale zekerheid van leraren uit het Verenigd Koninkrijk die tijdelijk in het kader van het
Cultureel Verdrag van 2 maart 1948 in Frankrijk werkzaam zijn .
46 .

GRIEKENLAND - IERLAND

Niet van toepassing .
47 . GRIEKENLAND - ITALIË

Niet van toepassing .
48 .

GRIEKENLAND - LUXEMBURG

Niet van toepassing .
49 .

GRIEKENLAND - NEDERLAND

Artikel 4 , lid 2 , van het Algemeen Verdrag van 13 september 1966 .
50 .

GRIEKENLAND - PORTUGAL

Niet van toepassing .
51 . GRIEKENLAND - VERENIGD KONINKRIJK
Niet van toepassing .
52 . IERLAND - ITALIË

Niet van toepassing .
53 .

IERLAND - LUXEMBURG

Niet van toepassing .
54 .

IERLAND - NEDERLAND

Niet van toepassing .
55 .

IERLAND - PORTUGAL

Niet van toepassing .
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56 . IERLAND - VERENIGD KONINKRIJK

Artikel 8 van het Akkoord van 14 september 1971 betreffende de sociale zekerheid .
57 . ITALIË - LUXEMBURG

Artikel 18 , lid 2 , en artikel 24 van het Algemeen Verdrag van 29 mei 1951 .
58 . ITALIË - NEDERLAND

Artikel 21 , lid 2 , van het Algemeen Verdrag van 28 oktober 1952 .
59 . ITALIË - PORTUGAL

Niet van toepassing .

60 . ITALIË - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

61 .

LUXEMBURG - NEDERLAND
Geen .

62 .

LUXEMBURG - PORTUGAL

Artikel 3 , lid 2 , van het Verdrag van 12 februari 1965 .
63 . LUXEMBURG - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

64 .

NEDERLAND - PORTUGAL

Artikel 5 , lid 2 , en artikel 31 van het Verdrag van 19 juli 1979 .
65 . NEDERLAND - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

66 . PORTUGAL - VERENIGD KONINKRIJK

Artikel 2 , lid 1 , van het Protocol betreffende medische behandelingen van 15 november
1978 .

B

Bepalingen van verdragen , waarvan de toepassing niet wordt uitgebreid tot allen op wie de
verordening van toepassing is
(Artikel 3 , lid 3 , van de verordening )
1 . BELGIË - DENEMARKEN

Niet van toepassing .
2 . BELGIË - DUITSLAND

a ) De artikelen 3 en 4 van het Slotprotocol van 7 december 1957 bij het Algemeen Verdrag van
dezelfde datum , zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 10 november 1960 .

b ) Het derde Aanvullend Akkoord van 7 december 1957 bij het Algemeen Verdrag van dezelfde
datum , zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 10 november 1960 ( betaling van
pensioenen en renten verschuldigd over tijdvakken gelegen vóór de inwerkingtreding van het
Algemeen Verdrag).
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3 . BELGIE - SPANJE
Geen .

4 . BELGIË - FRANKRIJK
a ) De briefwisseling van 29 juli 1953 betreffende de uitkering aan bejaarde werknemers .

b ) De briefwisseling van 27 februari 1953 (toepassing van artikel 4 , lid 2 , van het Algemeen
Verdrag van 17 januari 1948 ).
5 . BELGIË - GRIEKENLAND
Geen .

6 . BELGIË - IERLAND
Geen .

7 . BELGIË - ITALIË
Geen .

8 . BELGIË - LUXEMBURG
Geen .

9 . BELGIË - NEDERLAND
Geen .

10 . BELGIË - PORTUGAL
Geen .

11 . BELGIË - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .
12 .

DENEMARKEN - DUITSLAND

a ) Punt 15 van het Slotprotocol bij het Verdrag inzake sociale verzekeringen van 14 augustus
1953 .

b ) De Aanvullende Overeenkomst van 14 augustus 1953 bij genoemd Verdrag .
13 . DENEMARKEN - SPANJE

Niet van toepassing .
14 . DENEMARKEN - FRANKRIJK
Geen .
15 .

DENEMARKEN - GRIEKENLAND

Niet van toepassing .
16 .

DENEMARKEN - IERLAND

Niet van toepassing .
17 .

DENEMARKEN - ITALIË

Niet van toepassing .
18.

DENEMARKEN - LUXEMBURG

Niet van toepassing .
19 .

DENEMARKEN - NEDERLAND

Niet van toepassing .
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20 .

DENEMARKEN - PORTUGAL

Niet van toepassing.

21 . DENEMARKEN - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

22 . DUITSLAND - SPANJE
Geen .

23 . DUITSLAND - FRANKRIJK

a ) Artikel 16 , tweede alinea , en artikel 19 van het Algemeen Verdrag van 10 juli 1950 .
b ) Het vierde Aanvullend Akkoord van 10 juli 1950 bij het Algemeen Verdrag van dezelfde
datum , zoals gewijzigd bij Avenant nr . 2 van 18 juni 1955 .
c) De delen I en III van Avenant nr . 2 van 18 juni 1955 .

d ) De punten 6 , 7 en 8 van het Algemeen Protocol van 10 juli 1950 bij het Algemeen Verdrag
van dezelfde datum .

e ) De delen II , III en IV van het Akkoord van 20 december 1963 ( sociale zekerheid met
betrekking tot het Saarland ).
24 .

DUITSLAND - GRIEKENLAND
Geen .

25 .

DUITSLAND - IERLAND

Niet van toepassing.
26 . DUITSLAND - ITALIË

a ) Artikel 3 , lid 2 , en artikel 26 van het Verdrag van 5 mei 1953 ( sociale verzekering ).

b) Het Aanvullend Akkoord van 12 mei 1953 bij het Verdrag van 5 mei 1953 ( betaling van
pensioenen en renten , verschuldigd over tijdvakken gelegen vóór de inwerkingtreding van
het Verdrag ).
27 .

DUITSLAND - LUXEMBURG

De artikelen 4 , 5 , 6 en 7 van het Verdrag van 11 juli 1959 ( Ausgleichsvertrag).
28 .

DUITSLAND - NEDERLAND

a ) Artikel 3 , lid 2 , van het Verdrag van 29 maart 1951 .

b ) De artikelen 2 en 3 van de vierde Aanvullende Overeenkomst van 21 december 1956 bij het
Verdrag van 29 maart 1951 ( regeling van aanspraken , die door Nederlandse werknemers
tussen 13 mei 1940 en 1 september 1945 op grond van de Duitse sociale verzekering zijn
verkregen ).
29 .

DUITSLAND - PORTUGAL

Artikel 5 , lid 2 , van het Verdrag van 6 november 1964 .
30 . DUITSLAND - VERENIGD KONINKRIJK

a ) Artikel 3 , leden 1 en 6 , en artikel 7 , leden 2 tot en met 6 , van het Verdrag betreffende de
sociale zekerheid van 20 april 1960 .
b ) De artikelen 2 tot en met 7 van het Slotprotocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid van
20 april 1960 .

c ) Artikel 2 , lid 5 , en artikel 5 , leden 2 tot en met 6 , van het Verdrag inzake werkloosheids
verzekering van 20 april 1960 .
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31 . SPANJE - FRANKRIJK
Geen .

32 . SPANJE - GRIEKENLAND

Niet van toepassing .
33 . SPANJE - IERLAND

Niet van toepassing .

34 . SPANJE - ITALIË
Artikel 5 , artikel 8 , lid 1 , sub c), en artikel 23 van het Verdrag inzake sociale zekerheid van
30 oktober 1979 .

35 . SPANJE - LUXEMBURG
a) Artikel 5 , lid 2 , van het Verdrag van 8 mei 1 969 .

b ) Artikel 1 van de administratieve regeling van 27 juni 1975 voor de toepassing van het
Verdrag van 8 mei 1969 op zelfstandigen .
36 . SPANJE - NEDERLAND

Artikel 23 , lid 2 , van het Verdrag inzake sociale zekerheid van 5 februari 1974 .
37 . SPANJE - PORTUGAL

Artikel 4 , lid 2 , artikel 16 , lid 2 , en artikel 22 van het Algemeen Verdrag van 11 juni
1969 .

38 . SPANJE - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

39 . FRANKRIJK - GRIEKENLAND
Geen .

40 . FRANKRIJK - IERLAND
Niet van toepassing .

41 . FRANKRIJK - ITALIË
De artikelen 20 en 24 van het Algemeen Verdrag van 31 maart 1948 .
42 . FRANKRIJK - LUXEMBURG
Geen .

43 . FRANKRIJK - NEDERLAND
Geen .

44 . FRANKRIJK - PORTUGAL
Geen .

45 . FRANKRIJK - VERENIGD KONINKRIJK

De uitwisseling van nota's van 27 en 30 juli 1970 betreffende de situatie ten aanzien van de
sociale zekerheid van leraren uit het Verenigd Koninkrijk die tijdelijk in het kader van het
Cultureel Verdrag van 2 maart 1948 in Frankrijk werkzaam zijn .
46 .

GRIEKENLAND - IERLAND

Niet van toepassing .
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47 . GRIEKENLAND - ITALIË

Niet van toepassing .
48 .

GRIEKENLAND - LUXEMBURG

Niet van toepassing .
49 .

GRIEKENLAND - NEDERLAND
Geen .

50 .

GRIEKENLAND - PORTUGAL

Niet van toepassing .

5 1 . GRIEKENLAND - VERENIGD KONINKRIJK
Niet van toepassing .
52 . IERLAND - ITALIË

Niet van toepassing .
53 .

IERLAND - LUXEMBURG

Niet van toepassing .
54 .

IERLAND - NEDERLAND

Niet van toepassing .
55 .

IERLAND - PORTUGAL

Niet van toepassing .
56 . IERLAND - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

57 . ITALIË - LUXEMBURG
Geen .

58 .

ITALIË - NEDERLAND
Geen .

59 .

ITALIË - PORTUGAL

Niet van toepassing .

60 . ITALIË - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .
61 .

LUXEMBURG - NEDERLAND
Geen .

62 .

LUXEMBURG - PORTUGAL

Artikel 3 , lid 2 , van het Verdrag van 12 februari 1965 .
63 . LUXEMBURG - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .
64 .

NEDERLAND - PORTUGAL

Artikel 5 , lid 2 , van het Verdrag van 19 juli 1979 .
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65 . NEDERLAND - VERENIGD KONINKRIJK
Geen .

66 . PORTUGAL - VERENIGD KONINKRIJK

Artikel 2 , lid 1 , van het Protocol betreffende medische behandelingen van 15 november
1978 .".

Bijlage IV wordt vervangen door:

„BIJLAGE IV

(Artikel 37 , lid 2 , van de verordening)
Wettelijke regelingen , bedoeld in artikel 37, lid 1 , van de verordening volgens welke het bedrag van de
invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de duur der tijdvakken van verzekering

A. BELGIË

De wettelijke regelingen met betrekking tot de algemene invaliditeitsregeling , de bijzondere
invaliditeitsregeling voor mijnwerkers , de bijzondere regeling voor zeelieden ter koopvaardij en
de wettelijke regeling betreffende de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen .
B.

DENEMARKEN
Geen .

C.

DUITSLAND
Geen .

D. SPANJE

De wettelijke regelingen betreffende de invaliditeitsverzekering van het algemene stelsel en van de
speciale stelsels .
E. FRANKRIJK
1 . Werknemers

Alle wettelijke regelingen inzake de invaliditeitsverzekering , met uitzondering van de
wettelijke regelingen inzake de invaliditeitsverzekering van het stelsel van sociale zekerheid
voor de mijnbouw .
2 . Zelfstandigen
De wettelijke regelingen inzake de invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen in de
landbouw .
F.

GRIEKENLAND

De wettelijke regeling betreffende het landbouwverzekeringsstelsel .
G.

IERLAND

Deel II , hoofdstuk 10 , van de gecodificeerde wet van 1981 op de sociale zekerheid en de sociale
diensten ( Social Welfare ( Consolidation ) Act , 1981 ).
H. ITALIË
Geen .
I.

LUXEMBURG

Geen .
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J. NEDERLAND

a ) De wet van 18 februari 1966 op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
b ) De wet van 11 december 1975 op de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering.
K.

PORTUGAL

Geen .

L. VERENIGD KONINKRIJK
a) Groot-Brittannië

Afdeling 15 van de wet betreffende de sociale zekerheid 1975 ( Social Security Act 1975 ).
Afdelingen 14 tot en met 16 van de wet betreffende de sociale-zekerheidspensioenen 1975
( Social Security Pensions Act 1975 ).
b) Noord-Ierland

Afdeling 15 van de wet betreffende de sociale zekerheid ( Noord-Ierland ) 1975 ( Social Security
( Northern Ireland ) Act 1975 ).

Artikelen 16 tot en met 18 van de regeling betreffende de sociale-zekerheidspensioenen
( Noord-Ierland ) 1975 ( Social Security Pensions ( Northern Ireland ) Order 1975 ).".

Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd en aangevuld :

„A. BELGIË
. . . ( ongewijzigd ).
B.

DENEMARKEN

. . . ( ongewijzigd ).
C.

DUITSLAND

. . . ( ongewijzigd ).
D. SPANJE

1 . De in artikel 1 , sub a ), iv ), van de verordening gestelde voorwaarde dat men al dan niet in
loondienst werkzaam moet zijn geweest , of tevoren in het kader van een voor werknemers of
zelfstandigen ingesteld stelsel van dezelfde Lid-Staat verplicht verzekerd moet zijn geweest
tegen dezelfde gebeurtenis , kan niet worden tegengeworpen aan personen die overeerikom
stig het bepaalde in het Koninklijk Decreet nr . 2805 / 1979 van 7 december 1979 vrijwillig
zijn aangesloten bij het algemene stelsel van sociale zekerheid in hun hoedanigheid van
ambtenaar of werknemer bij een internationale intergouvernementele organisatie .
2 . Het bepaalde in Koninklijk Decreet nr . 2805 / 1979 van 7 december 1979 is van toepassing
op de onderdanen van de Lid-Staten , alsmede op vluchtelingen en statenlozen :
a ) wanneer zij hun woonplaats hebben op Spaans grondgebied , of
b ) wanneer zij hun woonplaats op het grondgebied van een andere Lid-Staat hebben en
tevoren op enigerlei tijdstip verplicht waren aangesloten bij het Spaanse stelsel van
sociale zekerheid , of

c) wanneer zij hun woonplaats hebben op het grondgebied van een derde staat en
gedurende ten minste 1 800 dagen bijdragen hebben betaald aan het Spaanse stelsel van
sociale zekerheid en niet verplicht dan wel vrijwillig zijn verzekerd uit hoofde van de
wettelijke regeling van een andere Lid-Staat .
E. FRANKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).
F.

GRIEKENLAND

. . . ( ongewijzigd ).
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G.

IERLAND

. . . ( ongewijzigd ).
H. ITALIË

. . . (ongewijzigd).
I.

LUXEMBURG

. . . ( ongewijzigd ).
J. NEDERLAND

. . . ( ongewijzigd ).
K.

PORTUGAL

1 . De bij decreet-wet nr . 160 / 80 van 27 mei 1980 en decreet-wet nr . 464 / 80 van 13 oktober
1980 ingestelde bijdragevrije prestaties worden aan de in artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr .
1408 / 71 vermelde onderdanen van de overige Lid-Staten die hun woonplaats in Portugal
hebben , toegekend onder dezelfde voorwaarden als aan Portugese onderdanen .

2 . Hetzelfde geldt voor vluchtelingen en statenlozen .
L. VERENIGD KONINKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).".

Bijlage VII wordt vervangen door :

„ BIJLAGE VU

( Toepassing van artikel 14 quater , lid 2 , sub b ))
Gevallen waarin op een persoon gelijktijdig de wetgeving van twee Lid-Staten van toepassing is
1 . Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in België en van werkzaamheden in
loondienst in een andere Lid-Staat , behalve Luxemburg . Wat Luxemburg betreft , is de
briefwisseling tussen België en Luxemburg van 10 en 12 juli 1968 van toepassing .
2 . Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Denemarken en van werkzaamhe
den in loondienst in een andere Lid-Staat door een in Denemarken wonend persoon .

3 . Voor de stelsels van de ongevallenverzekering voor landbouwers en de pensioenverzekering voor
landbouwers : uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Duitsland
en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat .

4 . Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Spanje en van werkzaamheden in
loondienst .in een andere Lid-Staat door een in Spanje wonend persoon .
5 . Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in
loondienst in een andere Lid-Staat , behalve Luxemburg .

6 . Uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van
werkzaamheden in loondienst in Luxemburg .
7 . Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Griekenland en van werkzaamheden
in loondienst in een andere Lid-Staat .
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8 . Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Italië en van werkzaamheden in
loondienst in een andere Lid-Staat .

9 . Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Portugal en van werkzaamheden in
loondienst in een andere Lid-Staat .

2 . Verordening (EEG ) nr. 574 / 72 van de Raad van

21 maart 1972 , gewijzigd en bijgewerkt bij Verordening
( EEG ) nr . 2001 / 83 van 2 juni 1983 ( PB nr . L 230 van
22 . 8 . 1983 , blz . 6 ).

Aan artikel 15 , lid 3 , wordt de volgende tekst toege
voegd :
,,c) indien het een werknemer betreft voor wie de
zevendaagse werkweek gold :

Artikel 85 , lid 1 , wordt vervangen door:
„ 1 . Om in aanmerking te komen voor toepassing van
artikel 72 van de verordening is de belanghebbende
verplicht aan het bevoegde orgaan een verklaring over te
leggen waarin de tijdvakken van verzekering van arbeid
in loondienst of van arbeid anders dan in loondienst zijn
vermeld die zijn vervuld krachtens de wettelijke regeling
waaraan hij tevoren en laatstelijk onderworpen is
geweest .".

i ) geldt een dag als zes uur en omgekeerd ,

Artikel 85 , lid 3 , wordt vervangen door :

ii ) gelden zeven dagen als een week en omge

„3 De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepas
sing indien het nodig is met de vroeger krachtens de
wettelijke regeling van enige andere Lid-Staat vervulde
tijdvakken van verzekering , van arbeid in loondienst of
van arbeid anders dan in loondienst , rekening te houden
om aan de in de wettelijke regeling van de bevoegde Staat
gestelde voorwaarden te voldoen .".

keerd ,

iii ) gelden dertig dagen als een maand en omge
keerd ,

iv ) gelden drie maanden of dertien weken of negen
tig dagen als een kwartaal en omgekeerd ,
v ) worden voor de omrekening van weken tot
maanden en omgekeerd , weken en maanden in
dagen omgerekend ,
vi ) mag de toepassing van bovenstaande regels er
niet toe leiden dat voor alle in de loop van een
kalenderjaar vervulde tijdvakken van verzeke
ring een totaal van meer dan driehonderdzestig
dagen of tweeënvijftig weken of twaalf maan
den of vier kwartalen wordt verkregen .
Wanneer de krachtens de wetgeving van een
Lid-Staat vervulde tijdvakken van verzekering in
maanden moeten worden uitgedrukt , worden de
dagen die overeenkomstig de in dit lid genoemde
regels met een gedeelte van een maand overeenstem
men , beschouwd als een volledige maand .".

Artikel 120 , lid 1 , wordt vervangen door:
„1 .
Onder de in artikel 94 , lid 9 , van de verordening
bedoelde rechten worden verstaan de aanspraken van de
werknemers voor hun gezinsleden die recht op gezins
bijslagen geven , tot het bedrag en met de beperkingen die
op de dag voorafgaande aan 1 oktober 1972 of op de dag
voorafgaande aan de toepassing van de verordening op
het grondgebied van de betrokken Lid-Staat gelden
krachtens hetzij artikel 41 of bijlage D van Verordening
nr . 3 , hetzij artikel 20 of bijlage 1 van Verordening
nr . 36 / 63 / EEG van de Raad van 2 april 1963 inzake de
sociale zekerheid van grensarbeiders ( 1 ), hetzij overeen
komsten tussen de betrokken Lid-Staten .

(>) PB nr . 62 van 20 . 4 . 1963 , blz . 1314 / 63 .".

Bijlage 1 wordt vervangen door:
„ BIJLAGE 1
BEVOEGDE AUTORITEITEN

( Artikel 1 , sub 1 , van de verordening en artikel 4 , lid 1 , en artikel 122 van de
toepassingsverordening)
A. BELGIË :

Minister van Sociale Voorzorg , Brussel
Minister van Middenstand , Brussel

B. DENEMARKEN :

1 . Socialministeren ( Minister van Sociale Zaken ), Køben
havn

2 . Arbejdsministeren ( Minister van Arbeid ), København
3 . Indenrigsministeren ( Minister van Binnenlandse Zaken ),
København

4 . Ministeren for Grønland ( Minister voor Groenland ),
København
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C. DUITSLAND :

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ( Bondsmi
nister van Arbeid en Sociale Zaken ), Bonn

D. SPANJE :

Ministro de Trabajo y Seguridad Social ( Minister van Arbeid
en Sociale Zekerheid ), Madrid

E. FRANKRIJK :

1 . Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale

( Minister voor Sociale Zaken en Nationale Solidariteit),
Paris

2 . Ministre de l'agriculture (Minister van Landbouw),
Paris

F. GRIEKENLAND :

1 . Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσών , Αθήνα ( Minister
van Sociale Diensten ), Athene

2 . Υπουργός Εργασίας , Αθήνα ( Minister van Arbeid ),
Athene

3 . Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς ( Minister

van Koopvaardij ), Piraeus
G. IERLAND :

1 . Minister for Social Welfare ( Minister van Sociale Voor

zorg ), Dublin
2 . Minister for Health ( Minister van Volksgezondheid ),
Dublin

H. ITALIË :

— Voor pensioenen :

1 . in het algemeen : Ministro del lavoro e della previden
za sociale ( Minister van Arbeid en Sociale Voorzie
ningen ), Roma

2 . voor notarissen : Ministro di grazia e giustizia
( Minister van Justitie ), Roma

3 . voor douane-expediteurs : Ministro delle finanze ( Mi
nister van Financiën ), Roma

— Voor verstrekkingen :
Ministro della sanita ( Minister van Volksgezondheid ),
Roma
I. LUXEMBURG :

1 . Ministre du travail et de la sécurité sociale ( Minister van
Arbeid en Sociale Zekerheid ), Luxembourg
2 . Ministre de la familie ( Minister voor het Gezin ), Luxem
bourg

J. NEDERLAND :

1 . Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Den
Haag

2 . Minister van Welzijn , Volksgezondheid en Cultuur ,
Rijswijk
K. PORTUGAL :

1 . Ministro do Trabalho e Seguranca Social ( Minister van
Arbeid en Sociale Zekerheid ), Lisboa

2 . Ministro da Saüde ( Minister van Volksgezondheid ),
Lisboa

3 . Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região
Autónoma da Madeira ( Regionaal Secretaris voor sociale
zaken van het autonome gebied Madeira ), Funchal
4 . Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região
Autónoma dos Açores ( Regionaal Secretaris voor sociale
zaken van het autonome gebied der Azoren ), Angra do
Heroísmo
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1 . Secretary of State for Social Services ( Minister van Sociale
Diensten ), London

2 . Secretary of State for Scotland ( Minister voor Schotland ),
Edinburgh
3 . Secretary of State for Wales ( Minister voor Wales ),
Cardiff

4 . Department of Health and Social Services for Northern
Ireland ( Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Dien
sten voor Noord-Ierland ), Belfast

5 . Director of the Department of Labour and Social Security
( Directeur van het Ministerie van Arbeid en Sociale
Zekerheid ), Gibraltar

6 . Director of the Medical and Public Health Department
( Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid ),
Gibraltar".

Bijlage 2 wordt als volgt aangevuld :
a ) in de rubriek „C. DUITSLAND", punt 2 , sub a ), i ):

— wordt het tweede streepje vervangen door:
indien de belanghebbende in België
of in Spanje woont of als Belgisch
of Spaans onderdaan op het grond
gebied woont van een Staat die
geen Lid-Staat is :

Landesversicherungsanstalt
Rheinprovinz
( Verzekeringsinstelling Rheinprovinz ), Düssel
dorf',

wordt de volgende tekst toegevoegd :
„— indien de belanghebbende in Por
tugal woont of als Portugees
onderdaan op het grondgebied
woont van een Staat die geen
Lid-Staat is :

Landesversicherungsanstalt
( Verzekeringsinstelling
Würzburg";

Unterfranken
Unterfranken ) ,

b ) in de rubriek „C. DUITSLAND", punt 2 , sub b ), i ):
— wordt het tweede streepje vervangen door :
,— indien de laatste krachtens de wet

geving van een andere Lid-Staat
betaalde premie aan een orgaan
van de Belgische of Spaanse pen
sioenverzekering is betaald :

Landesversicherungsanstalt
Rheinprovinz
( Verzekeringsinstelling Rheinprovinz ), Düssel
dorf',

wordt de volgende tekst toegevoegd :
„— indien de laatste krachtens de wet

geving van een andere Lid-Staat
betaalde premie aan een orgaan
van de Portugese pensioenverzeke
ring is betaald :

Landesversicherungsanstalt
( Verzekeringsinstelling
Würzburg";

Unterfranken
Unterfranken ) ,
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c) na de rubriek „C. DUITSLAND" wordt de volgende rubriek ingevoegd :
„D. SPANJE

1 . Alle stelsels met uitzondering van het
stelsel voor zeelieden :

a ) voor alle risico's , met uitzondering van
werkloosheid :

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional

de la Seguridad Social (Provinciale Directies
van het Nationaal Instituut van de sociale

zekerheid )
b ) voor werkloosheid :

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional

2 . Stelsel voor zeelieden :

de Empleo ( Provinciale Directies van het Natio
naal Instituut voor de werkgelegenheid )
Instituto Social de la Marina ( Sociaal Instituut
voor Zeelieden ), Madrid";

d ) de rubrieken „D. FRANKRIJK", „E. GRIEKENLAND", „F. IERLAND", „G. ITALIË ", „H.
LUXEMBURG" en „I. NEDERLAND" worden respectievelijk „E. FRANKRIJK", „F. GRIE

KENLAND", „G. IERLAND", „H. ITALIË", „I. LUXEMBURG" en „J. NEDERLAND";
e ) na de rubriek „J. NEDERLAND" wordt de volgende rubriek ingevoegd :

„K. PORTUGAL
I. Continent

1 . Ziekte , moederschap en gezinsbij
slagen :

Centro Regional de Seguran^a Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) waar

bij de belanghebbende is aangesloten
2 . Invaliditeit , ouderdom en overlij
Centro Nacional de Pensöes ( Nationaal Cen
trum voor Pensioenen ), Lisboa , en Centro
Regional de Seguran^a Social ( Regionaal Cen

den :

trum voor de sociale zekerheid ) waarbij de
belanghebbende is aangesloten
3 . Arbeidsongevallen en beroepsziek
Caixa Nacional de Seguros de Doen^as Profis
sionais ( Nationale Verzekeringskas voor be
roepsziekten ), Lisboa

ten :

4 . Werkloosheidsuitkeringen :
a ) Ontvangst van het verzoek en con
trole

van

de

werkloosheids

situatie ( b.v . bevestiging van de
tijdvakken van arbeid , indeling van
de werkloosheid , controle van de
situatie ):

Centro de Emprego (Werkgelegenheidscen
trum ) van de woonplaats van de belangheb
bende

b ) Toekenning en betaling van
de werkloosheidsuitkeringen ( b.v .
controle van de voorwaarden die

aan het recht op uitkeringen zijn
gesteld , vaststelling van het bedrag
en de duur , controle van de situatie
voor het behoud , de schorsing of
staking van de betaling):

Centro Regional de Seguran^a Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) waar

bij de belanghebbende is aangesloten
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5 . Prestaties van het bijdragevrije stel
sel van sociale zekerheid :

Centro Regional de Segurança Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) van de
woonplaats van de belanghebbende

II . Autonoom gebied Madeira
1 . Ziekte , moederschap en gezinsbij
slagen :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

' 2 . a ) Invaliditeit , ouderdom en over
lijden :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

b ) Invaliditeit , ouderdom en over
lijden van het speciale stelsel
van sociale zekerheid voor
werknemers in de landbouw :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

3 . Arbeidsongevallen en beroepsziek
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profis
sionais ( Nationale Verzekeringskas voor be
roepsziekten ), Lisboa

ten :

4 . Werkloosheidsuitkeringen :
a ) Controle van de voorwaarden
betreffende de werkloosheid ( bij
voorbeeld kwalificatie , controle
van de situatie , vaststelling van het
bedrag en de duur ):

b ) Controle van de bijdragen , proce
dure en betaling van de werkloos
heidsuitkeringen , enz .:

Direcfjao Regional de Emprego ( Regionale
Directie voor de werkgelegenheid ), Funchal

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

5 . Prestaties van het bijdragevrije stel
sel van sociale zekerheid :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

III . Autonoom gebied der Azoren
1 . Ziekte , moederschap en gezinsbij
slagen :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

2 . a ) Invaliditeit , ouderdom en over
lijden :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

b ) Invaliditeit , ouderdom en over
lijden van het speciale stelsel
van sociale zekerheid voor
werknemers in de landbouw :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

3 . Arbeidsongevallen en beroepsziek
ten :

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profis
sionais (Nationale Verzekeringskas voor be
roepsziekten ), Lisboa
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4 . Werkloosheidsuitkeringen :
a ) Ontvangst van het verzoek en con
trole van de werkloosheidssituatie

( b.v . bevestiging van de tijdvakken
van arbeid , indeling van de werk
loosheid , controle van de situa
tie ):

Centro de Emprego (Werkgelegenheids
centrum ) van de woonplaats van de belang
hebbende

b ) Toekenning en betaling van
de werkloosheidsuitkeringen ( b.v .
controle van de voorwaarden die

aan het recht op uitkeringen zijn
gesteld , vaststelling van het bedrag
en de duur, controle van de situatie
voor het behoud , de schorsing of
staking van de betaling):

Centro de Prestações Pecuniárias da Segurança
Social ( Centrum voor uitkeringen van sociale
zekerheid ) waarbij de belanghebbende is aan
gesloten

5 . Prestaties van het bijdragevrije
stelsel van sociale zekerheid :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo ":

f) de rubriek „J. VERENIGD KONINKRIJK" wordt „L. VERENIGD KONINKRIJK".
Bijlage 3 wordt als volgt aangevuld :
a ) in de rubriek „C. DUITSLAND", punt 3 , sub a ):
— wordt de tekst sub i ) vervangen door :
,,i ) in de betrekkingen met Bel
Landesversicherungsanstalt
Rheinprovinz
gië en Spanje :
( Verzekeringsinstelling Rheinprovinz ), Düssel
dorf',
wordt de volgende tekst toegevoegd :
,,ix ) in de betrekkingen met Por
tugal :
Landesversicherungsanstalt
Unterfranken
( Verzekeringsinstelling Unterfranken»), Würz
burg";
b ) na de rubriek „C. DUITSLAND" wordt de volgende rubriek ingevoegd :
„D. SPANJE

1 . Verstrekkingen :
a ) alle stelsels met uitzondering van het
stelsel voor zeelieden :

b ) stelsel voor zeelieden :

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional

de Salud ( Provinciale Directies van het Natio
naal Gezondheidsinstituut )
Instituto Social de la Marina ( Sociaal Instituut
voor Zeelieden ), Madrid

2 . Uitkeringen :
a ) alle stelsels met uitzondering van het
stelsel voor zeelieden en alle risico's met

uitzondering van werkloosheid;

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional

de la Seguridad Social ( Provinciale Directies
van het Nationaal Instituut van de sociale

zekerheid)
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b ) stelsel voor zeelieden , voor alle risi
co's :

Instituto Social de la Marina ( Sociaal Instituut
voor Zeelieden ), Madrid

c) werkloosheid , behalve voor zeelieden :

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional

de Empleo ( Provinciale Directies van het Natio
naal Instituut voor de werkgelegenheid)";

c) de rubrieken „D. FRANKRIJK", „E. GRIEKENLAND", „F. IERLAND", „G. ITALIË", „H.
LUXEMBURG" en „I. NEDERLAND" worden respectievelijk „E. FRANKRIJK", „F. GRIE

KENLAND", „G. IERLAND", „H. ITALIË", „I. LUXEMBURG" en „J. NEDERLAND";
d ) na de rubriek „J. NEDERLAND" wordt de volgende rubriek ingevoegd :
,K. PORTUGAL
I. Continent

1 . Ziekte, moederschap en gezinsbijslagen
( zie voor de verstrekkingen bij ziekte en
moederschap ook bijlage 10 ):

Centro Regional de Seguranga Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) van de

woonplaats of de verblijfplaats van de belang
hebbende

2 . Invaliditeit , ouderdom en overlijden :

3 . Arbeidsongevallen en beroepsziekten :

4 . Werkloosheidsuitkeringen :
a ) Ontvangst van het verzoek en controle
van de werkloosheidssituatie ( b.v . be
vestiging van de tijdvakken van arbeid ,
indeling van de werkloosheid , controle
van de situatie ):

Centro Nacional de Pensöes (Nationaal Cen
trum voor Pensioenen ), Lisboa , en Centro
Regional de Seguranga Social ( Regionaal Cen
trum voor de sociale zekerheid ) van de woon

of verblijfplaats van de begunstigde
Caixa Nacional de Seguros de Doengas Profis
sionais (Nationale Verzekeringskas voor be
roepsziekten ), Lisboa

Centro de Emprego ( Werkgelegenheidscen
trum ) van de woonplaats van de belangheb
bende

b ) Toekenning en betaling van de werk
loosheidsuitkeringen ( b.v . controle van
de voorwaarden die aan het recht op
uitkeringen zijn gesteld , vaststelling van
het bedrag en de duur , controle van de
situatie voor het behoud , de schorsing
of staking van de betaling ):

Centro Regional de Seguranga Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) van de

woonplaats van de belanghebbende
5 . Prestaties van het bijdragevrije stelsel
van sociale zekerheid :

Centro Regional de Seguranga Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) van de
woonplaats van de belanghebbende

II . Autonoom gebied Madeira
1 . Ziekte , moederschap en gezinsbijslagen
( zie voor de verstrekkingen bij ziekte en
moederschap ook bijlage 10 ):

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal
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2 . a ) Invaliditeit , ouderdom en overlij
den :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

b) Invaliditeit, ouderdom en overlijden
van het speciale stelsel van sociale
zekerheid voor werknemers in de
landbouw :

3 . Arbeidsongevallen en beroepsziekten :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profis
sionais ( Nationale Verzekeringskas voor be
roepsziekten), Lisboa

4 . Werkloosheidsuitkeringen :

a ) Ontvangst van het verzoek en controle
van de werkloosheidssituatie ( b.v . be
vestiging van de tijdvakken van arbeid ,
indeling van de werkloosheid , controle
van de situatie):

b ) Toekenning en betaling van de Werk
loosheidsuitkeringen ( b.v . controle van
de voorwaarden die aan het recht op
uitkeringen zijn gesteld , vaststelling van
het bedrag en de duur , controle van de
situatie voor het behoud , de schorsing
of staking van de betaling ):

Direcção Regional de Emprego ( Regionale
Directie voor de werkgelegenheid ), Funchal

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

5 . Prestaties van het bijdragevrije
stelsel van sociale zekerheid :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

III . Autonoom gebied der Azoren

1 . Ziekte , moederschap en gezins
bijslagen ( zie voor de verstrekkingen
bij ziekte en moederschap ook bijlage
Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do

10 ):

Heroísmo

2 . a ) Invaliditeit , ouderdom en over
lijden :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

b ) Invaliditeit , ouderdom en over
lijden van het speciale stelsel
van sociale zekerheid voor
werknemers in de landbouw :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

3 . Arbeidsongevallen en beroeps
ziekten :

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profis
sionais (Nationale Verzekeringskas voor be
roepsziekten ), Lisboa

4 . Werkloosheidsuitkeringen :
a ) Ontvangst van het verzoek en con
trole van de werkloosheidssituatie

( b.v . bevestiging van de tijdvakken
van arbeid , indeling van de werk
loosheid , controle van de situa
tie ):

Centro de Emprego ( Werkgelegenheids
centrum ) van de woonplaats van de belangheb
bende
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b ) Toekenning en betaling van
de werkloosheidsuitkeringen ( b.v .
controle van de voorwaarden die

aan het recht op uitkeringen zijn
gesteld , vaststelling van het bedrag
en de duur , controle van de situatie

voor het behoud , de schorsing of
staking van de betaling):

Centro de Presta^öes Pecuniarias de Seguran^a
Social ( Centrum voor uitkeringen van sociale
zekerheid ) van de woonplaats van de belang
hebbende

5 . Prestaties van het bijdragevrije
stelsel van sociale zékerheid :

Direc^ao Regional de Seguran^a Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroi'smo";

e ) de rubriek „J. VERENIGD KONINKRIJK" wordt „L. VERENIGD KONINKRIJK".
Bijlage 4 wordt als volgt aangevuld :
a ) in de rubriek „C. DUITSLAND", punt 3 , sub b ):
wordt de tekst sub i ) vervangen door :
,,i ) in de betrekkingen met België en
Landesversicherungsanstalt
Rheinprovinz
Spanje :
( Verzekeringsinstelling Rheinprovinz ), Düssel
dorf';
wordt de volgende tekst toegevoegd :
Landesversicherungsanstalt
Unterfranken
,,ix ) in de betrekkingen met Portugal :
( Verzekeringsinstelling Unterfranken ), Würz
burg";

b ) na de rubriek „C. DUITSLAND" wordt de volgende rubriek toegevoegd :
„D. SPANJE

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid ),
Madrid";

c ) de rubrieken „D. FRANKRIJK", „E. GRIEKENLAND", „F. IERLAND", „G. ITALIË ",
„H. LUXEMBURG" en „I. NEDERLAND" worden respectievelijk „E. FRANKRIJK",

„F. GRIEKENLAND", „G. IERLAND", „H. ITALIË", „I. LUXEMBURG" en „J. NEDER
LAND";

d ) na de rubriek „J. NEDERLAND" wordt de volgende rubriek ingevoegd :
„K. PORTUGAL

Voor alle wettelijke regelingen , stelsels en
takken van sociale zekerheid , bedoeld in

artikel 4 van de verordening :

Departamento de Rela^öes Internacionais e
Convenföes de Seguranfa Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa";

e ) de rubriek „J. VERENIGD KONINKRIJK" wordt „L. VERENIGD KONINKRIJK".
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Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd en aangevuld:

„ 1 . BELGIË - DENEMARKEN
. . . (ongewijzigd).
2 . BELGIË - DUITSLAND

. . . ( ongewijzigd ).

3 . BELGIË - SPANJE
Geen .

4 . BELGIË - FRANKRIJK
. . . (ongewijzigd).

18 . DENEMARKEN - LUXEMBURG

. . . ( ongewijzigd ).
19 . DENEMARKEN - NEDERLAND

. . . ( ongewijzigd ).
20 . DENEMARKEN - PORTUGAL

Niet van toepassing.
21 . DENEMARKEN - VERENIGD KONINKRIJK

. . . (ongewijzigd).
22 . DUITSLAND - SPANJE
Geen .

5 . BELGIË - GRIEKENLAND

. . . ( ongewijzigd ).
6 . BELGIË - IERLAND

. . . ( ongewijzigd ).

23 . DUITSLAND - FRANKRIJK

. . . (ongewijzigd ).
24 . DUITSLAND - GRIEKENLAND

. . . ( ongewijzigd ).
7 . BELGIË - ITALIË
25 . DUITSLAND - IERLAND

. . . ( ongewijzigd ).
. . . (ongewijzigd ).
8 . BELGIË - LUXEMBURG

26 . DUITSLAND - ITALIË

. . . ( ongewijzigd).

. . . ( ongewijzigd ).
9 . BELGIË - NEDERLAND
27 . DUITSLAND - LUXEMBURG

. . . ( ongewijzigd ).

. . . ( ongewijzigd ).

10 . BELGIË - PORTUGAL
28 . DUITSLAND - NEDERLAND
Geen .

. . . ( ongewijzigd ).

11 . BELGIË - VERENIGD KONINKRIJK
. . . ( ongewijzigd ).
12 . DENEMARKEN - DUITSLAND

. . . ( ongewijzigd ).
13 . DENEMARKEN - SPANJE
Niet van toepassing .
14 . DENEMARKEN - FRANKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).
15 . DENEMARKEN - GRIEKENLAND

. . . ( ongewijzigd ).
16 . DENEMARKEN - IERLAND

. . . ( ongewijzigd ).
17 . DENEMARKEN - ITALIË

. . . ( ongewijzigd ).
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29 . DUITSLAND - PORTUGAL
Geen .

30 . DUITSLAND - VERENIGD KONINKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).
31 . SPANJE - FRANKRIJK
Geen .

32 . SPANJE - GRIEKENLAND
Niet van toepassing.

33 . SPANJE - IERLAND
Niet van toepassing .

34 . SPANJE - ITALIË
Geen .

35 . SPANJE - LUXEMBURG
Geen .
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36 . SPANJE - NEDERLAND
Geen .

37 . SPANJE - PORTUGAL
De artikelen 42 , 43 en 44 van de administratieve
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52 . IERLAND - ITALIE

. . . ( ongewijzigd ).
53 . IERLAND - LUXEMBURG

. . . ( ongewijzigd).

regeling van 22 mei 1970 .
54 . IERLAND - NEDERLAND

38 . SPANJE - VERENIGD KONINKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).

Geen .
55 . IERLAND - PORTUGAL

39 . FRANKRIJK - GRIEKENLAND

Niet van toepassing .

. . . ( ongewijzigd ).
56 . IERLAND - VERENIGD KONINKRIJK
40 . FRANKRIJK - IERLAND

. . . ( ongewijzigd ).

. . . ( ongewijzigd ).
57 . ITALIË - LUXEMBURG

41 . FRANKRIJK - ITALIË
. . . ( ongewijzigd ).
. . . ( ongewijzigd ).
58 . ITALIË - NEDERLAND

42 . FRANKRIJK - LUXEMBURG
. . . ( ongewijzigd ).
. . . ( ongewijzigd ).
59 . ITALIË - PORTUGAL

43 . FRANKRIJK - NEDERLAND
. . . ( ongewijzigd ).
44 . FRANKRIJK - PORTUGAL
Geen .

Niet van toepassing .

60 . ITALIË - VERENIGD KONINKRIJK
. . . ( ongewijzigd ).
61 . LUXEMBURG - NEDERLAND

45 . FRANKRIJK - VERENIGD KONINKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).
46 . GRIEKENLAND - IERLAND

. . . ( ongewijzigd ).
47 . GRIEKENLAND - ITALIË

. . . ( ongewijzigd ).
48 . GRIEKENLAND - LUXEMBURG

. . . ( ongewijzigd ).
49 . GRIEKENLAND - NEDERLAND

. . . ( ongewijzigd ).
50 . GRIEKENLAND - PORTUGAL

Niet van toepassing .
51 . GRIEKENLAND - VERENIGD KONINKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).

. . . ( ongewijzigd ).
62 . LUXEMBURG - PORTUGAL
Geen .

63 . LUXEMBURG - VERENIGD KONINKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).
64 . NEDERLAND - PORTUGAL

De artikelen 33 en 34 van de administratieve

regeling van 9 mei 1980 .
65 . NEDERLAND - VERENIGD KONINKRIJK

. . . ( ongewijzigd ).
66 . PORTUGAL - VERENIGD KONINKRIJK

De artikelen 3 en 4 van de bijlage bij de administra
tieve regeling van 31 december 1981 voor de
toepassing van het Protocol betreffende medische
behandelingen van 15 november 1978 .".
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Bijlage 6 wordt vervangen door:
„ BIJLAGE 6

PROCEDURE VOOR DE BETALING VAN UITKERINGEN

(Artikel 4 , lid 6 , artikel 53 , lid 1 , en artikel 122 van de toepassingsverordening)
Algemene opmerking

De betaling van achterstallige bedragen en andere betalingen ineens vindt in beginsel plaats via de
verbindingsorganen . De lopende en andere betalingen worden verricht volgens de in deze bijlage voor
ieder geval aangegeven procedure .

A. BELGIE

Rechtstreekse betaling .
B. DENEMARKEN

Rechtstreekse betaling .
C. DUITSLAND

1 . Pensioenverzekering voor arbeiders ( invali
diteit, ouderdom , overlijden ):
a ) in de betrekkingen met België , Dene
marken , Frankrijk , Griekenland , Ier
land , Luxemburg , Portugal , Spanje en
het Verenigd Koninkrijk :
b ) in de betrekkingen met Italië ;

rechtstreekse betaling;
betaling via de verbindingsorganen ( toepassing
van de artikelen 53 tot en met 58 van de

toepassingsverordening juncto de in bijlage 5
genoemde bepalingen ), voor zover de belang
hebbende niet verzoekt om rechtstreekse beta

c) in de betrekkingen met Nederland :

ling van de uitkeringen ;
betaling via de verbindingsorganen ( toepassing
van de artikelen 53 tot en met 58 van de

toepassingsverordening juncto de in bijlage 5
genoemde bepalingen ).
2 . Pensioenverzekering voor bedienden en
mijnwerkers ( invaliditeit, ouderdom , over
lijden):
a ) in de betrekkingen met België , Dene
marken , Frankrijk , Griekenland , Ier
land , Italië , Luxemburg , Portugal ,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk :
b ) in de betrekkingen met Nederland:

rechtstreekse betaling ;
betaling via de verbindingsorganen (toepassing
van de artikelen 53 tot en met 58 van de

toepassingsverordening juncto de in bijlage 5
genoemde bepalingen ).
3 . Ouderdomsverzekering voor landbouwers :

rechtstreekse betaling.

4 . Ongevallenverzekering:
in de betrekkingen met alle Lid-Staten :

betaling via de verbindingsorganen ( toepassing
van de artikelen 53 tot en met 58 van de

toepassingsverordening juncto de in bijlage 5
genoemde bepalingen ).
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D. SPANJE

Rechtstreekse betaling .
E. FRANKRIJK
1 . Alle stelsels , behalve het stelsel voor zeelie

den :

rechtstreekse betaling.
betaling door de daartoe aangewezen reken
plichtige in de Lid-Staat waar de rechthebbende

2 . Stelsel voor zeelieden:

woont .

F. GRIEKENLAND

Pensioenverzekering voor werknemers ( invali
diteit , ouderdom , overlijden ):
a ) in de betrekkingen met Frankrijk :
b ) in de betrekkingen met België , Denemar
ken , Duitsland , Ierland , Italië , Luxem
burg , Nederland , Portugal , Spanje en het
Verenigd Koninkrijk :

betaling via de verbindingsorganen ;

rechtstreekse betaling .

G. IERLAND

Rechtstreekse betaling .
H. ITALIË
a

WERKNEMERS :

1 . Invaliditeitspensioenen ,
ouderdoms
pensioenen en pensioenen aan nagela
ten betrekkingen :
a ) in de betrekkingen met België , Dene
marken , Frankrijk ( met uitzonde
ring van de Franse mijnwerkersfond
sen ), Griekenland , Ierland , Luxem
burg , Nederland , Portugal , Spanje
en het Verenigd Koninkrijk :
b ) in de betrekkingen met Duitsland en
de Franse mijnwerkersfondsen :
2 . Renten voor arbeidsongevallen en be
roepsziekten :
b ) ZELFSTANDIGEN :

rechtstreekse betaling;
betaling via de verbindingsorganen .
rechtstreekse betaling .
rechtstreekse betaling .

I. LUXEMBURG

Rechtstreekse betaling .
J. NEDERLAND

1 . In de betrekkingen met België, Denemar
ken , Frankrijk , Griekenland , Ierland , Ita
lië, Luxemburg, Portugal , Spanje en het
Verenigd Koninkrijk :

2 . In de betrekkingen met Duitsland :

rechtstreekse betaling .

betaling via de verbindingsorganen ( toepassing
van de in bijlage 5 genoemde bepalingen ).
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K. PORTUGAL

Rechtstreekse betaling.
L. VERENIGD KONINKRIJK
Rechtstreekse betaling.".

Bijlage 7 wordt vervangen door:
„BIJLAGE 7
BANKEN

(Artikel 4 , lid 7 , artikel 55 , lid 3 , en artikel 122 van de toepassingsverordening )
A. BELGIE :

Geen

B. DENEMARKEN :

Danmarks Nationalbank ( Nationale Bank van Denemar
ken ), København

Deutsche Bundesbank ( Duitse Bondsbank), Frankfurt am

C. DUITSLAND :

Main

Banco Exterior de España ( Buitenlandse Bank van Spanje ),

D. SPANJE :

Madrid

E. FRANKRIJK :

Banque de France ( Bank van Frankrijk ), Paris

F. GRIEKENLAND :

Τράπεζα της Ελλάδας , Αθήνα ( Bank van Griekenland ),
Athene

Central Bank of Ireland ( Centrale Bank van Ierland ),

G. IERLAND :

Dublin

H. ITALIË :

Banca Nazionale del Lavoro ( Nationale Bank van de
Arbeid ), Roma

I.

Caisse d'épargne ( Spaarbank ), Luxembourg

LUXEMBURG :

J. NEDERLAND :

Geen

K. PORTUGAL :

Banco de Portugal ( Bank van Portugal ), Lisboa

L. VERENIGD KONINKRIJK :

Groot-Brittannië: Bank of England ( Bank van Engeland ),
London

Noord-Ierland: Northern Bank Limited ( Bank van het
Noorden Ltd ), Belfast

Gibraltar: Barclays Bank , Gibraltar".

Bijlage 8 wordt vervangen door :
„ BIJLAGE 8

TOEKENNING VAN GEZINSBIJSLAGEN

( Artikel 4 , lid 8 , artikel 10 bis , lid 1 , sub d ), en artikel 122 van de toepassingsverordening )
Artikel 10 bis , lid 1 , sub d ), van de toepassingsverordening is van toepassing:
1 . Werknemers en zelfstandigen :
a ) met een referentieperiode van een
kalendermaand in de betrekkingen tus
sen :

— Duitsland en Spanje
— Duitsland en Frankrijk
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— Duitsland en Griekenland
— Duitsland en Ierland

—
—
—
—
—
—
—
—

Duitsland en Luxemburg
Duitsland en Portugal
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
Frankrijk en Luxemburg
Portugal en Frankrijk
Portugal en Ierland
Portugal en Luxemburg
Portugal en het Verenigd Koninkrijk

b ) met een referentieperiode van een
kalenderkwartaal in de betrekkingen
— Denemarken en Duitsland

tussen :

— Nederland en Denemarken , Duitsland ,
Frankrijk , Luxemburg , Portugal

2 . Zelfstandigen :
met een referentieperiode van een kalen
derkwartaal in de betrekkingen tussen :

— België en Nederland".

Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd en aangevuld :

I. LUXEMBURG

. . . ( ongewijzigd).

„A. BELGIË
. . . (ongewijzigd ).

J. NEDERLAND

B. DENEMARKEN

. . . ( ongewijzigd ).

. . . ( ongewijzigd ).

K. PORTUGAL

C. DUITSLAND

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse
kosten van de verstrekkingen worden de verstrek
kingen , verleend door de officiële gezondheidsdien
sten , in aanmerking genomen .

. . . (ongewijzigd ).
D. SPANJE

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse
kosten van de verstrekkingen wordt het algemene

L. VERENIGD KONINKRIJK

stelsel van sociale zekerheid in aanmerking geno
men .

. . . ( ongewijzigd )".

E. FRANKRIJK
. . . ( ongewijzigd ).

Bijlage 10 wordt als volgt gewijzigd en aangevuld :
„A. BELGIË

F. GRIEKENLAND

. . . ( ongewijzigd ).

. . . ( ongewijzigd).

B. DENEMARKEN

G. IERLAND

. . . ( ongewijzigd ).

. . . ( ongewijzigd).
H. ITALIË

C. DUITSLAND

. . . ( ongewijzigd ).

. . . ( ongewijzigd ).

D. SPANJE
1 . Voor de toepassing van artikel 6 , lid 1 ,
artikel 1 3 , leden 2 en 3 , artikel 1 4 , leden 1 ,
2 en 3 , artikel 102 , lid 2 , artikel 110 en
artikel 113 , lid 2 , van de toepassingsveror
dening:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Na
tionaal Instituut van de sociale zekerheid ),
Madrid
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2 . Voor de toepassing van artikel 11 , lid 1 ,
artikel 11 bis , artikel 12 bis , artikel 38 ,
lid 1 , artikel 70 , lid 1 , artikel 80 , lid 2 ,
artikel 81 , artikel 82 , lid 2 , artikel 85 , lid 2 ,
en artikel 86 , lid 2 , van de toepassings
verordening:
a ) alle stelsels met uitzondering van het
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional

stelsel voor zeelieden :

de Seguridad Social ( Provinciale Directies van
het Nationaal Instituut van de sociale zeker

heid )
Instituto Social de la Marina ( Sociaal Instituut
voor Zeelieden ), Madrid

b ) stelsel voor zeelieden :

E. FRANKRIJK
. . . ( ongewijzigd ).
F. GRIEKENLAND

. . . ( ongewijzigd ).
G. IERLAND

. . . (ongewijzigd ).
H. ITALIË

. . . ( ongewijzigd ).
I.

LUXEMBURG

. . . ( ongewijzigd ).
J. NEDERLAND
. . . ( ongewijzigd ).

K. PORTUGAL
I.

Continent

1 . Voor de toepassing van artikel 17
van de verordening :

2 . Voor de toepassing van artikel 11 ,
lid 1 , en artikel 1 1 bis van de toepas
singsverordening :

Departamento de Rela^öes Internacionais e
Convenföes de Seguran^a Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa

Centro Regional de Seguranga Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) waar
bij de gedetacheerde werknemer is aangeslo
ten

3 . Voor de toepassing van artikel 12 bis
van de toepassingsverordening:

Centro Regional de Seguran^a ( Regionaal Cen
trum voor de sociale zekerheid ) van de woon

plaats van de werknemer of waarbij hij is
aangesloten

4 . Voor de toepassing van artikel 13 ,
leden 2 en 3 , van de toepassingsver
ordening :

Departamento de Relacöes Internacionais e
Convencöes de Seguranfa Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa
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5 . Voor de toepassing van artikel 14 ,
leden 1 en 2 , van de toepassingsveror
dening:

Departamento de Relacöes Internacionais e

Convencöes de Seguran^a Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa
6 . Voor de toepassing van artikel 14 ,
lid 3 , van de toepassingsverorde
Centro Regional de Seguranfa Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ), Lis

ning:

boa

7 . Voor de toepassing van artikel 28 ,
lid 1 , artikel 29 , leden 2 en 5 , arti
kel 30 , leden 1 en 3 , en artikel 31 ,
lid 1 , tweede zin , van de toepassings
verordening ( voor wat betreft het
uitreiken van de verklaringen ):

Centro Nacional de Pensöes ( Nationaal Cen

trum voor pensioenen ), Lisboa
8 . Voor
lid 2 ,
lid 1 ,
lid 2 ,

de toepassing van artikel 25 ,
artikel 38 , lid 1 , artikel 70 ,
artikel 82 , lid 2 , en artikel 86 ,
van de toepassingsverorde

ning :

Administratieve autoriteit van de woonplaats
van de gezinsleden

9 . Voor de toepassing van artikel 17 ,
leden 6 en 7 , artikel 18 , leden 3 , 4 en
6 , artikel 20 , artikel 21 , lid 1 , arti
kel 22 , artikel 31 , lid 1 , eerste zin , en
artikel 34 , leden 1 en 2 , eerste alinea ,

van de toepassingsverordening ( bij
wijze van orgaan van de woonplaats
of orgaan van de verblijfplaats , naar
gelang van het geval ):

10 . Voor de toepassing van artikel 80 ,
lid 2 , artikel 81 en artikel 85 , lid 2 ,
van de toepassingsverordening :

11 . Voor de toepassing van artikel 102 ,
lid 2 , van de toepassingsverorde
ning :

Administra^ao Regional de Saüde ( Regionale
Gezondheidsadministratie ) van de woon- of
verblijfplaats van de belanghebbende

Centro Regional de Seguranga Social ( Regio
naal Centrum voor de sociale zekerheid ) waar
de belanghebbende tevoren laatstelijk aange
sloten is geweest

Departamento de Relacöes Internacionais e
Convencöes de Seguran^a Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid), Lisboa

II . Autonoom gebied Madeira
1 . Voor de toepassing van artikel 17
van de verordening :

Secretario Regional dos Assuntos Sociais ( Re
gionaal Secretaris voor sociale zaken ), Fun
chal

2 . Voor de toepassing van artikel 11 ,
lid 1 , en artikel 1 1 bis van de toepas
singsverordening :

Direc^ao Regional de Seguran^a Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal
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3 . Voor de toepassing van artikel 12 bis
van de toepassingsverordening:
4 . Voor de toepassing van artikel 13 ,
leden 2 en 3 , van de toepassingsveror
dening:

5 . Voor de toepassing van artikel 14 ,
leden 1 en 2 , van de toepassingsveror
dening:

Direcfao Regional de Seguran^a Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

Departamento de Rela^öes Internacionais e
Conven9Öes de Seguran^a Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa

Departamento de Rela^öes Internacionais e
Convengöes de Seguran^a Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa

6 . Voor de toepassing van artikel 14 ,
lid 3 , van de toepassingsverorde
ning :

Direcgao Regional de Seguranga Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

7 . Voor de toepassing van artikel 28 ,
lid 1 , artikel 29 , leden 2 en 5 , arti
kel 30 , leden 1 en 3 , en artikel 31 ,
lid 1 , tweede zin , van de toepassings
verordening ( voor wat betreft het
uitreiken van de verklaringen ):

Direcgao Regional de Seguranga Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

8 . Voor de toepassing van artikel 25 ,
lid 2 , artikel 38 , lid 1 , artikel 70 ,
lid 1 , artikel 82 , lid 2 , en artikel 86 ,
lid 2 , van de toepassingsverorde
ning :

Administratieve autoriteit van de woonplaats
van de gezinsleden

9 . Voor de toepassing van artikel 17 ,
leden 6 en 7 , artikel 18 , leden 3 ,
4 en 6 , artikel 20 , artikel 21 , lid 1 ,
artikel 22 , artikel 31 , lid 1 , eerste zin ,
en artikel 34 , leden 1 en 2 , eerste
alinea , van de toepassingsverorde
ning ( bij wijze van orgaan van de
woonplaats of orgaan van de verblijf
plaats , naar gelang van het geval ):

Direcgao Regional de Saüde Püblica ( Regionale
Directie voor Volksgezondheid ), Funchal

10 . Voor de toepassing van artikel 80 ,
lid 2 , artikel 81 , en artikel 85 , lid 2 ,
van de toepassingsverordening :

Direcgao Regional de Seguranga Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Funchal

11 . Voor de toepassing van artikel 102 ,
lid 2 , van de toepassingsverorde
ning :

Departamento de Relagöes Internacionais e
Convengöes de Seguranga Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa

III . Autonoom gebied der Azoren

1 . Voor de toepassing van artikel 1 7 van
de verordening :

Direcgao Regional de Seguranga Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroismo
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2 . Voor de toepassing van artikel 11 ,
lid 1 , en artikel 1 1 bis van de toepas
singsverordening:

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid), Angra do
Heroísmo

3 . Voor de toepassing van artikel 12 bis
van de toepassingsverordening:

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

4 . Voor de toepassing van artikel 13 ,
leden 2 en 3 , van de toepassingsveror
dening:

Departamento de Relações Internacionais e
Convenções de Segurança Social (Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa

5 . Voor de toepassing van artikel 14 ,
leden 1 en 2 , van de toepassingsveror
dening :

Departamento de Rela9Öes Internacionais e
Convenções de Segurança Social ( Departement
voor
internationale
betrekkingen
en
overeenkomsten inzake sociale zekerheid ),
Lisboa

6 . Voor de toepassing van artikel 14 ,
lid 3 , van de toepassingsverorde
ning :

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

7 . Voor de toepassing van artikel 28 ,
lid 1 , artikel 29 , leden 2 en 5 , arti
kel 30 , leden 1 en 3 , en artikel 31 ,
lid 1 , tweede zin , van de toepassings
verordening ( voor wat betreft het
uitreiken van de verklaringen ):

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

8 . Voor de toepassing van artikel 25 ,
lid 2 , artikel 38 , lid 1 , artikel 70 ,
lid 1 , artikel 82 , lid 2 , en artikel 86 ,
lid 2 , van de toepassingsverorde
ning:

Administratieve autoriteit van de woonplaats
van de gezinsleden

9 . Voor de toepassing van artikel 17 ,
leden 6 en 7 , artikel 18 , leden 3 , 4
en 6 , artikel 20 , artikel 21 , lid 1 , arti
kel 22 , artikel 31 , lid 1 , eerste zin , en
artikel 34 , leden 1 en 2 , eerste alinea ,

van de toepassingsverordening ( bij
wijze van orgaan van de woonplaats
of orgaan van de verblijfplaats , naar
gelang van het geval ):
10 . Voor de toepassing van artikel 80 ,
lid 2 , artikel 81 en artikel 85 , lid 2 ,
van de toepassingsverordening:

Direcção Regional de Saude ( Regionale
Gezondheidsdirectie ), Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social ( Regio
nale Directie voor sociale zekerheid ), Angra do
Heroísmo

11 . Voor de toepassing van artikel 102 ,
lid 2 , van de toepassingsverorde
ning :

Departamento de Relações Internacionais e
Convenções de Seguran9a Social ( Departement
voor internationale betrekkingen en overeen
komsten inzake sociale zekerheid ), Lisboa
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L. VERENIGD KONINKRIJK
. . . ( ongewijzigd ).".

Bijlage 1 1 wordt vervangen door :
„BIJLAGE 11
STELSELS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 35 , LID 2 , VAN DE VERORDENING

(Artikel 4 , lid 11 , van de toepassingsverordening)
A. BELGIË

Stelsel waarbij de verzekering voor geneeskundige verzorging ( verstrekkingen ) wordt uitgebreid tot
zelfstandigen .
B. DENEMARKEN
Geen .
C. DUITSLAND

Geen .

D. SPANJE
Geen .

E. FRANKRIJK

Het stelsel van ziekte- en moederschapsverzekering voor niet tot de landbouw behorende beroepen
ingesteld bij de gewijzigde wet van 12 juli 1966 .
F. GRIEKENLAND

1 . Verzekeringsfonds voor ambachtslieden en kleine kooplieden ( TEBE ).
2 . Verzekeringsfonds voor kooplieden .

3 . Ziekteverzekeringsfonds voor advocaten :
a ) Ziekenfonds van Athene ;
b ) Ziekenfonds van Piraeus ;
c ) Ziekenfonds van Saloniki ;
d ) Ziekenfonds voor advocaten in de provincie ( TYDE ).

4 . Pensioen- en verzekeringsfonds voor geneeskundig personeel .
G. IERLAND
Geen .

H. ITALIË
Geen .
I. LUXEMBURG
Geen .

J. NEDERLAND
Geen .

K. PORTUGAL
Geen .

L. VERENIGD KONINKRIJK
Geen .".
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3 . Verordening ( EEG ) nr . 337 / 75 van de Raad van
10 februari 1975 ( PB nr . L 39 van 13 . 2 . 1975 , blz . 1 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17).

15 . 11 . 85

In artikel 1 wordt „60" vervangen door „72".
8 . Richtlijn 68 / 360 / EEG van de Raad van 15 oktober
1968 ( PB nr . L 257 van 19 . 10 . 1968 , blz . 13 ),

In artikel 4 , lid 1 , wordt „drieëndertig" vervangen door
„negenendertig" en sub a ), b ) en c) wordt „tien" telkens
vervangen door „twaalf'.

4 . Verordening ( EEG) nr. 1365 / 75 van de Raad van
26 mei 1975 (PB nr . L 139 van 30 . 5 . 1975 , blz . 1 ),

gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte vanl979(PBnr.L291 van 19. 11 .
1979 , blz . 17 ).

gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17).

Voetnoot (*) in de bijlage wordt als volgt gelezen :

In artikel 6 , lid 1 , wordt „drieëndertig" vervangen door
„negenendertig" en sub a ), b ) en c) wordt „tien" telkens

„(^ Belgische , Deense , Duitse , Franse , Griekse , Ierse ,
Italiaanse , Luxemburgse , Nederlandse , Portugese ,

vervangen door „twaalf".

Spaanse , van het Verenigd Koninkrijk , al naar
gelang van het land dat de kaart heeft afgege

5 . Verordening ( EEG ) nr. 2950 / 83 van de Raad van
17 oktober 1983 ( PB nr . L 289 van 22 . 10 . 1983 ,
blz . 1 ).

In artikel 3 , lid 1 , wordt na „de Mezzogiorno" inge
voegd „ , Portugal".
6 . Verordening ( EEG ) nr . 815 / 84 van de Raad van
26 maart 1984 ( PB nr . L 88 van 31 . 3 . 1984 ,
blz . 1 ).

In artikel 11 , lid 2 , wordt „vijfenveertig" vervangen
door „vierenvijftig".
7.

Besluit 63 / 688 / EEG van de Raad van 18 december

1963 ( PB nr . 190 van 30 . 12 . 1963 , blz . 3090 / 63 ),

gewijzigd bij :

ven .".

9 . Besluit 74 / 325 / EEG van de Raad van 27 juni 1974
( PB nr . L 185 van 9 . 7 . 1974 , blz . 15 ), gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In artikel 4 , lid 1 , wordt „60" vervangen door „72".
10 . Richtlijn 77 / 576 / EEG van de Raad van 25 juli 1977
( PB nr . L 229 van 7 . 9 . 1977 , blz . 12 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1979 (PBnr . L 291 van 19.11 .
1979 , blz . 17 ),

— Besluit 68 / 189 / EEG van 9 april 1968 ( PB nr . L 91
van 12 . 4 . 1968 , blz . 26 ),

— Richtlijn 79 / 640 / EEG van de Commissie van
21 juni 1979 (PB nr . L 183 van 19 . 7 . 1979 ,
blz . 11 ).

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

In artikel 6 , lid 2 , wordt „vijfenveertig" vervangen door
„vierenvijftig".

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

Bijlage II wordt aangevuld met onderstaande Spaanse
en Portugese tekst :

„ ANEXO II / ANEXO II

SEÑALES ESPECIALES DE SEGURIDAD / SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA

1 . Señales de prohibición / Sinais de proibição
a ) Prohibido fumar
Proibido fumar

b ) Prohibido fumar o encender fuegos libres
Proibido fumar ou foguear

c) Prohibido el paso a los peatones
Passagem proibida a peões

d ) Prohibido apagar con agua

Proibido apagar com água
e ) Agua no potable

Água impropria para beber
2 . Señales de advertencia / Sinais de perigo
a ) Materias inflamables
Substâncias inflamáveis
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d ) Salida de emergencia a la izquierda

Substâncias explosivas

Saída de socorro à esquerda

c) Sustancias venenosas

e ) Salida de emergencia

Substancias tóxicas

(a colocar sobre la salida )

d ) Sustancias corrosivas

Saida de socorro

Stubstâncias corrosivas

(a colocar por cima da saída )".

e) Radiaciones peligrosas

1 1 . Richtlijn 80 / 1 107 / EEG van de Raad van 27 november

Substancias radioactivas

1980 ( PB nr . L 327 van 3 . 12 . 1980 , blz . 8 ).

f) Atención a las cargas suspendidas

In artikel 10 , lid 2 , wordt „eenenveertig" vervangen
door „vierenvijftig".

Cargas suspensas
g ) Atención a los vehículos de mantenimiento
Carro transportador em movimento
h ) Peligro eléctrico

12 .

Besluit 82 / 43 / EEG van de Commissie van 9 december

1981 ( PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1982 , blz . 35 ).

In artikel 3 , lid 1 , wordt „20" vervangen door „24".

Perigo de electrocussão

In artikel 6 , eerste alinea , en in artikel II wordt „tien"

vervangen door „twaalf'.

i ) Peligro general
Perigos vários

13 . Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen
der Lid-Staten , in het kader van de bijzondere Raad van
Ministers bijeen , van 9 juli 1957 ( PB nr . 28 van 31 . 8 .
1957 , blz . 487 / 57 ), gewijzigd bij :

j ) Peligro rayos láser
Perigo , raios laser

3 . Señales de obligación / Sinais de obrigação
a ) Protección obligatoria de la vista

Protecção obrigatória dos alhos
b ) Protección obligatoria de la cabeza
Protecção obrigatória de cabeça
c) Protección obligatoria de los oídos

Protecção obrigatória dos ouvidos
d ) Protección obligatoria de las vías respiratorias
Protecção obrigatória dos órgãos respiratorios
e ) Protección obligatoria de los pies
Protecção obrigatória dos pés

f) Protección obligatoria de las manos

— Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regerin
gen der Lid-Staten , in het kader van de bijzondere
Raad van Ministers bijeen , van 11 maart 1965 ( PB
nr . 46 van 22 . 3 . 1965 , blz . 698 / 65 ),

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

De bijlage wordt als volgt gewijzigd :
— artikel 3 , eerste alinea : „veertig" wordt vervangen
door „achtenveertig",

— artikel 9 , tweede alinea : „vijf' wordt vervangen
door „zes",

Protecção obrigatória das mãos

— artikel 13 , derde alinea : „zeven" wordt vervangen
door „negen",

4 . Señales de emergencia / Sinais de emergencia

— artikel 18 , eerste alinea : „zevenentwintig" wordt
vervangen door „tweeëndertig",

a ) Puesto de socorro

— artikel 18 , tweede alinea : „eenentwintig" wordt
vervangen door „vijfentwintig".

Posto de primeiros socorros

IX . HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN

A. Technische belemmeringen ( industriële produkten )
1 . In de onderstaande richtlijnen wordt in de aangegeven
artikelen „vijfenveertig" vervangen door „vierenvijf
tig":
a ) Richtlijn 67 / 548 / EEG van de Raad van 27 juni
1967 ( PB nr . 196 van 16 . 8 . 1967 , blz . 1 ), gewij
zigd bij :

— Richtlijn 69 / 81 / EEG van de Raad van
13 maart 1969 ( PB nr . L 68 van 19 . 3 . 1969 ,
blz . 1 ),

— Richtlijn 70 / 189 / EEG van de Raad van
6 maart 1970 ( PB nr . L 59 van 14 . 3 . 1970 ,
blz . 33 ),
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— Richtlijn 71 / 144 / EEG van de Raad van
22 maart 1971 (PB nr . L 74 van 29 . 3 . 1971 ,
blz . 15 ),

— Richtlijn 73 / 146 / EEG van de Raad van 21 mei
1973 (PB nr . L 167 van 25 . 6 . 1973 , blz . 1 ),

— Richtlijn 75 / 409 / EEG van de Raad van 24 juni
1975 ( PB
blz . 22 ),

nr .

L 183

van

14 . 7 . 1975 ,

— Richtlijn 76 / 907 / EEG van de Commissie van
14 juli 1976 ( PB nr . L 360 van 30 . 12 . 1976 ,
blz . 1 ), gerectificeerd in PB nr . L 28 van

15 . 11 . 85

c) Richtlijn 73 / 361 / EEG van de Raad van 1 9 novem
ber 1973 (PB nr. L 335 van 5 . 12 . 1973 , blz . 51 ),
gewijzigd bij :
— Richtlijn 76 / 434 / EEG van de Commissie van
13 april 1976 ( PB nr . L 122 van 8 . 5 . 1976 ,
blz . 20 ),

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 5 , lid 2 .

2 . 2 . 1979 , blz . 32 ,

— Richtlijn 79 / 370 / EEG van de Commissie van
30 januari 1979 ( PB nr . L 88 van 7 . 4 . 1979 ,
blz . 1 ),

— Richtlijn 79 / 831 / EEG van de Raad van
18 september 1979 ( PB nr . L 259 van
15 . 10 . 1979 , blz . 10 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 80 / 1189 / EEG van de Raad van
4 december 1980 ( PB nr . L 366 van
31 . 12 . 1980 , blz . 1 ),
— Richtlijn 81 / 957 / EEG van de Commissie van
23 oktober 1981 ( PBnr . L351 van7 . 12 . 1981 ,
blz . 5 ),

d) Richtlijn 74 / 150 / EEG van de Raad van 4 maart
1974 ( PB nr . L 84 van 28 . 3 . 1974 , blz . 10 ),
gewijzigd bij :
— Richtlijn 79 / 694 / EEG van de Raad van 24 juli
1979 ( PB nr . L 205 van 13 . 8 . 1979 ,
blz . 17 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 82 / 890 / EEG van de Raad van
17 december 1982 (PB nr. L 378 van
31 . 12 . 1982 , blz . 45 ):
artikel 13 , lid 2 .

— Richtlijn 82 / 232 / EEG van de Commisie van
25 maart 1982 ( PB nr . L 106 van 21 . 4 . 1982 ,
blz . 18 ),

— Richtlijn 83 / 467 / EEG van de Commissie van
29 juli 1983 ( PB nr . L 257 van 16 . 9 . 1983 ,
blz . 1 ),

— Richtlijn 84 / 449 / EEG van de Commissie van
25 april 1984 ( PB nr . L 251 van 19 . 9 . 1984 ,
blz . 1 ):
artikel 21 , lid 2 .

b ) Richtlijn 70 / 156 / EEG van de Raad van 6 februari
1970 ( PB nr . L 42 van 23 . 2 . 1970 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),
— Richtlijn 78 / 315 / EEG van de Raad van
21 december 1977 ( PB nr . L 81 van
28 . 3 . 1978 , blz . 1 ),

— Richtlijn 78 / 547 / EEG van de Raad van 12 juni
1978 ( PB nr . L 168 van 26 . 6 . 1978 ,
blz . 39 ),

e ) Richtlijn 75 / 324 / EEG van de Raad van 20 mei
1975 (PB nr. L 147 van 9 . 6 . 1975 , blz . 40), gewij
zigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291
van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 7 , lid 2 .

f) Richtlijn 76 / 116 / EEG van de Raad van 18 decem
ber 1975 ( PB nr. L 24 van 30 . 1 . 1976 , blz . 21 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 11 , lid 2 .

g) Richtlijn 76 / 117 / EEG van de Raad van 18 decem
ber 1975 (PB nr . L 24 van 30 . 1 . 1976 , blz . 45 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17):
artikel 7 , lid 2 .

h ) Richtlijn 76 / 767 / EEG van de Raad van 27 juli

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

1976 (PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 153 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

— Richtlijn 80 / 1267 / EEG van de Raad van

artikel 20 , lid 2 .

16 december 1980 ( PB nr . L 375 van
31 . 12 . 1980 , blz . 34 ), gerectificeerd in PB nr .
L 265 van 19 . 9 . 1981 , blz . 28 :

artikel 13 , lid 2 .

i ) Richtlijn 76 / 889 / EEG van de Raad van 4 novem
ber 1976 ( PB nr . L 336 van 4 . 12 . 1976 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :
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— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— in vak nr . 3 :

„VIDRIO SONORO SUPERIOR

— Richtlijn 82 / 449 / EEG van de Commissie van
7 juni 1982 ( PB nr . L 222 van 30 . 7 . 1982 ,
blz . 1 ):

VIDRO SONORO SUPERIOR",
— in vak nr . 4 :

„VIDRIO SONORO
VIDRO SONORO".

artikel 8 , lid 2 .

j ) Richtlijn 79 / 113 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1978 (PB nr . L 33 van 8 . 2 . 1979 , blz . 15 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 1051 / EEG van de Raad van
7 december 1981 ( PB
30 . 12 . 1981 , blz . 49 ):
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nr .

L

376

van

artikel 5 , lid 2 .

3 . Richtlijn 70 / 156 / EEG van de Raad van 6 februari 1970
( PB nr. L 42 van 23 . 2 . 1970 , blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 78 / 315 / EEG van de Raad van 21 decem
ber 1977 ( PB nr . L 81 van 28 . 3 . 1978 , blz . 1 ),
— Richtlijn 78 / 547 / EEG van de Raad van 12 juni
1978 ( PB nr . L 168 van 26 . 6 . 1978 , blz . 39 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

k ) Richtlijn 82 / 130 / EEG van de Raad van 15 februari
1982 ( PB nr . L 59 van 2 . 3 . 1982 , blz . 10 ):
artikel 7 , lid 2 .

— Richtlijn 80 / 1267 / EEG van de Raad van 16 decem
ber 1980 ( PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 , blz . 34 ),
gerectificeerd in PB nr . L 265 van 19. 9. 1981 ,
blz . 28 .

1 ) Richtlijn 84 / 530 / EEG van de Raad van 17 septem
ber 1984 ( PB nr . L 300 van 19 . 11 . 1984 ,
blz . 95 ):

wetgeving .".

artikel 19 , lid 2 .

m ) Richtlijn 84 / 532 / EEG van de Raad van 17 septem
ber 1984 ( PB nr . L 300 van 19 . 11 . 1984 ,
blz . 111 ):

4 . Richtlijn 70 / 157 / EEG van de Raad van 6 februari 1970
( PB nr . L 42 van 23 . 2 . 1970 , blz . 16 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

artikel 24 , lid 2 .

n ) Richtlijn 84 / 539 / EEG van de Raad van 17 septem
ber 1984 ( PB nr . L 300 van 19 . 11 . 1984 ,
blz . 179 ):

— Richtlijn 73 / 350 / EEG van de Commissie van
7 november 1973 ( PB nr . L 321 van 22 . 11 . 1973 ,
blz . 33 ),

— Richtlijn 77 / 212 / EEG van de Raad van 8 maart

artikel 6 , lid 2 .

1977 ( PB nr . L 66 van 12 . 3 . 1977 , blz . 33 ),

2 . Richtlijn 69 / 493 / EEG van de Raad van 15 december
1969 ( PB nr . L 326 van 29 . 12 . 1969 , blz . 36 ), gewij
zigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

In bijlage I wordt in kolom -b- toegevoegd :
— in vak nr . 1 :

„CRISTAL SUPERIOR
CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR

Aan artikel 2 , sub a ), wordt toegevoegd :
„— homologación de tipo , in de Spaanse wetgeving ,
— aprovação de marca e modelo , in de Portugese

30 %
30 % ",

— in vak nr . 2 :

— Richtlijn 81 / 334 / EEG van de Commissie van
13 april 1981 ( PB nr . L 131 van 18. 5. 1981 ,
blz . 6 ).

In bijlage II wordt de voetnoot betreffende punt 3.1.3
vervangen door :
„(*) B = België , D = Duitsland , DK = Denemarken ,
E = Spanje , F = Frankrijk, GR = Griekenland ,
I = Italië , IRL = Ierland , L = Luxemburg ,
NL = Nederland , P = Portugal , UK = Verenigd
Koninkrijk .".
In bijlage IV wordt de voetnoot betreffende de kenletters
van het land van goedkeuring vervangen door :
„(*) Voorafgegaan door de kenletter(s ) van het land
van goedkeuring : B = België , D = Duitsland ,
DK = Denemarken , E = Spanje , F = Frankrijk ,

24 %

GR = Griekenland , I = Italië , IRL = Ierland ,

CRISTAL AL PLOMBO

24 %

CRISTAL DE CHUMBO

24 % ",

L = Luxemburg , NL = Nederland , P = Portugal ,
UK = Verenigd Koninkrijk .".

„MOΛYBΔOYXA KPYSTAAAA
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5 . Richtlijn 70 / 388 / EEG van de Raad van 27 juli 1970
(PB nr. L 176 van 10 . 8 . 1970 , blz . 12 ), gewijzigd
bij :

8 . Richtlijn 71 / 347 / EEG van de Raad van 12 oktober
1971 (PB nr. L 239 van 25 . 10 . 1971 , blz . 1 ), gewijzigd

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .

1972 , blz . 14 ),

bij :
1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 (PBnr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Toetredingsakte van 1979 (PBnr. L291 van 19 . 11 .

gerectificeerd in PB nr . L 329 van 25 . 11 . 1982 ,
blz . 31 .

In artikel 1 , sub a ), wordt tussen de haakjes toege
voegd :

In bijlage I , punt 1.4.1 , wordt de tekst tussen haakjes
als volgt gelezen:

„masa del hectolitro CEE , peso hectolitro CEE".

„(1 voor Duitsland , 2 voor Frankrijk , 3 voor Italië ,
4 voor Nederland , 6 voor België , 9 voor Spanje , 11
voor het Verenigd Koninkrijk , 13 voor Luxemburg ,
DK voor Denemarken , GR voor Griekenland , IRL
voor Ierland , P voor Portugal )".

6 . Richtlijn 71 / 127 / EEG van de Raad van 1 maart 1971
( PB nr . L 68 van 22 . 3 . 1971 , blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

1979 , blz . 17 ).

9 . Richtlijn 71 / 348 / EEG van de Raad van 12 oktober
1971 ( PB nr . L 239 van 25 . 10 . 1971 , blz . 9 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979(PBnr.L291vanl9 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In de bijlage , hoofdstuk IV , punt 4.8.1 , wordt toege
voegd :

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

„1 peseta
10 centavos .".

— Richtlijn 79 / 795 / EEG van de Commissie van 20
juli 1979 ( PB nr . L 239 van 22 . 9 . 1979 , blz . 1 ).

In bijlage I , punt 2.6.2.1 , wordt de tekst tussen haakjes
als volgt gelezen:
„(1 voor Duitsland, 2 voor Frankrijk, 3 voor Italië ,

10 . Richtlijn 74 / 150 / EEG van de Raad van 4 maart 1974
(PB nr. L 84 van 28 . 3 . 1974 , blz . 10 ), gewijzigd
bij :

4 voor Nederland , 6 voor België, 9 voor Spanje , 11
voor het Verenigd Koninkrijk, 13 voor Luxemburg,,

— Richtlijn 79 / 694 / EEG van de Raad van 24 juli
1979 (PB nr . L 205 van 13 . 8 . 1979 , blz . 17 ),

1 8 voor Denemarken , GR voor Griekenland , IRL voor
Ierland , P voor Portugal )".

—: Toetredingsakte van 1979 ( PBnr. L291 van 19 . 11 .

7 . Richtlijn 71 / 316 / EEG van de Raad van 26 juli 1971
( PB nr . L 202 van 6 . 9 . 1971 , blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Richtlijn 82 / 890 / EEG van de Raad van 17 decem
ber 1982 ( PB nr . L 378 van 31 . 12 . 1982 ,
blz . 45 ).

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 72 / 427 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1972 (PB nr . L 291 van 28 . 12 . 1972 ,
blz . 156 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PBnr . L291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 83 / 575 / EEG van de Raad van 26 oktober
1983 ( PB nr . L 332 van 28 . 11 . 1983 , blz . 43 ).

1979 , blz . 17 ),

Aan artikel 2 , sub a ), wordt toegevoegd :
„— homologación de tipo , in de Spaanse wetgeving ,
— aprovação de marca e modelo , in de Portugese
wetgeving .".

11 . Richtlijn 74 / 483 / EEG van de Raad van 17 september
1974 ( PB nr . L 266 van 2 . 10 . 1974 , blz . 4 ), gewijzigd
bij Richtlijn 79 / 48 8 / EEG van de Commissie van 18
april 1979 (PB nr . L 128 van 26 . 5 . 1979 , blz . 1 ).

In bijlage I , punt 3.1 , eerste streepje , en in bijlage II ,
punt 3.1.1.1 , sub a ), eerste streepje , wordt de tekst
tussen haakjes als volgt gelezen :

vervangen door:

„(B voor België , D voor Duitsland , DK voor Denemar
ken , E voor Spanje , F voor Frankrijk , GR voor
Griekenland , I voor Italië , IRL voor Ierland , L voor
Luxemburg , NL voor Nederland , P voor Portugal , UK
voor het Verenigd Koninkrijk )".

„( ! ) B = België , D = Duitsland , DK = Denemarken , E
= Spanje , F = Frankrijk , GR = Griekenland , I =
Italië , IRL = Ierland , L = Luxemburg, NL =
Nederland , P = Portugal , LIK = Verenigd Ko
ninkrijk .".

In bijlage I wordt de voetnoot betreffende punt 3.2.2.2
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12 . Richtlijn 76 / 114 / EEG van de Raad van 18 december

e) Richtlijn 76 / 761 / EEG van de Raad van 27 juli

1975 (PB nr . L 24 van 30 . 1 . 1976 , blz . 31 ), gewijzigd
bij :

gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB nr.

— Richtlijn 78 / 507 / EEG van de Commissie van
19 mei 1978 (PB nr. L 155 van 13 . 6 . 1978 ,
blz . 31 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PBnr. L291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

gerectificeerd in PB nr . L 329 van 25 . 11 . 1982 ,
blz . 31 .

„(1 voor Duitsland , 2 voor Frankrijk , 3 voor Italië ,
4 voor Nederland , 6 voor België , 9 voor Spanje ,
1 1 voor het Verenigd Koninkrijk , 13 voor Luxemburg ,
18 voor Denemarken , GR voor Griekenland , IRL voor
Ierland , P voor Portugal )".
13 . In de volgende richtlijnen worden de nummers en
kenletters van de Lid-Staten op de aangeduide plaatsen
vervangen door:
„1 voor Duitsland

2 voor Frankrijk
3 voor Italië

4 voor Nederland

voor
voor
voor
voor

L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17):

bijlage VI , punt 4.2 .

f) Richtlijn 76 / 762 / EEG van de Raad van 27 juli
1976 ( PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 122 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB
nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

bijlage II , punt 4.2 .

In de bijlage , punt 2.1.2 , wordt de tekst tussen haakjes
vervangen door :

6
9
11
13

1976 (PB nr. L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 96 ),

België
Spanje
het Verenigd Koninkrijk
Luxemburg

DK voor Denemarken

GR voor Griekenland
IRL voor Ierland

P voor Portugal".
a ) Richtlijn 76 / 757 / EEG van de Raad van 27 juli
1976 ( PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 32 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB
nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

14 . Richtlijn 76 / 767 / EEG van de Raad van 27 juli 1976
( PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 153 ), gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In bijlage I , punt 3.1 , eerste streepje , en in bijlage II ,
punt 3.1.1.1 , eerste streepje , wordt de tekst tussen
haakjes vervangen door :
„(B voor België , D voor Duitsland , DK voor Denemar
ken , E voor Spanje , F voor Frankrijk , GR voor
Griekenland , I voor Italië , IRL voor Ierland , L voor
Luxemburg , NL voor Nederland , P voor Portugal , UK
voor het Verenigd Koninkrijk)".

15 . In de volgende richtlijnen worden de nummers en
kenletters van de Lid-Staten op de aangeduide plaatsen
vervangen door :
„1 voor Duitsland

2 voor Frankrijk
3 voor Italië

4 voor Nederland

6 voor België
9 voor Spanje
11 voor het Verenigd Koninkrijk
13 voor Luxemburg
18 voor Denemarken
GR voor Griekenland
IRL voor Ierland

bijlage III , punt 4.2 .
b ) Richtlijn 76 / 758 / EEG van de Raad van 27 juli
1976 ( PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 54 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB
nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
bijlage III , punt 4.2 .
c) Richtlijn 76 / 759 / EEG van de Raad van 27 juli
1976 ( PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 71 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr .

P voor Portugal".

a ) Richtlijn 77 / 536 / EEG van de Raad van 28 juni
1977 ( PB nr . L 220 van 29 . 8 . 1977 , blz . 1 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB
nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

bijlage VI .

b ) Richtlijn 77 / 538 / EEG van de Raad van 28 juni

L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

1977 (PB nr . L 220 van 29 . 8 . 1977 , blz . 60 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB
nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

bijlage III , punt 4.2 .

bijlage II , punt 4.2 .

d ) Richtlijn 76 / 760 / EEG van de Raad van 27 juli

c ) Richtlijn 77 / 539 / EEG van de Raad van 28 juni

1976 ( PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 85 ),

1977 ( PB nr . L 220 van 29 . 8 . 1977 , blz . 72 ),

gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB
nr . L 291 van' 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB
nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

bijlage I , punt 4.2 .

bijlage II , punt 4.2 .
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d ) Richtlijn 77 / 540 / EEG van de Raad van 28 juni
1977 ( PB nr . L 220 van 29 . 8 . 1977 , blz . 83 ),

gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB

15 . 11 . 85

17 . Richtlijn 80 / 780 / EEG van de Raad van 22 juli 1980
( PB nr . L 229 van 30 . 8 . 1980 , blz . 49 ), gewijzigd bij
Richtlijn 80 / 1272 / EEG van de Raad van 22 december

nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):

1980 ( PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 , blz . 73 ).

bijlage IV , punt 4.2 .

Aan artikel 8 wordt de volgende tekst toegevoegd :

e) Richtlijn 77 / 541 / EEG van de Raad van 28 juni
1977 ( PB nr . L 220 van 29 . 8 . 1977 , blz . 95 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 576 / EEG van de Raad van 20 juli
1981 ( PB nr . L 209 van 29 . 7 . 1981 , blz . 32 ),
gerectificeerd in PB nr . L 357 van 12 . 12 . 1981 ,
blz . 23 ,

— Richtlijn 82 / 319 / EEG van de Commissie van
2 april 1982 ( PB nr . L 139 van 19 . 5 . 1982 ,
blz . 17 ):

bijlage III , punt 1.1.1 .

f) Richtlijn 78 / 764 / EEG van de Raad van 25 juli
1978 ( PB nr . L 255 van 18 . 9 . 1978 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 82 / 890 / EEG van de Raad van
17 december 1982 ( PB nr . L 378 van 31 . 12 .
1982 , blz . 45 ),

— Richtlijn 83 /190 / EEG van de Commissie van
28 maart 1983 (PB nr. L 109 van 26 . 4 . 1983 ,
blz . 13 ):

bijlage II, punt 3.5.2.1 ,

g) Richtlijn 78 / 932 / EEG van de Raad van 16 okto
ber 1978 ( PB nr . L 325 van 20 . 11 . 1978 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979
( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ), gerecti
ficeerd in PB nr . L 329 van 25 . 11 . 1982 ,
blz . 31 :

,,— homologación de tipo , in de Spaanse wetgeving ,
— aprovação de marca e modelo , in de Portugese
wetgeving .".

1 8 . Richtlijn 83 / 189 / EEG van de Raad van 28 maart 1983
( PB nr . L 109 van 26 . 4 . 1983 , blz . 8 ):

In de bijlage wordt in lijst 1 toegevoegd :
„IRANOR ( España )
Instituto Español de Normalización
Fernández de la Hoz , 52
28010 Madrid

DGQ ( Portugal )
Direcção Geral de Qualidade
Rua José Estevão , 83A
1199 Lisboa ".

19 . In de volgende richtlijnen wordt de tekst tussen haakjes
op de aangeduide plaatsen vervangen door :
„(B voor België , D voor Duitsland , DK voor Denemar
ken , E voor Spanje , F voor Frankrijk , GR voor
Griekenland , I voor Italië , IRL voor Ierland , L voor

Luxemburg, NL voor Nederland , P voor Portugal , UK
voor het Verenigd Koninkrijk )".
a ) Richtlijn 84 / 528 / EEG van de Raad van 17 sep
tember 1984 ( PB nr . L 300 van 19. 11. 1984 ,
blz . 72 ):

bijlage I , punt 3 .
b ) Richtlijn 84 / 530 / EEG van de Raad van 17 sep
tember 1984 ( PB nr . L 300 van 19. 11. 1984 ,
blz . 95 ):

bijlage I , punt 3 .

bijlage VI , punt 1.1.1 .
h ) Richtlijn 79 / 622 / EEG van de Raad van 25 juni
1979 ( PB nr . L 179 van 17 . 7 . 1979 , blz . 1 ),
gewijzigd bij Richtlijn 82 / 953 / EEG van de Com

B

Levensmiddelen

missie van 15 december 1982 ( PB nr . L 386 van
31 . 12 . 1982 , blz . 31 ):

bijlage VI .

16 . Richtlijn 78 / 101 5 / EEG van de Raad van 23 november
1978 ( PB nr . L 349 van 13 . 12 . 1978 , blz . 21 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L
291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ), gerectificeerd in PB nr .
L 10 van 16 . 1 . 1979 , blz . 15 .

Aan artikel 2 wordt toegevoegd :

„— homologación de tipo , in de Spaanse wetgeving ,

— aprovação de marca e modelo , in de Portugese
wetgeving .".

1 . In de volgende richtlijnen wordt in de aangegeven
artikelen „vijfenveertig" vervangen door „vierenvijf
tig".

a ) Richtlijn van de Raad van 23 oktober 1962 ( PB nr .
115 van 11 . 11 . 1962 , blz . 2645 / 62 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 65 / 469 / EEG van de Raad van
25 oktober 1965 ( PB nr . 178 van 26 . 10 . 1965 ,
blz . 2793 / 65 ),

— Richtlijn 67 / 653 / EEG van de Raad van
24 oktober 1967 ( PB nr . 263 van 30 . 10 . 1967 ,
blz . 4 ),
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— Richtlijn 68 / 419 / EEG van de Raad van
20 december 1968 ( PB nr . L 309 van
24 . 12 . 1968 , blz . 24 ),

— Richtlijn 70 / 358 / EEG van de Raad van 13 juli
1970 ( PB nr . L 157 van 18 . 7 . 1970 , blz . 36 ),

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 76 / 399 / EEG van de Raad van 6 april
1976 ( PB nr . L 108 van 26 . 4 . 1976 , blz . 19 ),

— Richtlijn 78 / 144 / EEG van de Raad van
30 januari 1978 ( PB nr . L 44 van 15 . 2 . 1978 ,
blz . 20 ),
— Toetredingsakte .van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 20 / EEG van de Raad van
20 januari 1981 ( PB nr . L 43 van 14 . 2 . 1981 ,
blz . 11 ),

— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):
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— Richtlijn 76 / 629 / EEG van de Raad van 20 juli
1976 ( PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 3 ),

— Richtlijn 78 / 145 / EEG van de Raad van
30 januari 1978 ( PB nr . L 44 van 15 . 2 . 1978 ,
blz . 23 ),

— Richtlijn 79 / 40 / EEG van de Raad van
18 december 1978 ( PB nr . L 13 van 19 . 1 . 1979 ,
blz . 50 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 214 / EEG van de Raad van
16 maart 1981 ( PB nr . L 101 van 11 . 4 . 1981 ,
blz . 109 ),

— Richtlijn 83 / 585 / EEG van de Raad van
25 november 1983 ( PB
30 . 11 . 1983 , blz . 38 ),

nr .

L 335

van

— Richtlijn 83 / 636 / EEG van de Raad van
13 december 1983 ( PB
21 . 12 . 1983 , blz . 40 ),

— Richtlijn

nr .

84 / 86 / EEG van de

L 357

van

Raad van

6 februari 1984 ( PB nr . L 40 van 11 . 2 . 1984 ,
blz . 29 ),

artikel 11 bis , lid 2 .

b ) Richtlijn 64 / 54 / EEG van de Raad van 5 november
1963 ( PB nr . 12 van 27 . 1 . 1964 , blz . 161 / 64 ),
gewijzigd bij :

— Richtlijn 65 / 569 / EEG van de Raad van
23 december 1965 ( PB nr . 222 van 28 . 12 . 1965 ,
blz . 3263 / 65 ),

— Richtlijn 66 / 722 / EEG van de Raad van
14 december 1966 ( PB nr . 233 van 20 . 12 . 1966 ,
blz . 3947 / 66 ),

— Richtlijn 67 / 427 / EEG van de Raad van 27 juni
1967 ( PB nr . L 148 van 11 . 7 . 1967 , blz . 1 ),

— Richtlijn 84 / 223 / EEG van de Raad van 9 april
1984 ( PB nr . L 104 van 17 . 4 . 1984 , blz . 25 ),
gerectificeerd in PB nr . L 106 van 19 . 4 . 1984 ,
blz . 59 ,

— Richtlijn 84 / 261 / EEG van de Raad van 7 mei
1984 ( PB nr . L 129 van 15 . 5 . 1984 , blz . 28 ),

— Richtlijn 84 / 458 / EEG van de Raad van
18 september 1984 ( PB nr . L 256 van
26 . 9 . 1984 , blz . 19 ),

— Richtlijn 85 /7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):
artikel 8 bis , lid 2 .

— Richtlijn 68 / 420 / EEG van de Raad van
20 december 1968 ( PB
24 . 12 . 1968 , blz . 25 ),

nr .

L 309

van

— Richtlijn 70 / 359 / EEG van de Raad van 13 juli
1970 ( PB nr . L 157 van 18 . 7 . 1970 , blz . 38 ),
— Richtlijn 71 / 160 / EEG van de Raad van 30
maart 1971 ( PB nr . L 87 van 17 . 4 . 1971 ,
blz . 12 ),

— Richtlijn 72 / 2 / EEG van de Raad van 20 decem
ber 1971 ( PB nr . L 2 van 4 . 1 . 1972 , blz . 22 ),
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Richdijn 72 / 444 / EEG van de Raad van
26 december 1972 ( PB
31 . 12 . 1972 , blz . 48 ),

— Richtlijn

74 / 62 / EEG

van

nr .

L 298

van

c ) Richtlijn 70 / 357 / EEG van de Raad van 13 juli 1970
( PB nr . L 157 van 18 . 7 . 1970 , blz . 31 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 74 / 412 / EEG van de Raad van 1 augus
tus 1974 ( PB nr . L 221 van 12 . 8 . 1974 ,
blz . 18 ),

— Richtlijn 78 / 143 / EEG van de Raad van 30
januari 1978 (PB nr . L 44 van 15 . 2 . 1978 ,
blz . 18 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 962 / EEG van de Raad van
de

Raad

van

24 november 1981
9 . 12 . 1981 , blz . 22 ),

( PB

nr .

L 354

van

17 december 1973 ( PB nr . L 38 van 11.2 . 1974 ,
blz . 29 ),

— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem

— Richtlijn 74 / 394 / EEG van de Raad van 22 juli
1974 ( PB nr . L 208 van 30 . 7 . 1974 , blz . 25 ),

gerectificeerd in PB nr . L 18 van 22 . 1 . 1972 ,

— Richtlijn 76 / 462 / EEG van de Raad van 4 mei
1976 ( PB nr . L 126 van 14 . 5 . 1976 , blz . 31 ),

ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ),
blz . 12 :

artikel 6 , lid 2 .
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d) Richtlijn 73 / 241 / EEG van de Raad van 24 juli 1973
(PB nr . L 228 van 16 . 8 . 1973 , blz . 23 ), gewijzigd

15 . 11 . 85

h ) Richtlijn 75 / 726 / EEG van de Raad van 17 novem

ber 1975 ( PB nr . L 311 van 1 . 12 . 1975 , blz . 40),

bij :

gewijzigd bij :

— Richtlijn 74 / 411 / EEG van de Raad van
1 augustus 1974 ( PB nr . L 221 van 12 . 8 . 1974 ,

— Richtlijn 79 / 168 / EEG van de Raad van
5 februari 1979 (PB nr . L 37 van 13 . 2 . 1979 ,

blz . 17 ),

— Richtlijn 74 / 644 / EEG van de Raad van
19 december 1974 ( PB nr . L 349 van
28 . 12 . 1974 , blz . 63 ),
— Richtlijn 75 / 155 / EEG van de Raad van 4 maart
1975 ( PB nr . L 64 van 11 . 3 . 1975 , blz . 21 ),

— Richtlijn 76 / 628 / EEG van de Raad van 20 juli
1976 ( PB nr . L 223 van 18 . 8 . 1976 , blz . 1 ),

blz . 27 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 14 , lid 2 .

i ) Richtlijn 76 / 118 / EEG van de Raad van 18 december
1975 ( PB nr . L 24 van 30 . 1 . 1976 , blz . 49 ), gewij
zigd bij :

— Richtlijn 78 / 609 / EEG van de Raad van 29 juni
1978 ( PB nr . L 197 van 22 . 7 . 1978 , blz . 10 ),

— Richtlijn 78 / 630 / EEG van de Raad van 19 juni

— Richtlijn 78 / 842 / EEG van de Raad van
10 oktober 1978 ( PB nr . L 291 van
17 . 10 . 1978 , blz . 15 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 80 / 608 / EEG van de Raad van 30 juni

1978 ( PB nr . L 206 van 29 . 7 . 1978 , blz . 12 ),

— Richtlijn 83 / 685 / EEG van de Raad van 13 de
cember 1983 ( PB nr . L 357 van 21 . 12 . 1983 ,
blz . 37 ):
artikel 12 , lid 2 .

1980 ( PB nr . L 170 van 3 . 7 . 1980 , blz . 33 ),

— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):
artikel 12 , lid 2 .

e ) Richtlijn 73 / 437 / EEG van de Raad van 11 decem
ber 1973 ( PB nr . L 356 van 27 . 12 . 1973 , blz . 71 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 12 , lid 2 .

j ) Richtlijn 76 / 621 / EEG van de Raad van 20 juli 1976
( PB nr . L 202 van 28 . 7 . 1976 , blz . 35 ), gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 5 , lid 2 .

k ) Richtlijn 76 / 893 / EEG van de Raad van 23 novem
ber 1976 (PB nr . L 340 van 9 . 2 . 1976 , blz . 19 ),
gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

f) Richtlijn 74 / 329 / EEG van de Raad van 18 juni 1974
( PB nr . L 189 van 12 . 7 . 1974 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :

— Richtlijn 80 / 1276 / EEG van de Raad van
22 december 1980 ( PB nr . L 375 van
31 . 12 . 1980 , blz . 77 ),

— Richtlijn 78 / 61 2 / EEG van de Raad van 29 juni

— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):

1978 ( PB nr . L 197 van 22 . 7 . 1978 , blz . 22 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 80 / 597 / EEG van de Raad van 29 mei
1980 ( PB nr . L 155 van 23 . 6 . 1980 , blz . 23 ),
— Richtlijn 85 /6 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 21 ),
— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):
artikel 10 , lid 2 .

g) Richtlijn 74 / 409 / EEG van de Raad van 22 juli 1974
( PB nr . L 221 van 12 . 8 . 1974 , blz . 10 ), gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 10 , lid 2 .

artikel 10 , lid 2 .

1 ) Richtlijn 77 / 94 / EEG van de Raad van 21 december
1976 ( PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1977 , blz . 55 ), gewij
zigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):
artikel 9 , lid 2 .

m ) Richtlijn 77 / 436 / EEG van de Raad van 27 juni
1977 ( PB nr . L 172 van 12 . 7 . 1977 ,. blz . 20 ),
gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),
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— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 1 9 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van 19.11 .

artikel 9 , lid 2 .

— Richtlijn 80 / 1276 / EEG van de Raad van 22 de
cember 1980 ( PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 ,
blz . 77),

n ) Richtlijn 79 / 693 / EEG van de Raad van 24 juli 1979
(PB nr. L 205 van 13 . 8 . 1979 , blz. 5 ), gewijzigd bij
Richtlijn 80 / 1276 / EEG van de Raad van 22 decem
ber 1980 ( PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 ,
blz . 77 ):

artikel 13 , lid 2 .

— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 december
1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ).

Aan artikel 7 , lid 1 , sub a ), wordt toegevoegd :

— „para uso alimentario",

o ) Richtlijn 80 / 777 / EEG van de Raad van 15 juli 1980
(PB nr. L 229 van 30 . 8 . 1980 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 80 / 1276 / EEG van de Raad van
22 december 1980 ( PB nr .
31 . 12 . 1980 , blz . 77 ),

1979 , blz . 17 ),

L 375

van

— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 ( PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):
artikel 12 , lid 2 .

— „para contacto com géneros alimenticios".".
5 . Richtlijn 80 / 590 / EEG van de Commissie van 9 juni
1980 (PB nr . L 151 van 19 . 6 . 1980 , blz . 21 ).

De bijlage wordt als volgt gewijzigd :
— de titel wordt aangevuld met het woord
„ANEXO",

— de tekst wordt aangevuld met het woord „Simbo
lo".

p ) Richtlijn 83 / 417 / EEG van de Raad van 25 juli 1983
( PB nr . L 237 van 26 . 8 . 1983 , blz . 25 ):
c

artikel 10 , lid 2 .

Farmaceutische specialiteiten

2 . Richtlijn 75 / 726 / EEG van de Raad van 17 november
1975 (PB nr . L 311 van 1 . 12 . 1975 , blz . 40 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 79 / 168 / EEG van de Raad van 5 februari
1979 (PB nr . L 37 van 13 . 2 . 1979 , blz . 27 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

Artikel 3 , lid 2 , sub c ), wordt als volgt aangevuld :
„„sumo e polpa" voor vruchtennectars die zijn ver
kregen uit vruchtesap en vruchtenmoes , eventueel

Richtlijn 78 / 25 / EEG van de Raad van 12 december 1977
( PB nr . L 11 van 14 . 1 . 1978 , blz . 18 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
— Richtlijn 81 / 464 / EEG van de Raad van 24 juni 1981 ( PB
nr . L 183 van 4 . 7 . 1981 , blz . 33 ).
In artikel 6 , lid 2 , wordt „vijfenveertig" vervangen door
„vierenvijftig".

geconcentreerd .".

3 . Richtlijn 76 / 118 / EEG van de Raad van 18 december
1975 ( PB nr . I. 24 van 30 . 1 . 1976 , blz . 49 ), gewijzigd
bij :

D

Overheidsopdrachten voor leveringen

— Richtlijn 78 / 630 / EEG van de Raad van 19 juni
1978 ( PB nr . L 206 van 29 . 7 . 1978 , blz . 12 ),

Richtlijn 77 / 62 / EEG van de Raad van 21 december 1976
( PB nr . L 13 van 15 . 1 . 1977 , blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 83 / 635 / EEG van de Raad van 13 decem

— Richtlijn 80 / 767 / EEG van de Raad van 22 juli 1980
( PB nr . L 215 van 18 . 8 . 1980 , blz . 1 ).

ber 1983 (PB nr . L 357 van 21 . 12 . 1983 ,
blz . 37 ).

Aan artikel 3 , lid 2 , wordt toegevoegd :
,,g) „leite em pó meio gordo" in Portugal , voor de
aanduiding van gedehydrateerde melk met een
gehalte aan vetstoffen van meer dan 13 % en
minder dan 26 % .".

In bijlage I wordt toégevoegd :
„XII . In Spanje :

de andere rechtspersonen wier aanbestedingen
openbaar moeten zijn .
XIII . In Portugal :

4 . Richtlijn 76 / 893 / EEG van de Raad van 23 november
1976 (PB nr . L 340 van 9 . 2 . 1976 , blz . 19 ), gewijzigd
bij :

de publiekrechtelijke rechtspersonen wier op
drachten voor leveringen onder controle van de
Staat vallen .".
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E

Handel en distributie

Besluit 81 / 428 / EEG van de Commissie van 20 mei 1981

( PB nr . L 165 van 23 . 6 . 1981 , blz . 24 ).

In artikel 3 , eerste alinea , wordt „42" vervangen door

15 . 11 . 85

31 december 1995 de tijd om de dekkingen te
verhogen tot de in artikel 1 , lid 2 , bedoelde bedra
gen . Indien zij van deze mogelijkheid gebruik
maken , moeten de dekkingen
— uiterlijk 31 december 1988 meer dan 16% , en
— uiterlijk 31 december 1992 31 %

„50".

bereiken van de in dat artikel vastgestelde bedra
In artikel 3 , tweede alinea , wordt „22" vervangen door

gen ;".

„26".

In artikel 7 , eerste alinea , wordt „tien" vervangen door
„twaalf'.

Artikel 5 , lid 4 , sub b ), wordt vervangen door :
,,b ) kunnen het Koninkrijk Spanje , de Helleense Repu
bliek , Ierland en de Portugese Republiek bepalen
dat :

F

Verzekeringen

— de tussenkomst van het in artikel 1 , lid 4 ,

Tweede Richtlijn 84 / 5 / EEG van de Raad van 30 december

bedoelde orgaan voor de vergoeding van de
materiële schade wordt uitgesloten tot en met 3 1

1983 ( PB nr . L 8 van 11 . 1 . 1984 , blz . 17 ).

december 1992 ,

Artikel 5 , lid 3 , sub a ), wordt vervangen door :

,,a ) hebben het Koninkrijk Spanje , de Helleense Repu
bliek en de Portugese Republiek tot en met

— de in artikel 1 , lid 4 , vijfde alinea , bedoelde
franchise en de in artikel 2 , lid 2 , tweede alinea ,
bedoelde franchise 1 500 Ecu bedragen tot en
met 31 december 1995 .".

X. MILIEU EN CONSUMENTENBESCHERMING

1 . In de onderstaande akten wordt in de genoemde artikelen
„vijfenveertig" vervangen door „vierenvijftig".

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

a ) Richtlijn 72 / 276 / EEG van de Raad van 17 juli 1972
( PB nr . L 173 van 31 . 7 . 1972 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :

— Richtlijn 82 / 147 / EEG van de Commissie van

— Richtlijn 79 / 76 / EEG van de Commissie van
21 december 1978 ( PB nr . L 17 van 24 . 1 . 1979 ,
blz . 17 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 82 / 368 / EEG van de Raad van 17 mei
1982 ( PB nr . L 167 van 15 . 6 . 1982 , blz . 1 ),

— Richtlijn 81 / 75 / EEG van de Raad van 17
februari 1981 ( PB nr . L 57 van 4 . 3 . 1981 ,
blz . 23 ):
artikel 6 , lid 2 .

b ) Richtlijn 76 / 160 / EEG van de Raad van 8 december
1975 ( PB nr . L 31 van 5 . 2 . 1976 , blz . 1 ), gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 11 , lid 2 .

c) Richtlijn 76 / 768 / EEG van de Raad van 27 juli 1976
( PB nr . L 262 van 27 . 9 . 1976 , blz . 169 ), gewijzigd
bij :

— Richtlijn 79 / 661 / EEG van de Raad van 24 juli
1979 ( PB nr . L 192 van 31 . 7 . 1979 , blz . 35 ),

11 februari 1982 ( PB nr . L 63 van 6 . 3 . 1982 ,
blz . 26 ),

— Richtlijn 83 / 191 / EEG van de Commissie van
30 maart 1983 ( PB nr . L 109 van 26 . 4 . 1983 ,
blz . 25 ),

— Richtlijn 83 / 341 / EEG van de Commissie van
29 juni 1983 ( PB nr . L 188 van 13 . 7 . 1983 ,
blz . 15 ),

— Richtlijn 83 / 496 / EEG van de Commissie van
22 september 1983 ( PB nr . L 275 van 8 . 10 .
1983 , blz . 20 ),
— Richtlijn

83 / 574 / EEG van de Raad van

26 oktober 1983 ( PB nr . L 332 van 28 . 11 . 1983 ,
blz . 38 ),

— Richtlijn 84 / 415 / EEG van de Commissie van
18 juli 1984 ( PB nr . L 228 van 25 . 8 . 1984 ,
blz . 38 ), gerectificeerd in PB nr . L 255 van 29 . 9 .
1984 , blz . 28 :
artikel 10 , lid 2 .
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d ) Beschikking 77 / 795 / EEG van de Raad van 12
december 1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 ,
blz . 29 ), gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 .
11 . 1979 , blz . 17 ),
— Beschikking 81 / 856 / EEG van de Raad van 19
oktober 1981 ( PBnr . L 319 van 7 . 11 . 1981 , blz .
17 ),

— Beschikking 84 / 422 / EEG van de Commissie
van 24 juli 1984 (PB nr. L 237 van 5 . 9 . 1984 ,
blz . 15 :

artikel 8 , lid 2 .

e ) Richtlijn 78 / 319 / EEG van de Raad van 20 maart
1978 ( PB nr . L 84 van 31 . 3 . 1978 , blz . 43 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 19 , lid 2 .

f) Richtlijn 78 / 659 / EEG van de Raad van 18 juli 1978
( PB nr . L 222 van 14 . 8 . 1978 , blz . 1 ), gewijzigd 'bij
de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ):
artikel 14 , lid 2 .

g ) Richtlijn 79 / 112 / EEG van de Raad van 18 decem
ber 1978 ( PB nr . L 33 van 8 . 2 . 1979 , blz . 1 ),

gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 85 / 7 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1984 (PB nr . L 2 van 3 . 1 . 1985 , blz . 22 ):
artikel 17 , lid 2 .

h ) Richtlijn 79 / 409 / EEG van de Raad van 2 april 1979
( PB nr . L 103 van 25 . 4 . 1979 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :
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Richtlijn 81 / 857 / EEG van de Raad van 19 oktober
1981 ( PB nr . L 319 van 7 . 11 . 1981 , blz . 18 ):
artikel 14 , lid 2 .

1 ) Verordening ( EEG ) nr . 348 / 81 van de Raad van
20 januari 1981 ( PB nr . L 39 van 12 . 2 . 1981 ,
blz . 1 ):

artikel 2 , lid 2 , sub a ).

m ) Richtlijn 82 / 501 / EEG van de Raad van 24 juni
1982 (PB nr . L 230 van 5 . 8 . 1982 , blz . 1 ),

gerectificeerd in PB nr . L 289 van 13 . 10 . 1982 ,
blz . 35 :

artikel 16 , lid 2 .
n ) Verordening ( EEG ) nr . 3626 / 82 van de Raad van
3 december 1982 ( PB nr . L 384 van 31 . 12 . 1982 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij

— Verordening ( EEG ) nr . 3645 / 83 van de Raad
van 28 november 1983 ( PB nr. L 367 van 28 . 12 .
1983 , blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3646 / 83 van de Com
missie van 12 december 1983 (PB nr . L 367 van
28 . 12 . 1983 , blz . 2 ), gerectificeerd inPBnr . L 62
van 3 . 3 . 1984 , blz . 27 ,
— Verordening ( EEG ) nr . 577 / 84 van de Commis
sie van 5 maart 1984 ( PB nr . L 64 van 6 . 3 . 1984 ,
blz . 5 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1451 / 84 van de Com
missie van 25 mei 1984 ( PB nr . L 140 van
26 . 5 . 1984 , blz . 21 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1452 / 84 van de Com
missie van 25 mei 1984 (PB nr . L 140 van
26 . 5 . 1984 , blz . 23 ):
artikel 21 , lid 2 .

o ) Richtlijn 82 / 883 / EEG van de Raad van 3 december
1982 (PB nr . L 378 van 31 . 12 . 1982 , blz . 1 ):

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 454 / EEG van de Raad van 19
oktober 1981 ( PB nr . L 319 van 7 . 11 . 1981 ,
blz . 3 ):

artikel 11 , lid 2 .

p ) Richtlijn 82 / 8 84 / EEG van de Raad van 3 december
1982 ( PB nr . L 378 van 31 . 12 . 1982 , blz . 15 ):
artikel 11 , lid 2 .

artikel 17 , lid 2 .

i ) Richtlijn 79 / 869 / EEG van de Raad van 9 oktober
1979 ( PB nr . L 271 van 29 . 10 . 1979 , blz . 44 ),
gewijzigd bij Richtlijn 81 / 855 / EEG van de Raad van
19 oktober 1981 ( PB nr . L 319 van 7 . 11 . 1981 ,
blz . 16 :

artikel 11 , lid 2 .

j ) Richtlijn 80 / 778 / EEG van de Raad van 15 juli 1980
( PB nr . L 229 van 30 . 8 . 1980 , blz . 11 ), gewijzigd bij
Richtlijn 81 / 858 / EEG van de Raad van 19 oktober

2 . Richtlijn 71 / 307 / EEG van de Raad van 26 juli 1971 ( PB
nr . L 185 van 16 . 8 . 1971 , blz . 16 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Richtlijn 75 / 36 / EEG van de Raad van 17 december
1974 ( PB nr . L 14 van 20 . 1 . 1975 , blz . 15 ),

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

1981 (PB nr . L 319 van 7 . 11 . 1981 , blz . 19 ):

— Richtlijn 83 / 623 / EEG van de Raad van 25 novem
ber 1983 ( PB nr . L 353 van 15 . 12 . 1983 , blz . 8 ).

artikel 15 , lid 2 .

Aan artikel 5 , lid 1 , wordt toegevoegd:

k ) Richtlijn 80 / 779 / EEG van de Raad van 15 juli 1980
( PB nr . L 229 van 30 . 8 . 1 980 , blz . 18 ), gewijzigd bij

— „pura lana",
— „lã virgem".".
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3 . Besluit 76 / 431 / EEG van de Commissie van 21 april
1976 (PB nr. L 115 van 1 . 5 . 1976 , blz . 73 ), gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .

15 . 11 . 85

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

1979 , blz . 17 ). ■

— Beschikking 81 / 856 / EEG van de Raad van
19 oktober 1981 ( PB nr . L 319 van 7 . 11 . 1981 ,

In artikel 3 , lid 1 , wordt „tweeëntwintig" vervangen door

blz . 17 ),

„zesentwintig".

4 . Beschikking 77 / 795 / EEG van de Raad van 12 december
1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 , blz . 29 ), gewijzigd
bij :

— Beschikking 84 / 422 / EEG van de Commissie van
24 juli 1984 ( PB nr. L 237 van 5 . 9 . 1984 ,
blz . 15 ).

In bijlage I worden de volgende tabellen toegevoegd : .
„SPANJE
Rivieren

Monsternemíngs- of meetstations
San Esteban de Gormaz

station nr. 02.07

Villamarciel

station nr. 02.54

Duero

Puente Pino

station nr. 02.53

Duero

Trillo

station nr. 03.93

Aranjuez

station nr. 03.11

Talavera de la Reina

station nr. 03.15

Duero

Alcántara

station nr. 03.19

Tajo
Tajo
Tajo
Tajo

Balbuena

station nr. 04.08

Guadiana

Badajoz
Menjíbar

station nr. 04.18

Guadiana

station nr. 05.04

Peñaflor

station nr. 05.06

Sevilla

station nr. 05.74

Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir

Miranda de Ebro

station nr. 09.01

Ebro

Zaragoza

station nr. 09.11

Ebro

Tortosa

station nr. 09.27

Ebro

PORTUGAL
Rivieren

Monsternemings- of meetstations
Lanhelas

station nr. 01.1

Minho

Messegães

station nr. 01.4

Minho

Porto

station nr. 09.1

Douro

Barca d'Alva

station nr. 09.8

Douro

Miranda do Duoro

station nr. 09.1 1

Douro

S. João de Loure

station nr. 12.2

Penacova

station nr. 16. 4

Santarém

station nr. 30.3

Perais

station nr. 30.10

Vouga
Mondego
Tejo
Tejo

Castelo de Bode

station nr. 30.20.2

Zêzere

Mértola

station nr. 54.3

Guadiana

S? da Ajuda

station nr. 54.7

Guadiana "

5 . Besluit 78 / 618 / EEG van de Commissie van 28 juni 1978
( PB nr . L 198 van 22 . 7 . 1978 , blz . 17 ), gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 219 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
In artikel 3 wordt „24" vervangen door „28 " en „20" door
„24".

In artikel 4 , tweede alinea , wordt „tien" vervangen door
„twaalf'.

6 . Richtlijn 79 / 409 / EEG van de Raad van 2 april 1979
(PB nr . L 103 van 25 . 4 . 1979 , blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 854 / EEG van de Raad van 19 oktober
1981 ( PB nr . L 319 van 7 . 11 . 1981 , blz . 3 ):
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a) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd :
— in de titel wordt toegevoegd :
„ANEXO I / ANEXO I",

— in de tabel worden de volgende twee kolommen toegevoegd , met naast de respectieve
nummers de volgende vermeldingen :
„Español

Português

1.

Colimbo grande

Mobelha-grande

2.

Pardela cenicienta

Pardela-de-bico-amarelo

3.

Paíño común

Painho-de-cauda-quadrada

4.

Paíño de Leach

Painho-de-cauda-forcada

5.

Cormorán grande ( continental )

Corvo-marinho-de-faces-brancas

6.

Avetoro común

Abetouro-comum

7.

Martinete

Goraz

8.

Garcilla cangrejera

Papa-ratos

9.

Garceta común

10 .

Garceta grande
Garza imperial

13 .

Cigüeña negra
Cigüeña común

14 .

Morito

Garça-branca-pequena
Garça-branca-grande
Garça-vermelha
Cegonha-preta
Cegonha-branca
Maçarico-preto

15 .

Espátula

Colhereiro

16 .

Flamenco común

17 .

Cisne chico o de Bewick

Flamingo-comum
Cisne-pequeno

18 .

Cisne cantor

Cisne-bravo

19 .

Ansar careto de Groenlandia

Ganso-de-Gronelândia

20 .

Barnacla cariblanca

Ganso-de-faces-brancas

21 .

Porrón pardo

Zarro-castanho

22 .

Malvasia

Pato-rabo-alçado

23 .

Halcón abejero
Milano negro

Milhafre-preto

11 .

12 .

24 .

Falcão-abelheiro

25 .

Milano real

Milhano

26 .

Águia-rabalva

27 .

Pigargo
Quebrantahuesos

28 .

Alimoche

Quebra-osso
Abutre do Egipto

29 .

Buitre común

Grifo

30 .

Buitre negro

Abutre preto

31 .

Águila culebrera

Águia-cobreira

32 .

Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo

T artaranhão-ruivo-dos-pauis

38 .

Águila real
Águila calzada
Águia perdicera
Águila pescadora

Águia-real
Águia-calçada
Águia de Bonelli
Águia-pesqueira

39 .

Halcón de Eleonor

Falcão-da-rainha

40 .

Halcón borní

41 .

Halcón común

Falcão-alfaneque
Falcão-peregrino

42 .

Calamón común

Caimão-comum

43 .

Grulla común

Grou-comum

44 .

Sisón

Sisão

45 .

Avutarda

Abetarda-comum

46 .

Cigüeñela

Perna-longa

47 .

Avocata

Alfaiate

48 .

Alcaraván

Alcaravão

49 .

Canastera

Perdiz-do-mar

50 .

Chorlito carambolo

T arambola-carambola

51 .

Chorlito dorada

T arambola-dourada

52 .

Agachadiza real

53 .

Andarríos bastardo

54 .

Falaropo picofino
Gaviota picofina

Narceja-real
Maçarico-bastardo
Falaropo-de-bico-fino

33 .
34 .
35 .
36 .
37 .

55 .

T artaranhão-azulado

Tartaranhão-caçador

Gaivota-de-bico-fino
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Español
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Português

56 .

Gaviota de Audouin

Alcatraz de Audouin

57 .
58 .

Pagaza piconegra
Charrán patinegro

Gaivina-de-bico-preto
Garajau-comum

59 .

Charrán rosado

Andorinha-do-mar-rosca

60 .

Charrán común

Andorinha-do-mar-comum

61 .

Charrán artico

Andorinha-do-mar-ártica

62 .

Charrancito

Andorinha-do-mar-anã

63 .

Fumarei común

64 .

Gaivina-preta
Cortiçol-de-barriga-preta

65 .

Ganga común
Buho real o Gran Duque

66 .

Buho nival

Bufo-branco

67 .

Coruja-do-nabal

69 .

Lechuza campestre
Martín pescador
Pito negro

70 .

Pico dorsiblanco

71 .

Pechiazul

72 .

Curruca rabilarga
Curruca gavilana
Trepador corso

68 .

73 .
74 .

Bufo-real

Guarda-rios-comum

Peto-preto
Pica-pau-de-dorso-branco
Pisco-de-peito-azul
Felosa-do-mato

Toutinegra-gavião

Trepadeira-corsa"

b ) Bijlage II / 1 wordt als volgt gewijzigd :
— in de titel wordt toegevoegd :
„ANEXO II /1 / ANEXOII / 1 ",

— in de tabel worden de volgende twee kolommen toegevoegd , met naast de respectieve
nummers de volgende vermeldingen :
Português

„Español
1.

Ánsar campestre

2.

Ánsar común

Ganso-comum

3.

Barnacla canadiense

Ganso do Canadá

4.

Ánade silbón
Ánade frisco

Piadeira

5.
6.

Cerceta común o de Invierno

Marrequinho-comum

7.

Pato-real

8.

Ánade real o azulón
Ánade rabudo

9.

Cerceta carretona o de Verano

Marreco

Ganso-campestre

Frisada

Arrabio

10 .

Pato cuchara

Pato-trombeteiro

11 .

Porrón común

Zarro-comum

12 .

Porrón moñudo

13 .

Lagópodo escandinavo

14 .

Perdiz nival

15 .

18 .

Perdiz griega
Perdiz roja o común
Perdiz pardilla
Faisán vulgar

Zarro-negrinha
Lagópode-escocês
Lagópode-branco
Perdiz-negra

19 .

Focha común

Galeirão-comum

20 .

Narceja-galega
Narceja-comum

22 .

Agachadiza chica
Agachadiza común
Chocha perdiz o becada

23 .

Paloma bravia

Pombo-das-rochas

24 .

Paloma torcaz

Pombo-torcaz"

16 .

17 .

21 .

Perdiz-comum
Perdiz-cinzenta
Faisão

Galinhola
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c) Bijlage II / 2 wordt als volgt gewijzigd :
— in de titel wordt toegevoegd :
„ANEXO II /2 / ANEXO II / 2",

— in de eerste tabel worden de volgende twee kolommen toegevoegd , met naast de respectieve
nummers de volgende vermeldingen :
„Español

26 .

Cisne vulgar
Ansar piquicorto

25 .

Português

Cisne-vulgar
Ganso-de-bico-curto

27 .

Ánsar careto grande

Ganso-grande-de-testa-branca

28 .

Barnacla carinegra

Ganso-de-faces-brancas

29 .

Pato colorado

Pato-de-bico-vermelho

30 .

Porrón bastardo

Zarro-bastardo

31 .

Eider

Eider-edredão

32 .

Havelda

Pato-de-cauda-afilada

33 .

Negrón común
Negrón especulado

Pato-negro

34 .
35 .

Porrón osculado

Pato-olho-d'ouro

36 .

Serreta mediana

Pato-fusco

37 .

Serreta grande

Merganso-pequeno
Merganso-grande

38 .

Grévol

Galinha-do-mato

39 .

Gallo lira

Galo-lira

40 .

Urogallo

Tetraz

41 .

Perdiz moruna

Perdiz-moura

42 .

Codorniz

Codorniz

43 .

Pavo silvestre

Perú

44 .

Rascón

45 .

Polla de agua

Frango-d'água
Galinha-d'água

46 .

Ostrero

Ostraceiro

47 .

T arambola-dourada

48 .

Chorlito o pluvial dorado
Chorlito gris

49 .

Avefría

Abibe-comum

50 .

Correlimos gordo

Seixoeira

51 .

Combatiente

Combatente

52 .

Aguja colinegra
Aguja colipinta
Zarapito trinador
Zarapito real

Maçarico-de-bico-direito
Maçarico-galego
Maçarico-real

56 .

Archibebe oscuro

Perna-vermelha-escuro

57 .

Archibebe común

Perna-vermelha-comum

58 .

Archibebe claro

Perna-verde-comum

59 .

Gaviota reidora

Guincho-comum

60 .

Gaviota cana

Alcatraz-pardo

61 .

Gaviota sombría

Gaivota-d'asa-escura

62 .

Gaviota argéntea

Gaivota-argêntea

63 .

Gavión

Alcatraz-comum

64 .

Paloma zurita

Pombo-bravo

65 .

Tórtola turca

Rola-turca

66 .

Tórtola común

Rola-comum

67 .

Alondra común

Laverca

68 .

Mirlo común

Melro-preto

69 .

Zorzal real

Tordo-zornal

70 .

Zorzal común

Tordo-comum

71 .

Zorzal malvís o alirrojo

Tordo-ruivo-comum

72 .

Zorzal charlo

Tordeia"

53 .
54 .
55 .

T arambola-cinzenta

Fuselo
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— in de tweede tabel worden de volgende twee kolommen toegevoegd , met naast de
respectieve nummers de volgende vermeldingen :
Portugal

„Espana
25 .
26 .
27 .

28 .

29 .

+

30 .
31 .

I

32 .

33 .

+

34 .
35 .
36 .

+

37 .
38 .
39 .
40 .

+

41 .

+

42 .

+

é
+

43 .
44 .

+

45 .

+

46 .

+

47 .

+

48 .

+

49 .

+

50 .

+

51 .

+

52 .

+

53 .

+

54 .

+

55 .

+

56 .

+

57 .

+

58 .

+

59 .

+

60 .

+

61 .

+

62 .
63 .

+

+

+

I

64 .

+

65 .

+

66 .

+

+

68 .

+

+

69 .

+

+

70 .

+

+

71 .

+

+

72 .

+

+"

+

67 .

— onder de tweede tabel worden de volgende voetnoten toegevoegd :

„ + = Estados miembros que pueden autorizar , conforme al apartado 3 del artículo 7 , la
caza de las especies enumeradas .

+ = Estados-membros que podem autorizar , nos termos do n ? 3 do artigo 7 ?, a caça
das espécies enumeradas .".
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d ) Bijlage III / 1 wordt als volgt gewijzigd :
— in de titel wordt toegevoegd :
„ANEXO III /1 / ANEXO III / l ",

— in de tabel worden de volgende twee kolommen toegevoegd , met naast de respectieve nummers
de volgende vermeldingen :

„Espanol

Portugues

1.

Ánade real o azulón

Pato-real

2.

Lagópode-escocês

3.

Lagópodo escandinavo
Perdiz roja o común

Perdiz-comum

4.

Perdiz moruna

Perdiz-moura

5.

Perdiz-cinzenta

6.

Perdiz pardilla
Faisán vulgar

7.

Paloma torcaz

Pombo-torcaz "

Faisão

e ) Bijlage III /2 wordt als volgt gewijzigd :
— in de titel wordt toegevoegd :
„ANEXO III /2 / ANEXO III / 2",

— in de tabel worden de volgende twee kolommen toegevoegd , met naast de respectieve nummers
de volgende vermeldingen :
„Espanol

Portugues

Ánsar común
Ánade silbón

Ganso-comum-ocidental

10 .

Cerceta común o de Invierno

Marrequinho-comum

11 .

Ánade rabudo

Arrabio

12 .

Porrón común

Zarro-comum

13 .

Porrón moñudo

Zarro-negrinha

14 .

Eider

Eider-edredão

15 .

Perdiz nival

Lagópode-branco

16 .

Urogallo

Tetraz

17 .

Focha común

Galeirão-comum "

8.

9.

Piadeira

f) Bijlage III /3 wordt als volgt gewijzigd :
— in de titel wordt toegevoegd :
„ANEXO III /3 / ANEXO III / 3 ",

— in de tabel worden de volgende twee kolommen toegevoegd , met naast de respectieve nummers
de volgende vermeldingen :
„Espanol

Portugues

18 .

Ansar careto grande

19 .

Pato cuchara

Pato-trombeteiro

20 .

Porrón bastardo

Zarro-bastardo

21 .

Negrón común

Pato-negro

22 .

Gallo lira

Galo-lira

23 .

Chorlito o pluvial dorado
Agachadiza chica
Agachadiza común
Chocha perdiz o becada

Narceja-galega
Narcej a-comum

24 .
25 .
26 .

Ganso-grande-de-testa-branca

T arambola-dourada

Galinhola "
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7 . Verordening ( EEG) nr. 3626 / 82 van de Raad van 3 december 1982 (PB nr. L 384 van
31 . 12 . 1982 , blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr. 3645 / 83 van de Raad van 28 november 1983 ( PB nr. L 367 van
28 . 12 . 1983 , blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3646 / 83 van de Commissie van 12 december 1983 ( PB nr . L 367 van
28 . 12 . 1983 , blz . 2 ), gerectificeerd in PB nr . L 62 van 3 . 3 . 1984 , blz . 27 ,

— Verordening ( EEG ) nr . 577 / 84 van de Commissie van 5 maart 1984 ( PB nr . L 64 van
6 . 3 . 1984 , blz . 5 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1451 / 84 van de Commissie van 25 mei 1984 ( PB nr . L 140 van
26 . 5 . 1984 , blz . 21 ),

— Verordening ( EEG ) nr. 1452 / 84 van de Commissie van 25 mei 1984 (PB nr. L 140 van
26 . 5 . 1984 , blz . 23 ).
Aan artikel 13 , lid 3 , wordt toegevoegd :
„— Especies amenazadas de extinción ,
— Espécies ameaçadas de extinção .".

XI . ENERGIE , ONDERZOEK EN INFORMATICA
A.

„Spanje
1 . Gasolina súper

Energie

2 . Gasolina normal
3 . Gasóleo A

1 . Beschikking 77 / 190 / EEG van de Commissie van 26 ja
nuari 1977 ( PB nr . L 61 van 5 . 3 . 1977 , blz . 34 ),
gewijzigd bij :

— Beschikking 79 / 607 / EEG van de Commissie van
30 mei 1979 ( PB nr . L 170 van 9 . 7 . 1979 , blz . 1 ),
— Beschikking 80 / 983 / EEG van de Commissie van
4 september 1980 ( PB nr . L 281 van 25 . 10 . 1980 ,
blz . 26 ),
— Beschikking 81 / 883 / EEG van de Commissie van
14 oktober 1981 ( PB nr . L 324 van 12 . 11 . 1981 ,
blz . 19 ).

4 . Gasóleo C
5. —

6 . Keroseno corriente

7 . Fuel-oil pesado n° 1 y n° 2
8 . Fuel-oil pesado , bajo índice de azufre ( BIA )
n° 1 y n° 2
Portugal

1 . Gasolina super
2 . Gasolina normal
3 . Gasóleo
4 . Gasóleo
5. —

In de bijlage :

— wordt appendix A „Benamingen van aardolieproduk
ten" aangevuld met de volgende kolommen :

6 . Petróleo de iluminação
7 . Fuelóleo , alto teor de enxofre
8 . Fuelóleo , baixo teor de enxofre",

— wordt appendix B „Kenmerken van motorbrandstoffen" aangevuld met de volgende kolom
men :

a ) Superbenzine
Dichtheid ( 15 °C )
Octaangehalte RON
MON

„Spanje

Portugal

0,725-0,770

0,750

mín 97

98

mín 85

Cal . onderwaarde

Loodgehalte ( g / 1 )

10 500

ma x 0,40

max. 0,635
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Spanje

Portugal

0,710-0,755

0,720

mín 92

85

b ) Normale benzine

Dichtheid ( 15 °C )
Octaangehalte RON
MON

mín 80

Cal . onderwaarde

10 500

Loodgehalte ( g / 1 )

max 0,40

max . 0,635

c) Autogasolie
Dichtheid ( 15 °C )
Cetaangehalte

0,825-0,840

0,835

mίn 45

min . 50

max 0,50

max . 0,5 "

Cal . onderwaarde

10 200

Zwavelgehalte ( % )

— wordt appendix C „Kenmerken van brandstoffen" aangevuld met de volgende kolommen :
Portugal

„Spanje

a) Brandstoffen voor huisverwarming
Gasolie

Dichtheid ( 15 °C )

max 0,900

0,835

Cal . onderwaarde

10 200

Zwavelgehalte ( % )
Vloeipunt

max 0,65

max . 0,5

max - 6

max . -5

Lichte stookolie

Dichtheid ( 15 °C )
Cal . onderwaarde

Zwavelgehalte ( % )
Vloeipunt
Lichtpetroleum
Dichtheid ( 15 °C )

0,785

Cal . onderwaarde

10 300

b ) Industriebrandstoffen

n

1

n° 2

Fuel-oil pesado
Dichtheid ( 15 °C )

0,950

Cal . onderwaarde

min 9 600

min 9 400

9 600

Zwavelgehalte ( % )

máx 2,7

máx 3,6

max . 3,5

Fuel-oil pesado

BIA n° 1

BIA n° 2

Cal . onderwaarde

min 9 600

min 9 400

9 600

Zwavelgehalte ( % )

máx 1,00

máx 1,00

max . 1,0"

Dichtheid ( 15 °C )

0,950

2 . Richtlijn 79 / 531 / EEG van de Raad van 14 mei 1979 ( PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1979 , blz . 7 ).
a ) In bijlage I wordt toegevoegd :
— punt 3.1.1 :

„ „Horno eléctrico", in het Spaans ( ES )
„Forno eléctrico", in het Portugees ( P )",

— punt 3.1.3 :

„ „Volumen utilizable", ( ES )
„Volume utilizavel", ( P )",
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— punt 3.1.5.1 : ,, „Consumo de precalentamiento hasta 200 °C", ( ES )
„Consumo para atingir 200 °C", ( P )
„Consumo de régimen (1 hora a 200 °C )" ( ES )

„Consumo de manutenção durante uma hora a 200 °C", ( P)
„TOTAL", ( ES )
„TOTAL", ( P )",

— punt 3.1.5.3 : „ „Consumo del ciclo de limpieza", ( ES )
„Consumo do ciclo de limpeza", (P)".

b ) De volgende bijlagen worden toegevoegd :

.. Bijl AC, F 11 pi

15 . 11 . 85

15 . 11 . 85
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In bijlage II , punt F, sub 2 ), wordt „vijfenveertig" vervangen
door „vierenvijftig".

Onderzoek

1 . Verordening ( EEG ) nr. 3744 / 81 van de Raad van
7 december 1981 ( PB nr . L 376 van 30 . 12 . 1981 ,
blz . 38 ), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 397 / 83
van de Commissie van 17 februari 1983 ( PB nr . L 47 van
19 . 2 . 1983 , blz . 13 ), gerectificeerd in PB nr . L 208 van
16 . 7 . 1982 , blz . 70 .

In artikel 8 , lid 2 , wordt „vijfenveertig" vervangen door
„vierenvijftig".
2 . Besluit 83 / 624 / EEG van de Raad van 25 november

1983 ( PB nr . L 353 van 15 . 12 . 1983 , blz . 15 ).

C
Informatica

Verordening ( EEG ) nr . 1996 / 79 van de Raad van
11 september 1979 (PB nr . L 231 van 13 . 9 . 1979 ,
blz . 1 ).
In artikel 8 , tweede alinea , wordt „41 " vervangen door
„54".

XII . REGIONALE POLITIEK

1 . Verordening ( EEG ) nr . 2364 / 75 van de Commissie van
15 september 1975 ( PB nr . L 243 van 17 . 9 . 1975 ,
blz . 9 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB

nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

In artikel 3 , leden 2 en 3 , wordt „twaalf' vervangen door

nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

„veertien".

Aan artikel 2 wordt toegevoegd :

„Spanje :

blz . 17 ), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB

Rentekosten van de middelen van het
Instituto de Crédito Official ( ICO ).".

2 . Reglement van orde 75 / 761 / EEG van het Comité
voor regionaal beleid ( PB nr . L 320 van 11 . 12 . 1975 ,

3 . Verordening ( EEG ) nr . 1787 / 84 van de Raad van
19 juni 1984 ( PB nr . L 169 van 28 . 6 . 1984 , blz . 1 ).

In artikel 40 , lid 2 , wordt „vijfenveertig" vervangen door
„vierenvijftig".

XIII . STATISTIEKEN

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1445 / 72 van de Raad
van 24 april 1972 (PB nr . L 161 van 17 . 7 . 1972 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :

3 . Verordening ( EEG ) nr . 3537 / 82 van de Commissie van

— Verordening ( EEG ) nr . 3065 / 75 van de Raad van
24 november 1975 ( PB nr . L 307 van 27 . 11 . 1975 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3655 / 83 van de Commissie
van 23 december 1983 ( PB nr . L 361 van 24 . 12 .

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In artikel 5 , lid 2 , wordt „vijfenveertig" vervangen door
„vierenvijftig".
2 . Verordening ( EEG ) nr . 546 / 77 van de Commissie van
16 maart 1977 ( PB nr . L 70 van 17 . 3 . 1977 , blz . 13 ),

20 december 1982 (PB nr . L 371 van 30 . 12 . 1982 ,

blz . 7 ), gewijzigd bij :

1983 , blz . 31 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3104 / 84 van de Commissie
van 7 november 1984 ( PB nr . L 291 van 8.11 . 1984 ,
blz . 25 ).

In de bijlage :
— wordt na „009 Griekenland", ingevoegd :
„010 Portugal Met inbegrip van de Azoren en
Madeira

gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291
van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

Aan artikel 1 wordt toegevoegd :
„Spanje : Portugal : Aan artikel
„Spanje : Portugal : -

Tráfico de perfeccionamiento activo
Regime de aperfeiçoamento activo".
2 wordt toegevoegd :
Tráfico de perfeccionamiento pasivo
Regime de aperfeiçoamento activo".

011 Spanje

Met inbegrip van de Balearen

Spaanse grondgebieden buiten het douanegebied en
het statistische gebied
021 Canarische Eilanden

022 Ceuta en Melilla ",

— worden de punten
geschrapt .

040 ,

042 ,

202 en 205
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4 . Richtlijn 64 / 475 / EEG van de Raad van 30 juli 1964
(PB nr. 131 van 13 . 8 . 1964 , blz . 2193 / 64), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 (PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

231

De tweede alinea van artikel 1 wordt vervangen door:
„Voor nieuwe Lid-Staten worden deze gegevens voor het
eerst verzameld tijdens het jaar van toetreding; zij hebben
betrekking op het voorgaande jaar .".
Het slot van de eerste alinea van artikel 4 wordt

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

In artikel 1 wordt na : „. . . in 1965 zal plaatshebben"
toegevoegd :

„en voor nieuwe Lid-Staten zal in het jaar dat volgt op dat
van de toetreding een eerste enquête plaatsvinden die
betrekking heeft op het jaar van toetreding.".
5 . Richtlijn 72 / 211 / EEG van de Raad van 30 mei 1972
(PB nr. L 128 van 3 . 6 . 1972 , blz . 28 ), gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .

vervangen door :
„. . . genoemde variabelen ; voor nieuwe Lid-Staten
worden gegevens over alle in de bijlage genoemde

variabelen verzameld op basis van de enquête die tijdens
het jaar volgende op dat van de toetreding met betrek
king tot het jaar van toetreding is verricht .".
7. Richtlijn 78 / 166 / EEG van de Raad van 13 februari
1978 ( PB nr . L 52 van 23 . 2 . 1978 , blz . 17 ), gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17).
De tweede alinea van artikel 4 , lid 1 , wordt vervangen
door :

1979 , blz . 17 ).

De tweede alinea van artikel 1 wordt vervangen door:
„Voor nieuwe Lid-Staten is het in de eerste alinea

vastgestelde tijdstip het einde van het jaar van toetre
ding .".
6 . Richtlijn 72 / 221 / EEG van de Raad van 6 juni 1972
(PB nr . L 133 van 10 . 6 . 1972 , blz . 57 ), gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

„Wat nieuwe Lid-Staten betreft , worden de gegevens
uiterlijk in de loop van het vierde kwartaal volgend op de
toetreding voor de eerste maal verzameld ; zij hebben
betrekking op de voorgaande maand of het voorgaande
kwartaal .".

De tweede alinea van artikel 4 , lid 3 , wordt vervangen
door :

„Voor nieuwe Lid-Staten gaat de in de eerste alinea
bedoelde termijn in bij de toetreding .".

XIV . LANDBOUW

a ) Oliën en vetten

Verordening nr . 136 / 66 / EEG van de Raad van 22
september 1966 ( PB nr . 172 van 30 . 9 . 1966 , blz .
3025 / 66 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
( EEG ) nr . 231 / 85 van de Raad van 29 januari 1985
( PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1985 , blz . 12 ).

(1 000 ton)

België

3 106

Denemarken

4 882

Duitsland

23 248

Griekenland

467

4 650

Artikel 5 , lid 2 , tweede alinea , wordt vervangen

Spanje
Frankrijk

door :

Ierland

5 280

„De steun wordt evenwel slechts toegekend voor
areaal dat met olijfbomen was beplant :
— in Frankrijk en Italië op 31 oktober 1978 ,
— in Griekenland op 1 januari 1981 ,
— in Spanje op 1 januari 1984 .

Italië

8 323

Wat Portugal betreft , wordt de steun gereserveerd
voor de hoeveelheden .die kunnen worden geprodu
ceerd op met olijfbomen beplant areaal dat op 1
januari 1984 in deze Lid-Staat effectief in produktie
was .".

25 325

Luxemburg
Nederland

Verenigd Koninkrijk

265

11 929
15 538 ".

2 . Verordening ( EEG ) nr. 857 / 84 van de Raad van
31 maart 1984 ( PB nr . L 90 van 1 . 4 . 1984 , blz . 13 ),
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1557 / 84 van
de Raad van 4 juni 1984 ( PB nr . L 150 van 6 . 6 .
1984 , blz . 6 ).

De bijlage wordt vervangen door :
„ BIJLAGE

b ) Melk en zuivelprodukten
1 . Verordening ( EEG ) nr . 804 / 68 van de Raad van
27 juni 1968 ( PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 ,
blz . 13 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG )
nr . 591 / 85 van de Raad van 26 januari 1985 ( PB
nr . L 68 van 8 . 3 . 1985 , blz . 5 ).

Artikel 5 quater , lid 3 , tweede alinea , wordt vervan
gen door :
„Deze gegarandeerde globale hoeveelheid be
draagt :

Hoeveelheden bedoeld in artikel 6 , lid 2 ( melkpro
ducenten die rechtstreeks aan de consument verko

pen ):
(1 000 ton)

België
Denemarken

505
1

Duitsland

305

Griekenland

116

Spanje
Frankrijk

750
1 183
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Ierland

16

Italië

15 . 11 . 85

raffinaderij in de zin van dit lid beschouwd voor het

1 591

raffineren van ruwe suiker van suikerbieten binnen

1

de grenzen van een in witte suiker uitgedrukte
hoeveelheid die gelijk is aan het verschil tussen de
werkelijke produktie die heeft plaatsgevonden in het

Luxemburg
Nederland

145

Verenigd Koninkrijk

398 ".

kader van de A- en B-quota en 20 000 ton .".

c ) Suiker

Artikel 24 , lid 1 , eerste alinea , wordt vervangen
door :

1 . Verordening ( EEG ) nr . 206 / 68 van de Raad van
20 februari 1968 ( PB nr . L 47 van 23 . 2 . 1968 ,
blz . 1 ), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte

„1 .
De Lid-Staten kennen , onder de voorwaarden
van deze titel , een A-quotum en een B-quotum toe
aan iedere op hun gebied gevestigde suiker- of
isoglucoseproducerende onderneming die :
— hetzij in de periode van 1 juli 1980 tot en met
30 juni 1981 in aanmerking is gekomen voor een

van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz .
17 ).

Artikel 5 , lid 4 , wordt vervangen door :
„4 .
Wanneer evenwel in Denemarken , Spanje ,
Griekenland , Ierland , Portugal en het Verenigd

basisquotum als omschreven , naar gelang van het
geval , in Verordening ( EEG ) nr . 3330 / 74 of

Koninkrijk de suikerbieten franco suikerfabriek wor
den afgeleverd , voorziet het contract in een deelne
ming van de fabrikant in de kosten van vervoer en
bepaalt het het percentage of de bedragen daar

Verordening ( EEG ) nr . 1111 / 77 ,
— hetzij , voor wat Griekenland betreft , suiker of
isoglucose heeft voorgebracht in de in het eerste
streepje bedoelde periode ,
— hetzij , voor wat Spanje en Portugal betreft , suiker
of isoglucose heeft geproduceerd in het kalender

van .".

Aan artikel 8 bis wordt de volgende alinea toege
voegd :
„Voor Spanje en Portugal wordt de vermelding :
— „verkoopseizoen 1967 / 1968 " bedoeld in artikel
4 , lid 2 , in artikel 5 , lid 2 , in artikel 6 , lid 2 , en in
artikel 10 , lid 2 , vervangen door : „verkoopsei

jaar 1985 .

Portugal kent voor zijn continentaal grondgebied
onder de voorwaarden van deze titel en binnen de

voor dit grondgebied in lid 2 vastgestelde A- en
B-basishoeveelheden , het A-quotum en het B-quo
tum toe aan elke op dit grondgebied gevestigde
onderneming die daar met de produktie van suiker
een aanvang zou kunnen maken .

zoen 1985 / 1986";

— „vóór het verkoopseizoen voor suiker 1968 /
1969" bedoeld in artikel 5 , lid 3 , en in artikel 8 ,

sub d ), vervangen door : „vóór het verkoopsei
zoen 1986 / 1987 .".

Vóór deze toekenning kan Portugal tot 10 % van de

voor Portugal op zijn continentaal grondgebied
vastgestelde A- en B-basishoeveelheden gebruiken
voor de A-quota en de B-quota van de in het
autonome gebied van de Azoren gevestigde onder

2 . Verordening ( EEG ) nr . 1785 / 81 van de Raad van
30 juni 1981 ( PB nr . L 177 van 1 . 7 . 1981 ,

blz . 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG )
nr . 1482 / 85 van de Raad van 23 mei 1985 ( PB
nr . L 151 van 10 . 6 . 1985 , blz . 1 ).
Artikel 9 , lid 4 , wordt aangevuld met de volgende

neming .".

Artikel 24 , lid 2 , wordt vervangen door :
„2 .
Voor de toekenning van de in lid 1 bedoelde
A- en B-quota worden de volgende basishoeveelhe
den vastgesteld :

alinea :

„De in het autonome gebied van de Azoren gevestigde
suikerproducerende onderneming wordt evenwel als
I. Basishoeveelheden A

Gebieden

Denemarken

a ) Basishoeveelheid A
voor suiker (' )

328 000,0

b ) Basishoeveelheid A
voor isoglucose ( 2 )
—

Duitsland

1 990 000,0

28 882,0

Frankrijk ( moederland )
Franse overzeese departementen

2 530 000,0

15 887,0

466 000,0

—

Griekenland

290 000,0

10 522,0

Spanje

960 000,0

75 000,0

Ierland

182 000,0

Italië
Nederland

Portugal ( continentaal )
Autonoom gebied van de Azoren
BLEU

Verenigd Koninkrijk
0 ) In tonnen witte suiker .
( 2 ) In tonnen droge stof.

—

1 320 000,0

16 569,0

690 000,0

7 426,0

54 545,5

8 093,9

9 090,0

—

680 000,0

56 667,0

1 040 000,0

21 696,0
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II . Basishoeveelheden B

Gebieden

Denemarken

a ) Basishoeveelheid B
voor suiker (M

b ) Basishoeveelheid B

voor isoglucose ( 2 )

96 629,3

Duitsland

612 312,9

6 802,0

Frankrijk ( moederland )

759 232,8

4 135,0

Franse overzeese departementen

46 600,0

Griekenland

29 000,0

2 478,0

Spanje

40 000,0

8 000,0

Ierland

18 200,0

Italië

248 250,0

Nederland

182 000,0

1 749,0

5 454,5

1 906,1

Portugal ( continentaal )
Autonoom gebied van de Azoren

3 902,0

909,1

BLEU

146 000,0

15 583,0

Verenigd Koninkrijk

104 000,0

5 787,0

0 ) In tonnen witte suiker .
( 2 ) In tonnen droge stof.

Aan artikel 24 , lid 3 , tweede alinea , wordt toege
voegd :

,,c ) Spanje , wordt het A-quotum vastgesteld door de
in lid 2 , punt I , sub a ), voor Spanje vastgestelde
A-basishoeveelheid te verdelen over de in lid 1 ,

eerste alinea , derde streepje , bedoelde onderne
mingen , met inachtneming van hun produktie
rechten die vóór 1 januari 1986 van kracht
waren ;

d ) Portugal , in het autonome gebied van de Azo
ren , is het A-quotum van de suikerproducerende
onderneming gelijk aan de in lid 2 , punt I , sub a ),
voor dit gebied vastgestelde basishoeveel
heid .".

Aan artikel 24 , lid 3 , wordt de volgende alinea
toegevoegd :
„Voor wat de isoglucoseproducerende ondernemin
gen betreft die zijn gevestigd in :
a ) Spanje , wordt het A-quotum vastgesteld door de
in lid 2 , punt I , sub b ), voor Spanje vastgestelde
A-basishoeveelheid te verdelen over de desbetref

fende ondernemingen op de grondslag van hun
onderscheiden produktie in het kalenderjaar
1983 ;

b ) Portugal , is het A-quotum van de desbetreffende
isoglucoseproducerende onderneming die is
gevestigd op zijn continentaal grondgebied gelijk
aan de in lid 2 , punt I , sub b ), voor dit gebied
vastgestelde A-basishoeveelheid .".
Aan artikel 24 , lid 4 , wordt de volgende alinea
toegevoegd :
„Voor wat de suikerproducerende ondernemingen
betreft die zijn gevestigd in :
a ) Spanje , wordt het B-quotum vastgesteld door de
in lid 2 , punt II , sub a ), voor Spanje vastgestelde

B-basishoeveelheid te verdelen over de desbetref

fende ondernemingen , met inachtneming van hun
produktierechten die van kracht waren vóór
1 januari 1986 :

b ) Portugal , in het autonome gebied van de Azoren ,
is het B-quotum van de desbetreffende suikerpro
ducerende onderneming gelijk aan de in lid 2 ,
punt II , sub a ), voor dit gebied vastgestelde
B-basishoeveelheid ." .

Aan artikel 24 , lid 5 , wordt de volgende alinea
toegevoegd :
„Voor wat de isoglucoseproducerende ondernemin
gen betreft die zijn gevestigd in :
a ) Spanje , wordt het B-quotum vastgesteld door de
in lid 2 , punt II , sub b ), voor Spanje vastgestelde
B-basishoeveelheid te verdelen over de desbetref

fende ondernemingen op de grondslag van hun
onderscheiden produktie in het kalenderjaar
1983 ;

b ) Portugal , is het B-quotum van de desbetreffende
isoglucoseproducerende onderneming gevestigd
op zijn continentaal grondgebied gelijk aan de in
lid 2 , punt II , sub b ), voor dit gebied vastgestelde
basishoeveelheid .".

d ) Op basis van groenten en fruit verwerkte produkten
Verordening ( EEG ) nr . 516 / 77 van de Raad van
14 maart 1977 ( PB nr . L 73 van 21 . 3 . 1977 , blz . 1 ),

laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 988 / 84
van de Raad van 31 maart 1984 ( PB nr . L 103 van 16. 4 .
1984 , blz . 11 ).

In artikel 3 ter , lid 2 , artikel 3 quinquies , lid 2 , artikel 4 ,
lid 1 , en in bijlage I bis , sub a ), worden de woorden
„krenten en rozijnen" vervangen door: „sultanine kren
ten en rozijnen".
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Aan artikel 4 , lid 1 , wordt de volgende alinea toege

natuurlijk alcohol-volumegehalte hebben van ten

voegd :

minste 12% vol , en wel :

„De Spaanse en Portugese opslagbureaus kopen slechts
de produkten die zijn verkregen vanaf het verkoopsei

door bevriezing,

zoen 1986 / 1987 .".

of

door toevoeging, tijdens of na de gisting, van :
i ) hetzij neutrale , uit produkten van de wijnstok
e ) Wijn
Verordening ( EEG ) nr . 337 / 79 van de Raad van
5 februari 1979 ( PB nr . L 54 van 5 . 3 . 1979 ,
blz . 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG )
nr . 775 / 85 van de Raad van 26 maart 1985 ( PB nr .

L 88 van 28 . 3 . 1985 , blz . 1 ).
In artikel 1 , lid 4 , sub b ), eerste streepje , worden na de
woorden „gedeeltelijk gegiste druivemost" de woorden
„gedeeltelijk gegiste druivemost , afkomstig van lichtge
droogde druiven" ingevoegd .

Aan artikel 48 , lid 3 , wordt het volgende punt toege
voegd :
,,c) Gedeeltelijk gegiste druivemost , afkomstig van licht
gedroogde druiven , ook bekend onder de benaming
„vino dulce natural ", mag alleen in het verkeer
worden gebracht voor de vervaardiging van likeur
wijnen en alleen in wijnbouwgebieden waar dit
gebruik op 1 januari 1985 tot de traditie be
hoort .".

Aan artikel 49 , lid 1 , wordt het volgende streepje
toegevoegd :

„— gedeeltelijk gegiste druivemost , afkomstig van licht
gedroogde druiven .".
Aan bijlage II wordt het volgende punt toegevoegd :
„3 bis . Gedeeltelijk gegiste druivemost , afkomstig van
lichtgedroogde druiven , ook bekend onder de
benaming „vino dulce natural": het produkt dat
ontstaat door de gedeeltelijke vergisting van
druivemost verkregen uit lichtgedroogde drui
ven , waarvan het totale gehalte aan suiker vóór
de gisting ten minste 272 gram per liter bedraagt
en waarvan het natuurlijk en effectief alco
hol-volumegehalte niet lager mag liggen dan
8% vol .".

Punt 12 van bijlage II wordt vervangen door :
„ 12 . Likeurwijn : het produkt dat
verkregen is in de Gemeenschap ,
een totaal alcohol-volumegehalte bezit van ten
minste 17,5 % vol en een effectief alcohol-volume
gehalte van ten minste 15% vol en ten hoogste
22% vol ,
en

verkregen is uit druivemost of wijn , indien deze
afkomstig zijn van bepaalde wijnstokrassen , geko
zen uit die welke zijn bedoeld in artikel 49 , en een

gewonnen alcohol , met inbegrip van alcohol
afkomstig van de distillatie van krenten en
rozijnen , met een effectief alcohol-volumege
halte van ten minste 95% vol ,

ii ) hetzij een niet gerectificeerd produkt, verkre

gen door distillatie van wijn , met een effectief
alcohol-volumegehalte van ten minste 52%
vol en ten hoogste 80% vol ,
iii ) hetzij geconcentreerde druivemost of, voor
sommige in bepaalde gebieden voortgebrachte
kwaliteitslikeurwijnen welke voorkomen op
een nader vast te stellen lijst en waarvoor zulks
vanouds gebruikelijk is , druivemost die is
geconcentreerd door de rechtstreekse werking
van vuur en die , afgezien van deze bewerking ,
aan de definitie van geconcentreerde druive
most beantwoordt ,

iv ) hetzij een mengsel van deze produkten .

Sommige in bepaalde gebieden voortgebrachte
kwaliteitslikeurwijnen welke voorkomen op een
nader vast te stellen lijst , kunnen evenwel verkre
gen worden uit verse , niet gegiste druivemost ,
zonder dat deze most een natuurlijk alcohol-volu
megehalte van ten minste 12% vol behoeft te
hebben .

Voorts kunnen in bepaalde gebieden voort
gebrachte kwaliteitslikeurwijnen welke voorko
men op een nader vast te stellen lijst en die
overeenkomstig de vorige alinea zijn verkregen ,
een totaal alcohol-volumegehalte van ten minste
15% vol hebben , indien een dergelijke bepaling
was voorzien in de nationale wetgeving die op 1
januari 1985 van kracht was .

Ook de volgende produkten zijn likeurwijnen :

a ) kwaliteitslikeurwijnen die zijn geproduceerd in
bepaalde gebieden , ook bekend onder de bena
ming „vino generoso", verkregen „sous
voile":

— met een totaal alcohol-volumegehalte van
ten minste 15% vol en een effectief alco

hol-volumegehalte van ten hoogste 22%
vol en een gehalte aan suiker van minder
dan 5 gram per liter ,
— verkregen uit most van witte druiven
afkomstig van wijnstokrassen gekozen uit
de in artikel 49 bedoelde wijnstokrassen , en
waarvan het natuurlijk alcoholgehalte ten
minste 10,5% vol bedraagt ,

— bereid door toevoeging van wijnalcohol
met een effectief alcohol-volumegehalte van
ten minste 95 % vol ;
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b) kwaliteitslikeurwijnen die zijn geproduceerd in

g) Granen

bepaalde gebieden , ook bekend onder de bena
ming „vino generoso de licor":

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

29 oktober 1975 (PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975 , blz . 1 ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018 / 84

— met een totaal alcohol-volumegehalte van
ten minste 17,5 % vol en een effectief

alcohol-volumegehalte van ten minste
15 % vol en ten hoogste 22% vol ;
— verkregen uit „vino generoso" met toevoe
ging van gedeeltelijk gegiste druivemost,
afkomstig van lichtgedroogde druiven , ook
bekend onder de benaming „vino dulce
natural" of van geconcentreerde druive
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van 31 maart 1984 ( PB nr . L 107 van 19 . 4 . 1984 ,
blz . 1 ).
In artikel 3 , lid 3 , derde alinea , worden de woorden „in
Spanje" ingevoegd vóór de woorden „in Griekenland".

h ) Wetgeving betreffende toevoegingsmiddelen in diervoe
ding

most ;

Richtlijn 70 / 524 / EEG van de Raad van 23 november
1970 ( PB nr . L 270 van 14 . 12 . 1970 , blz . 1 ), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 84 / 587 / EEG van de Raad van

c) rode kwaliteitslikeurwijnen die zijn geprodu
ceerd in bepaalde gebieden :
— met een totaal alcohol-volumegehalte van

29 november 1984 ( PB nr . L 319 van 8 . 12 . 1984 ,
blz . 13 ).

ten minste 17,5% vol en een effectief

alcohol-volumegehalte van ten minste
15% vol en ten hoogste 22% vol ,
— verkregen uit druivemost afkomstig van
wijnstokrassen gekozen uit in artikel 49
bedoelde wijnstokrassen , en waarvan het
natuurlijk alcoholgehalte ten minste
11 % vol bedraagt ,
— bereid door toevoeging , tijdens of na de
gisting , van :
i ) hetzij neutrale , uit produkten van de
wijnstok gewonnen alcohol met een
effectief alcohol-volumegehalte van ten
minste 95% vol ,

ii ) hetzij een niet gerectificeerd produkt ,
verkregen door distillatie van wijn met
een alcohol-volumegehalte van ten

Aan artikel 4 , lid 2 , wordt de volgende alinea toege
voegd :
„Voor wat Spanje en Portugal betreft :
— wordt bovenstaande datum „3 januari 1985" vervan
gen door „1 april 1986 ",
— wordt bovenstaande datum 3 december 1985 vervan

gen door „1 december 1986".".

i ) Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
Verordening nr . 79 / 65 / EEG van de Raad van 15 juni
1965 ( PB nr . 109 van 23 . 6 . 1965 , blz . 1859 / 65 ), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2143 / 81 van
27 juli 1981 ( PB nr . L 210 van 30 . 7 . 1981 , blz . 1 ).

Artikel 4 , lid 3 , wordt vervangen door :

minste 70% vol .".

f) Schape- en geitevlees
Verordening ( EEG ) nr . 1837 / 80 van de Raad van 27 juni
1980 ( PB nr . L 183 van 16 . 7 . 1980 , blz . 1 ), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 871 / 84 van de Raad
van 31 maart 1984 ( PB nr . L 90 van 1 . 4 . 1984 ,
blz . 35 ).

Aan artikel 3 , lid 5 , wordt het volgende streepje toege
voegd :
„— regio 7 : Spanje , Portugal .".

„3 . Het maximum aantal bedrijven met boekhouding
bedraagt 75 000 voor de Gemeenschap .
Op 1 maart 1986 bedraagt het aantal bedrijven met
boekhouding :
— 12 000 voor Spanje ; dit aantal wordt in de vijf
volgende jaren geleidelijk verhoogd om uiteinde
lijk 15 000 te bedragen ,
— 1 800 voor Portugal ; dit aantal wordt in de vijf
volgende jaren geleidelijk verhoogd om uiteinde
lijk 3 000 te bedragen .".

XV . VISSERIJ

1 . In de onderstaande besluiten wordt in de genoemde
artikelen „vijfenveertig" vervangen door „vierenvijf
tig":

b ) Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 van de Raad van 25
januari 1983 ( PB nr . L 24 van 27 . 1 . 1983 , blz . 1 ),
gerectificeerd in PB nr . L 73 van 19.3.1983 ,
blz . 42 :

a ) Verordening ( EEG ) nr . 3796 / 81 van de Raad van
29 december 1981 ( PB nr . L 379 van 31 . 12 . 1981 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3655 /
84 van de Raad van 19 december 1984 ( PB nr .
L 340 van 28 . 12 . 1984 , blz . 1 ):
artikel 33 , lid 2 .

artikel 14 , lid 2 .

c) Verordening ( EEG ) nr . 2908 / 83 van de Raad van
4 oktober 1983 ( PB nr . L 290 van 22 . 10 . 1983 ,
blz . 1 ):
artikel 21 , lid 2 .
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d ) Verordening ( EEG ) nr . 2909 / 83 van de Raad van
4 oktober 1983 ( PB nr . L 290 van 22 . 10 . 1983 ,
blz . 9 ):
artikel 16 , lid 2 .
1983 ( PB nr . L 290 van 22 . 10 . 1983 , blz . 15 ):

2 . Verordening ( EEG ) nr . 103 / 76 van de Raad van
19 januari 1976 ( PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1976 , blz . 29 ),
gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 3049 / 79 van de Commissie
( PB nr .

L 343 van

— Verordening ( EEG ) nr . 273 / 81 van de Commissie
van 30 januari 1981 (PB nr . L 30 van 2 . 2 . 1981 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3166 / 82 van de Raad van
22 november 1982 ( PB nr . L 332 van 27 . 11 . 1982 ,
blz . 4 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3250 / 83 van de Commissie
van 17 november 1983
18 . 11 . 1983 , blz . 20 ).

„Artikel 12

Er wordt voor elk van de produkten :

— die voorkomen in bijlage I , sub A en D , een
communautaire ophoudprijs,
— en die voorkomen in bijlage I , sub E , een
communautaire verkoopprijs

artikel 13 , lid 2 .

van 21 december 1979
31 . 12 . 1979 , blz . 22 ),

b ) Artikel 12 wordt vervangen door :

1.

e) Richtlijn 83 / 515 / EEG van de Raad van 4 oktober
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( PB nr .

L 321

van

In bijlage B wordt de tekst onder „Heek" vervangen door :
„ kg / vis
Maat 1

2,5 en meer

Maat 2

1,2 tot 2,5

Maat 3

0,6 tot 1,2

Maat 4

a ) 0,2 tot 0,6
b ) 0,15 tot 0,2 voor Middellandse-Zee

vastgesteld , naar gelang van versheid , grootte of
gewicht en aanbiedingsvorm van het produkt , hierna
te noemen „produktklasse", zulks door de aanpas
singscoëfficiënt voor de betrokken produktklasse toe
te passen op een bedrag van ten minste 70 % en ten
hoogste 90 % van de oriëntatieprijs . Deze coëfficiën
ten geven de prijsverhouding weer tussen de betrok
ken produktklasse en de produktklasse waarvan is
uitgegaan voor de vaststelling van de oriëntatieprijs .
De communautaire ophoudprijs en de communau
taire verkoopprijs mogen in geen geval hoger zijn dan
90 % van de oriëntatieprijs .
2.
Ten einde aan de producenten in de aanvoer
gebieden die veraf gelegen zijn van de voornaamste
verbruikscentra van de Gemeenschap , bevredigende
voorwaarden voor de toegang tot de markten te
verlenen , kunnen voor die gebieden op de in lid 1
bedoelde prijzen aanpassingscoëfficiënten worden
toegepast .

3.
De wijze van toepassing van dit artikel , inzon
derheid de bepaling van het percentage van de
oriëntatieprijs waarvan wordt uitgegaan bij de be
rekening van de communautaire ophoudprijs en
verkoopprijs en de bepaling van de in lid 2 bedoelde
aanvoergebieden , wordt vastgesteld volgens de pro
cedure van artikel 33 .".

heek "

c) Het volgende artikel wordt ingevoegd :
3 . Verordening ( EEG ) nr . 104 / 76 van de Raad van
19 januari 1976 ( PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1976 ,
blz . 35 ), gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3575 / 83 van de Raad van
14 december 1983 ( PB nr . L 356 van 20 . 12 . 1983 ,
blz . 6 ).

In artikel 10 , lid 1 , sub b ), worden in het tweede streepje
de volgende vermeldingen toegevoegd :

„ Artikel 14 bis

1.
De Lid-Staten verlenen een opslagpremie aan
producentenorganisaties die gedurende het hele vis
seizoen de in bijlage I , sub E , bedoelde produkten
niet verkopen onder de overeenkomstig artikel 12
vastgestelde communautaire verkoopprijs , met dien
verstande dat een tolerantiemarge van 10% naar
boven en beneden is toegestaan om met name
rekening te houden met seizoenschommelingen van
de marktprijzen .

„quisquilla"

2.
Als hoeveelheden die in aanmerking kunnen
komen voor een opslagpremie , worden alleen die

„camarão negro .

hoeveelheden beschouwd welke :

4 . Verordening ( EEG ) nr . 3796 / 81 van de Raad van
29 december 1981 ( PB nr . L 379 van 31 . 12 . 1981 ,
blz . 1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3655 / 84
van de Raad van 19 december 1984 ( PB nr . L 340 van
28 . 12 . 1984 , blz . 1 ).

a ) In artikel 10 , lid 1 , wordt „A en D" vervangen door
„A , D en E ".

— door een aangesloten producent zijn aange
voerd ,

— voldoen aan bepaalde eisen inzake kwaliteit en
aanbiedingsvorm ,
— ten verkoop zijn aangeboden waarbij is vastge
steld dat er geen koper tegen de communautaire
verkoopprijs kon worden gevonden ,
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— zijn verwerkt om te worden bevroren en opge
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g) In artikel 21 , lid 4 , sub b ), worden de woorden „in
bijlage I , sub C en D" vervangen door de woorden „in
bijlage I , sub C , D en E ".

slagen dan wel verduurzaamd onder nader te
bepalen voorwaarden .
3 . Produkten die niet zijn verkocht onder de in
lid 2 , derde streepje , bedoelde voorwaarden en

h ) In artikel 26 , lid 2 , wordt na het cijfer „ 14" het cijfer

evenmin zijn bestemd voor de in lid 2 , vierde streepje ,
bedoelde bewerkingen , worden zodanig afgezet dat
de normale afzet van de betrokken produktie niet

i) In bijlage I , sub A, worden in de rubriek „omschrij
ving" de woorden „Scomber scombrus" vervangen

wordt belemmerd .

4.
Voor elk van de betrokken produkten wordt de
opslagpremie slechts toegekend voor hoeveelheden

„ 14 bis" ingevoegd .

door de woorden „Scomber scombrus en Scomber
japonicus".

die niet meer bedragen dan 20% van de jaarlijkse
hoeveelheid die ten verkoop is aangeboden overeen

j ) In bijlage I , sub A, worden de volgende vermeldingen
toegevoegd :

komstig artikel 5 , lid 1 .
Het bedrag van deze premie kan niet meer bedragen

„ 14 . 03.01 B I u) 1 Schotse schol ( Lepidorhom
bus spp .)

dan het bedrag van de technische en financiële kosten
van de verrichtingen die noodzakelijk zijn voor
stabilisatie en opslag .
5.
De wijze van toepassing van dit artikel wordt
vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .".

k ) In bijlage I wordt het volgende hoofdstuk toege
voegd :

d ) In artikel 21 , lid 1 , eerste alinea , wordt na het cijfer
„ 14" het cijfer „ 14 bis" ingevoegd .

„E. verse , gekoelde of enkel in water gekookte
produkten :

e ) In artikel 21 , lid 2 , wordt aan het einde van de eerste

1 . ex 03.03 A III b )

15 . 03.01 B I v ) 1 Braam ( Brama spp .)

16 . 03.01 B I w ) 1 Zeeduivel ( Lophius spp .)".

alinea de volgende zin toegevoegd :
„Voor de produkten die voorkomen in bijlage I , sub
E , is de referentieprijs gelijk aan de communautaire
verkoopprijs die is vastgesteld overeenkomstig arti
kel 12 , lid 1 .".

f) In artikel 21 , lid 3 , eerste alinea , wordt „A en D"
vervangen door „A , D en E ".

Noordzeekrabben ( Cancer
pagurus)

2 . ex 03.03 A V a ) 2 Langoestines
norvegicus )' .

1 ) In bijlage II , sub B , worden de regels met de nummers
1 en 2 geschrapt . De regels met de nummers 3,4,5,6
en 7 worden hernummerd tot regels 1 , 2 , 3 , 4
en 5 .

m ) Bijlage IV , sub B , wordt vervangen door:
„Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Omschrijving

B. Bevroren of gezouten produkten van de volgende vissoorten: Noorse schelvis (Sebastes spp.)?
kabeljauw (Gadus morhua), koolvis (Pollachius virens), schelvis (Melanogrammus aeglefinus ), wijting
( Merlangus merlangus ) en bevroren produkten van de volgende schaaldieren :
— ex 03.01 B I ( in gehele staat , ook indien
ontdaan van kop of in moten gesneden )
— ex 03.01 B II b ) ( filets )
— ex 03.02 A I en II

— ex 03.03 A III b )
— ex 03.03 A V a ) 1
— ex 16.04 C I

— ex 16.04 F en 16.04 G I ( filets , rauw , enkel

omgeven door beslag of door paneermeel
( gepaneerd ))

( Nephrops

Leng ( Molva spp .), makreel ( Scomber scombrus en
Scomber japonicus ), schol ( Pleuronectes platessa ),
heek ( Merluccius merluccius ), doornhaai of honds
haai ( Squalus acanthias of Scyliorhinus spp .),
haring , schotse schol ( Lepidorhombus spp .), braam
( Brama spp .), noordzeekrab ( Cancer pagurus ), lan
goestines ( Nephrops norvegicus )"
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n ) Bijlage V wordt vervangen door :
„ BIJLAGE V

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Omschrijving

Bevroren of gezouten produkten van de volgende vissoorten en schaaldieren :
Kabeljauwsoorten ( behalve Gadus morhua ), ma

— ex 03.01 B I ( in gehele staat , ook indien ontdaan
van kop of in moten gesneden )
— ex 03.01 B II b) ( filets)
— ex 03.02 A I en II

— ex 16.04 F en ex 16.04 G I ( filets , rauw , enkel
omgeven door beslag of door paneermeel ( gepa
neerd ))

kreel ( andere dan Scomber scombrus en Scomber
japonicus ), heek (Merluccius spp ., andere dan

Merluccius merluccius ), Alaska koolvis (Theragra
chalcogramma ), witte koolvis , pollak , of vlaswij
ting (Pollachius pollachius ), bot ( Platichthys flesus )

en garnalen , andere dan Crangon crangon )

— ex 03.03 A IV

— ex 16.05 B ( enkel in water gekookt en
gepeld )

Garnalen ( andere dan Crangon crangon )

o ) De tekst van het hoofdstuk van het gemeenschappelijk douanetarief die in bijlage VI , post
03.01 B I , na onderverdeling t ) staat , wordt vervangen door :
Invoerrechten

„ Nummer van het

Omschrijving

gemeenschappelijk

Autonoom

( % ) of heffing

douanetarief

(H)
2

1

03.01

(vervolg)

B. I. u ) Schotse schol ( Lepidorhombus
spp .):
1 . vers of gekoeld
2 . bevroren

v ) Braam ( Brama spp .):
1 . vers of gekoeld
2 . bevroren

w ) Zeeduivel ( Lophius spp .):
1 . vers of gekoeld

Conventioneel

(% )

3

4

15
15

15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

x ) Blauwe wijting ( Micromesistius
poutassou of Gadus poutassou )

15

15

y)

15

15 '

2 . bevroren

andere

p ) De tekst van het hoofdstuk van het gemeenschappelijk douanetarief die in bijlage VI , post
03.01 B II b ), na onderverdeling 13 staat , wordt vervangen door :
Invoerrechten

„Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

Autonoom

( % ) of heffing

douanetarief

(H)
1

2

03.01

B. II . b ) 14 . van Schotse schol ( Lepidorhom
bus spp .)
15 . van braam ( Brama spp .)
16 . van zeeduivel ( Lophius spp .)

(vervolg)

17 . andere

Conventioneel

(% )

3

4

18

15

18

15

18

15

18

15 "
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q) De tekst van het hoofdstuk van het gemeenschappelijk douanetarief die in bijlage VI, post
03.03 A III staat , wordt vervangen door:

Invoerrechten

„Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

Autonoom

( % ) of heffing

Conventioneel

(%)

(H)
1

03.03

2

3

4

A. III . Krabben en rivierkreeften :

(vervolg)

a ) Krabben van de soorten Paralitho

des camchaticus , Chionoectes spp .
en Callinectes sapidus
b ) Noordzeekrabben ( Cancer pagu

8,9

18

rus )

18

15

c ) andere

18

15 "

5 . Verordening ( EEG ) nr . 2203 / 82 van de Raad van 28 juli 1982 ( PB nr. L 235 van 10 . 8 . 1982 ,
blz . 4 ).

De bijlage wordt vervangen door :
„ BIJLAGE
Nummer van het

gemeenschappelijk

Vers

Omschrijving

Vers

Aanbiedings
vorm (' )

klasse 0 )

douanetarief

I.

1 . ex 03.01 B I f) 1
2 . ex 03.01 B I h ) 1

Noorse schelvis ( Sebastes spp .)
Kabeljauw ( Gadus morhua )

E, A

in gehele staat

E, A

ontdaan van inge
wanden

3 . ex 03.01 B I ij ) 1

Koolvis ( Pollachius virens )

E, A

wanden

4 . ex 03.01 B I k ) 1

Schelvis ( Melanogrammus aeglefinus )

E, A

Wijting ( Merlangus merlangus )

E, A

met

en

met

kop
ontdaan van inge
wanden

5 . ex 03.01 B I 1 ) 1

en

kop
ontdaan van inge

en

met

kop
ontdaan van inge
wanden

en

met

kop
6 . ex 03.01 B I u ) 1

Schotse schol ( Lepidorhombus spp .)

E, A

ontdaan van inge
wanden

en

met

kop
7 . ex 03.01 B I v ) 1

Braam ( Brama spp .)

E, A

ontdaan van inge
wanden

8 . ex 03.01 B I w ) 1

Zeeduivel ( Lophius spp .)

E, A

en

met

kop
ontdaan van inge
wanden

en

met

kop
9 . ex 03.03 A IV b ) 1

Garnalen ( Crangon crangon )

A

enkel gekookt in
water

II . Vanaf 1 januari 1987 :
1 . ex 03.01 B I d ) 1
2 . ex 03.01 B I p ) 1

Sardines ( Sardina pilchardus )
Ansjovis uit het Middellandse-Zeegebied
( Engraulis spp .)

E, A

in gehele staat

E, A

in gehele staat

(') De versheidsklasse en de aanbiedingsvorm zijn die welke zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 2 van de basisverorde
ning .".
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6 . Verordening ( EEG ) nr . 3138 / 82 van de Commissie van
19 november 1982 (PB nr . L 335 van 29 . 11 . 1982 ,
blz . 9 , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr. 3646 / 84 van
de Commissie van 21 december 1984 ( PB nr . L 335 van
22 . 12 . 1984 , blz . 57), gerectificeerd in PB nr . L 15 van
18 . 1 . 1985 , blz . 55 ).
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In artikel 7 , tweede alinea , worden de volgende streepjes
toegevoegd :

„— Transformación que se beneficie de una prima por
venta diferida (precisar el tipo de transformación y
el período de almacenamiento ) Reglamento ( CEE )

In artikel 6 , lid 3 , tweede alinea , worden de volgende
streepjes toegevoegd :
„— Transformación que se beneficie de una prima por
venta diferida especial : (precisar el tipo de transfor
mación ) Reglamento ( CEE ) n° 3796 / 81 , artículo

n° 3796 / 81 , artículo 14 ,

— Transformação que beneficia de um prémio de
reporte ( especificar o tipo de transformação e o

14 ,

período de armazenamento ) Regulamento ( CEE )
n ? 3796 / 81 , artigo 14 .".

— Transformação que beneficia de um prémio de
reporte especial ( especificar o tipo de transforma
ção ) Regulamento ( CEE ) n ? 3796 / 81 , artigo
14 .".

8 . Verordening ( EEG ) nr . 170 / 83 van de Raad
van 25 januari 1983 ( PB nr . L 24 van 27 . 1 . 1983 ,

7 . Verordening ( EEG ) nr-, 3321 / 82 van de Commissie van
9 december 1982 (PB nr. L 351 van 11 . 12 . 1982 ,
blz . 20 ).

blz . 1 ).

a ) De tabel „Kustwateren van Frankrijk" in bijlage I wordt als volgt aangevuld :
„Atlantische kust

(6 tot 12 mijl )

Spaans / Franse grens tot

Spanje

Ansjovis

— gerichte visserij , onbeperkt , enkel van 1
maart tot en met 30 juni

46°08 ' N

— visserij voor levend aas , enkel van 1 juli
tot en met 31 oktober
Sardine

— onbeperkt , enkel van 1 januari tot en
met 28 februari en van 1 juli tot en met
31 december . Voorts worden de activi

teiten met betrekking tot de hierboven
genoemde soorten uitgeoefend over
eenkomstig en binnen de grenzen van
de activiteiten in 1984
Middellandse-Zeekust

(6 tot 12 mijl )
grens Spanje / Cap Leucate

Spanje

alle

onbeperkt"

b ) Bijlage I wordt aangevuld met de volgende tabel :
„SPAANSE KUSTWATEREN
Geografisch gebied

Lid-Staat

Soorten

Belang of bijzondere kenmerken

Atlantische kust

(6 tot 12 mijl )

Frans / Spaanse grens tot de
vuurtoren van Cap Mayor

Frankrijk

Pelagische

onbeperkt , overeenkomstig en binnen de
grenzen van de activiteiten in 1984

Frankrijk

alle

onbeperkt''

( 3°47 ' W )
Middellandse-Zeekust

(6 tot 12 mijl )
grens Frankrijk / Cap Creus

9 . Verordening ( EEG ) nr . 171 / 83 van de Raad van
25 januari 1983 ( PB nr . L 24 van 27 . 1 . 1983 , blz . 14 ),
gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 2931 / 83 van de Raad van
4 oktober 1983 ( PB nr . L 288 van 21 . 10 . 1983 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1637 / 84 van de Raad
van 7 juni 1984 ( PB nr . L 156 van 13 . 6 . 1984 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2178 / 84 van de Raad
van 23 juli 1984 ( PB nr . L 199 van 28 . 7 . 1984 ,
blz . 1 ),
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— Verordening ( EEG ) nr . 2664 / 84 van de Raad van
18 september 1984 (PB nr. L 253 van 21 . 9 . 1984 ,
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Verenigde Naties ( FAO ) of in gedeelten daarvan , of
aan de hand van andere geografische criteria .".

blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3625 / 84 van de Raad van
18 december 1984 ( PB nr . L 335 van 22 . 12 . 1984 ,
blz . 3 ).

10 . Verordening (EEG ) nr . 2807 / 83 van de Commissie van
22 september 1983 ( PB nr . L 276 van 10 . 10 . 1983 ,
blz . 1 ).

a ) Na de vermelding „NAFO" in :
a ) In artikel 1 , lid 1 :

Atlantische Oceaan bezuiden 48° noorderbreed

—
—
—
—

te , met uitzondering van de Middellandse Zee ,

wordt „COPACE" toegevoegd .

— wordt de tekst onder „gebied 3 " vervangen
door :

„Alle wateren in het noordoostelijk deel van de

de daarbij behorende zeeën en de gebieden 4

artikel
artikel
bijlage
bijlage

1 , lid 1 , ( eerste vermelding),
3 , tweede streepje ,
I,
III ,

b ) in bijlage IV :

en 5 .",

— wordt de volgende tekst toegevoegd :

— wordt onder 2.4.1 de vermelding „E = Spanje"
geschrapt ,
— wordt onder 3 , na elke vermelding „NAFO"
,,/ COPACE " toegevoegd .

„ Gebied 4

Alle wateren in het centraal-noordelijk deel van
de Atlantische Oceaan ( ICES-deelgebied X ).
Gebied 5

c ) wordt bijlage VII , deel 1 , als volgt aangevuld :

Alle wateren in het centraal-oostelijk deel van de
Atlantische Oceaan omvattende de sectoren

„Wetenschappelijke
benaming

34.1.1 , 34.1.2 , 34.1.3 en deelsector 34.2.0 van
visserijgebied 34 van de Voedsel- en Land
bouworganisatie van de Verenigde Naties ( FAO )

Pollachius pollachius

- COPACE-gebied .",
— worden de teksten betreffende gebied 4 , gebied 5
en gebied 6 respectievelijk teksten betreffende
gebied 6 , gebied 7 en gebied 8 .
b ) Artikel 1 , lid 2 , wordt vervangen door :

„2 .
Deze gebieden kunnen verder worden onder
verdeeld in deelgebieden en sectoren zoals bepaald

Code

Naam

Witte

koolvis ,

POL

pollak of vlas
wijting
Nephorps norvegicus

Langoestine

NEP"

d ) wordt in bijlage VIII , punt 1 , tweede streepje , na de
vermelding „NAFO" toegevoegd „of COPACE
gebied".

door de Internationale Raad voor het onderzoek van

de zee ( ICES ), in deelgebieden , sectoren en deelsec
toren zoals bepaald door de Visserijorganisatie voor
het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan
( NAFO ) en in deelgebieden of sectoren afgebakend
door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de

11 . Besluit 79 / 572 / EEG van de Commissie van 8 juni
1979 ( PB nr . L 156 van 23 . 6 . 1979 , blz . 29 ).

Artikel 3 wordt vervangen door :
„Het Comité bestaat uit ten hoogste 28 leden .".

XVI . EURATOM

1 . Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom
( besluit van de Raad van 6 november 1958 ) ( PB nr . 27
van 6 . 12 . 1958 , blz . 534 / 58 ), gewijzigd bij :
— Besluit 73 / 45 / Euratom van de Raad van 8 maart

1973 ( PB nr . L 83 van 30 . 3 . 1973 , blz . 20 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).
Artikel V , leden 1 en 2 , wordt vervangen door :

„ 1 . Het

kapitaal

van

het

Agentschap

4 000 000 EMA-rekeneenheden .

bedraagt

2 . Het kapitaal is verdeeld volgens de sleutel :
België
Denemarken
Duitsland
Griekenland

Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Portugal
Verenigd Koninkrijk

4,8 %
2,4
16,8
4,8
10,4
16,8
0,8
16,8
4,8

%
%
%
%
%
%
%
%

4,8 %
16,8 % .".
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Artikel X , leden 1 en 2 , wordt vervangen door :

2 . Besluit 71 / 57 / Euratom van de Commissie van 13

„ 1 . Er wordt een Raadgevend Comité van het Agent
schap opgericht ; het bestaat uit 44 leden .

januari 1971 ( PB nr . L 16 van 20 . 1 . 1971 , blz . 14 ),
gewijzigd bij :
— Besluit 74 / 578 / Euratom van de Commissie van

13 november 1974 ( PB nr . L 316 van 26 . 11 . 1974 ,
blz . 12 ),

2 . De zetels worden als volgt over de onderdanen der
Lid-Staten verdeeld :

België

3 leden

Denemarken

2 leden

Duitsland

6 leden

Griekenland

3 leden

Spanje
Frankrijk

5 leden
6 leden

Ierland

1 lid

Italië

6 leden

Nederland

3 leden

Portugal
Verenigd Koninkrijk

3 leden
6 leden .".
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— Besluit 75 / 241 / Euratom van de Commissie van

25 maart 1975 ( PB nr . L 98 van 19 . 4 . 1975 ,
blz . 40 ),
— Besluit 82 / 755 / Euratom van de Commissie van

2 juni 1982 ( PB nr . L 319 van 16 . 11 . 1982 ,
blz . 10 ),
— Besluit 84 / 339 / Euratom van de Commissie van

24 mei 1984 ( PB nr . L 177 van 4 . 7 . 1984 , blz .
29 ).

In artikel 4 , eerste alinea , worden „elf' en „tien"

vervangen door „dertien" en „twaalf'.
In artikel 4 bis , eerste alinea , wordt „elf' vervangen door
„dertien".

XVII . DIVERSEN

EEG-Besluiten

Euratom-besluiten

Verordening nr . 1 van de Raad van 15 april 1958 ( PB nr . 17
van 6 . 10 . 1958 , blz . 385 / 58 ), gewijzigd bij :

Verordening nr . 1 van de Raad van 15 april 1958 ( PB nr .

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 ,
blz . 14 ),
— Toetredingsakte van 1979
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

( PB nr .

L 291

van

Artikel 1 wordt vervangen door:
„ Artikel 1

De officiële talen en de werktalen van de Instellingen der
Gemeenschap zijn het Deens , het Duits , het Engels , het
Frans , het Grieks , het Italiaans , het Nederlands , het
Portugees en het Spaans .".
Artikel 4 wordt vervangen door:
„ Artikel 4

De verordeningen en andere stukken van algemene
strekking worden gesteld in de negen officiële talen .".

Artikel 5 wordt vervangen door :
„ Artikel 5

Het Publikatieblad van de Gemeenschap verschijnt in de
negen officiële talen .".

17 van 6 . 10 . 1958 , blz . 401 / 58 ).

Artikel 1 wordt vervangen door :
„ Artikel 1

De officiële talen en de werktalen van de Instellingen der
Gemeenschap zijn het Deens , het Duits , het Engels , het
Frans , het Grieks , het Italiaans , het Nederlands , het
Portugees en het Spaans .".
Artikel 4 wordt vervangen door:
„ Artikel 4

De verordeningen en andere stukken van algemene
strekking worden gesteld in de negen officiële talen .".
Artikel 5 wordt vervangen door :
„ Artikel 5

Het Publikatieblad van de Gemeenschap verschijnt in de
negen officiële talen .".
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BIJLAGE II

Lijst bedoeld in artikel 27 van de Toetredingsakte
I. DOUANEWETGEVING

Verordening (EEG ) nr. 137 / 79 van de Commissie van
19 december 1978 ( PB nr . L 20 van 27 . 1 . 1979 , blz . 1 ).

Ten einde rekening te houden met het feit dat de Canarische
Eilanden en Ceuta en Melilla geen deel uitmaken van het
douanegebied van de Gemeenschap en niet onder de regeling
van Protocol nr . 2 vallen , moeten de bepalingen van deze
verordening worden aangevuld met voorschriften inzake
bijzondere administratieve procedures , waarin bij voorbeeld
wordt voorzien in speciale kaden waar , voor wat betreft door

vissersvaartuigen van de Gemeenschap te verrichten activi
teiten en inzonderheid het lossen door deze schepen in de
havens van de Canarische Eilanden , de overslag van goede
ren moet plaatsvinden, met inbegrip van andere vissersvaar
tuigen van de Gemeenschap , met het oog op het vervoer naar
de Gemeenschap .
Er zal ook worden voorzien in wederzijdse bijstand tussen de
douanediensten van de Lid-Staten waarbij de Commissie kan
worden betrokken .

II . VERVOER

1 . Verordening ( EEG ) nr . 3164 / 76 van de Raad van
16 december 1976 ( PB nr . L 357 van 29 . 12 . 1976 ,

blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 3024 / 77 van de Raad van
21 december 1977 ( PB nr . L 358 van 31 . 12 . 1977 ,
blz . 4 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3062 / 78 van de Raad van
19 december 1978 ( PB nr . L 366 van 28 . 12 . 1978 ,
blz . 5 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2963 / 79 van de Raad van
20 december 1979 ( PB nr . L 336 van 29 . 12 . 1979 ,
blz . 11 ),

2 . Richtlijn 74 / 561 / EEG van de Raad van 12 november
1974 (PB nr . L 308 van 19 . 11 . 1974 , blz . 18 ), gewijzigd
bij Richtlijn 80 / 1178 / EEG van de Raad van 4 december
1980 ( PB nr . L 350 van 23 . 12 . 1980 , blz . 41 ).
In artikel 5 , leden 1 en 2 , moeten in de nieuwe Lid-Staten
de data vóór welke de ondernemers van goederenvervoer
die het beroep reeds uitoefenen worden vrijgesteld van
bepaalde verplichtingen , worden verschoven ten einde
met onder vergelijkbare voorwaarden verkregen rechten
rekening te houden .

3 . Richtlijn 74 / 562 / EEG van de Raad van 12 november
1974 ( PB nr . L 308 van 19 . 11 . 1974 , blz . 23 ), gewijzigd
bij Richtlijn 80 / 1 179 / EEG van de Raad van 4 december
1980 ( PB nr . L 350 van 23 . 12 . 1980 , blz . 42 ).

— Verordening ( EEG ) nr . 2964 / 79 van de Raad van
20 december 1979 ( PB nr . L 336 van 29 . 12 . 1979 ,
blz . 12 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 305 / 81 van de Raad van
20 januari 1981 ( PB nr . L 34 van 6 . 2 . 1981 ,
blz . 1 ),

In artikel 4 , leden 1 en 2 , moeten in de nieuwe Lid-Staten
de data vóór welke de ondernemers van personenvervoer
die het beroep reeds uitoefenen worden vrijgesteld van
bepaalde verplichtingen , worden verschoven ten einde
met onder vergelijkbare voorwaarden verkregen rechten
rekening te houden .

— Verordening ( EEG ) nr . 663 / 82 van de Raad van
22 maart 1982 ( PB nr . L 78 van 24 . 2 . 1982 ,
blz . 2 ),

4 . Derde Richtlijn 84 / 634 / EEG van de Raad van

— Verordening ( EEG ) nr . 3515 / 82 van de Raad van

12 december 1984 ( PB nr . L 331 van 19 . 12 . 1984 ,
blz . 33 ).

21 december 1982 ( PB nr . L 369 van 29 . 12 . 1982 ,
blz . 2 ),

In artikel 4 en eventueel in artikel 3 moet worden

— Verordening ( EEG ) nr . 3621 / 84 van de Raad van

aangegeven onder welke voorwaarden deze richtlijn ten
aanzien van Portugal van toepassing is .

19 december 1984 ( PB nr . L 333 van 21 . 12 . 1984 ,
blz . 61 ).

Artikel 3 moet worden gewijzigd ; er moet een aantal
communautaire vergunningen voor de nieuwe Lid-Staten
worden vermeld en het totale aantal vergunningen moet
dienovereenkomstig worden bijgesteld .
De vermeldingen in de bijlagen moeten worden aange
vuld met de betreffende tekens en aanduidingen van de
nieuwe Lid-Staten .

5 . Richtlijn 83 / 416 / EEG van de Raad van 25 juli 1983
( PB nr . L 237 van 26 . 8 . 1983 , blz . 19 ).
Deze richtlijn zal worden aangepast ten einde daarin de
classificatie van de Portugese luchthavens , open voor het
geregelde internationale verkeer , op te nemen en in
verband met een eventuele tijdelijke vrijstelling voor de
luchthavens op de Azoren .
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III . ECONOMISCHE POLITIEK

Overeenkomst van 9 februari 1970 houdende instelling van
een stelsel van monetaire bijstand op korte termijn tussen de
centrale banken van de Lid-Staten van de Gemeenschap en
Besluit nr . 15 / 80 van 9 december 1980 van de Raad van

Bestuur van het Europees Fonds voor Monetaire Samenwer
king.
Ingevolge daartoe strekkende besluiten , die in afwijking van
artikel 396 van de Toetredingsakte respectievelijk door de
Presidenten van de centrale banken van de Lid-Staten en door

de Raad van Bestuur van het Europees Fonds voor Monetaire

Samenwerking moeten worden vastgesteld , worden de
bedragen van de debetquota en creditquota als volgt aange
vuld :

— Debetquota :
Banco de Espana : 725 miljoen Ecu ,
Banco de Portugal : 145 miljoen Ecu .
— Creditquota :

Banco de Espana : 1 450 miljoen Ecu ,
Banco de Portugal : 290 miljoen Ecu .

IV . HANDELSPOLITIEK

1 . Verordening ( EEG ) nr . 2603 / 69 van de Raad van
20 december 1969 ( PB nr . L 324 van 27 . 12 . 1969 ,

blz . 25 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1934 / 82
van de Raad van 12 juli 1982 ( PB nr . L 211 van 20 . 7 .
1982 , blz . 1 ), gerectificeerd in PB nr . L 285 van 8 . 10 .
1982 , blz . 30 .

De bijlage moet in voorkomend geval worden aange
past ten einde de door de nieuwe Lid-Staten toegepaste
beperkingen op te nemen .
2 . Verordening ( EEG ) nr . 288 / 82 van de Raad van
5 februari 1982 ( PB nr . L 35 van 9 . 2 . 1982 ,

blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 2303 / 82 van de Commissie
van 18 augustus 1982 ( PB nr . L 246 van 21 . 8 .
1982 , blz . 7 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2417 / 82 van de Commissie
van 3 september 1982 ( PB nr . L 258 van 4 . 9 . 1982 ,
blz . 8 ), gerectificeerd in PB nr . L 354 van 16 . 12 .
1982 , blz . 36 ,

— Verordening ( EEG ) nr . 899 / 83 van de Raad van
28 maart 1983 ( PB nr . L 103 van 21 . 4 . 1983 ,

blz . 1 ), gerectificeerd in PB nr . L 58 van 2 . 3 . 1982 ,
blz . 31 , PB nr . L 189 van 1 . 7 . 1982 , blz . 80 , PB nr .
L 260 van 8 . 9 . 1982 , blz . 16 , en PB nr . L 351 van
11 . 12 . 1982 , blz . 35 .

De bijlagen moeten worden aangevuld met de betref
fende vermeldingen voor de nieuwe Lid-Staten , respec
tievelijk in de lijst van produkten waarvoor nationale
kwantitatieve beperkingen gelden en in de lijst van de
aan toezicht onderworpen produkten . Voorts moeten
Spanje en Portugal geschrapt worden uit de lijst van de
derde landen die zijn vermeld in de geografische zones
waar kwantitatieve beperkingen gelden .

3 . Verordening ( EEG ) nr . 1765 / 82 van de Raad van 30
juni 1982 ( PB nr . L 195 van 5 . 7 . 1982 , blz . 1 ),
gerectificeerd in PB nr . L 251 van 27 . 8 . 1982 ,
blz . 34 .

In de bijlage en de daarbij gevoegde opmerking moeten
in de titels , de lijsten van derde landen , de voetnoten en
de omschrijving van de produkten de betreffende
Spaanse en Portugese termen worden toegevoegd .
4 . Verordening ( EEG ) nr . 1766 / 82 van de Raad van
30 juni 1982 ( PB nr . L 195 van 5 . 7 . 1982 , blz . 21 ),
gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 35 / 83 van de Commissie
van 6 januari 1983 ( PB nr . L 5 van 7 . 1 . 1983 ,
blz . 12 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 101 / 84 van de Raad van
16 januari 1984 ( PB nr . L 14 van 17 . 1 . 1984 ,
blz . 7 ),

gerectificeerd in PB nr . L 251 van 27 . 8 . 1982 , blz
34 .

In de bijlage en de daarbij gevoegde opmerking moeten
in de titels , de voetnoten en de omschrijving van de
produkten de betreffende Spaanse en Portugese termen
worden toegevoegd .

5 . Verordening ( EEG ) nr v 3587 / 82 van de Raad van 23
december 1982 (PB nr . L 374 van 31 . 12 . 1982 , blz . 1 ),
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 853 / 83 van de
Raad van 28 maart 1983 (PB nr . L 98 van 16 . 4 . 1983 ,
blz . 1 ).

Artikel 3 , lid 2 , en de tabellen in bijlage II moeten
worden aangepast ; er moeten respectievelijk nieuwe
percentages en voor elke Lid-Staat vastgestelde nieuwe
kwantitatieve beperkingen worden opgenomen in ver
band met de toetreding van de nieuwe Lid-Staten .
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Voorts moeten in voorkomend geval de regionale

gen ten opzichte van de betrokken derde landen worden

beperkingen voor de nieuwe Lid-Staten worden aange

vastgesteld in verband met de toetreding van de nieuwe
Lid-Staten . Voorts moeten in voorkomend geval in
bijlage III de regionale beperkingen voor de nieuwe

geven .

6 . Verordening ( EEG ) nr . 3588 / 82 van de Raad van
23 december 1982 ( PB nr . L 374 van 31 . 12 . 1982 ,
blz . 47 ), gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 194 / 84 van de Raad van
4 januari 1984 ( PB nr . L 26 van 30 . 1 . 1984 ,
blz . 1 ,

— Verordening (EEG ) nr. 1475 / 84 van de Raad van
24 mei 1984 ( PB nr . L 143 , van 30 . 5 . 1984 ,
blz . 6 ).

Artikel 10 , lid 3 , en de tabellen in bijlage II moeten
worden aangepast ; er moeten respectievelijk nieuwe
percentages en voor elke Lid-Staat vastgestelde nieuwe
kwantitatieve beperkingen worden opgenomen in ver
band met de toetreding van de nieuwe Lid-Staten .
Voorts moet in bijlage VII , aanhangsel B , een extra
kolom worden opgenomen voor elk van de nieuwe
Lid-Staten en moet bijlage II in voorkomend geval
worden gewijzigd om de regionale beperkingen voor de
nieuwe Lid-Staten aan te geven .

Lid-Staten worden aangegeven .
8 . Verordening ( EEG ) nr . 3420 / 83 van de Raad van
14 november 1983 (PB nr . L 346 van 8 . 12 . 1983 ,
blz . 6 ).

De bijlagen I en III moeten worden aangevuld met de
betreffende vermeldingen in het Spaans en het Portu
gees in de titels , de vermeldingen en de lijst van
betrokken landen en met de vermelding van de produk
ten van oorsprong uit landen met staatshandel waar
voor in de nieuwe Lid-Staten kwantitatieve beperkin
gen gelden wanneer zij in het vrije verkeer worden
gebracht .
9 . Verordening ( EEG ) nr . 3716 / 83 van de Raad van

22 december 1983 (( PB nr . L 379 van 31 . 12 . 1983 ,
blz . 1 ).

Bijlage 7 moet worden aangevuld met de vermelding
van de jaarlijkse beperking van invoer van koffie voor
die nieuwe Lid-Staten .

7 . Verordening ( EEG ) nr . 3589 / 82 van de Raad van 23
december 1982 ( PB nr . L 374 van 31 . 12 . 1982 , blz .

106 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3762 / 83
van de Raad van 19 december 1983 ( PB nr . L 380 van
31 . 12 . 1983 , blz . 1 ).

Artikel 11 , lid 3 , en de tabellen in bijlage III en het
aanhangsel bij de bijlage moeten worden aangepast ; er
moeten respectievelijk nieuwe percentages en voor elke
Lid-Staat vastgestelde nieuwe kwantitatieve beperkin

10 . Verordening ( EEG ) nr . 2072 / 84 van de Raad van
29 juni 1984 ( PB nr . L 198 van 27 . 7 . 1984 , blz . 1 ).
Artikel 12 , lid 3 , en de tabellen in bijlage III en het
aanhangsel bij die bijlage moeten worden aangepast ; er
moeten respectievelijk nieuwe percentages en voor elke
Lid-Staat vastgestelde nieuwe kwantitatieve beperkin
gen worden vastgesteld in verband met de toetreding
van de nieuwe Lid-Staten .

V. SOCIALE POLITIEK

1.

Besluit 70 / 532 / EEG van de Raad van 14 december

1970 ( PB nr . L 273 van 17 . 12 . 1970 , blz . 25 ), gewijzigd
bij Besluit 75 / 62 / EEG van de Raad van 20 januari 1975
( PB nr . L 21 van 28 . 1 . 1975 , blz . 17 ).

De bijlage moet in voorkomend geval worden gewijzigd
voor zover dat nodig is om in dit Comité te zorgen voor
een passende deelneming van vertegenwoordigers van de
Spaanse en Portugese werkgevers- en werknemersorga
nisaties .

2 . Verordening ( EEG ) nr . 1408 / 71 van de Raad van 14
juni 1971 , gewijzigd en bijgewerkt bij Verordening
( EEG ) nr . 2001 / 83 van de Raad van 2 juni 1983 ( PB nr .
L 230 van 22 . 8 . 1983 , blz . 6 ).

De bijlagen moeten worden gewijzigd voor zover dat nodig is
in verband met wijzigingen in de wetgeving van de nieuwe

Lid-Staten enerzijds en / of eventuele overeenkomsten tussen
de bevoegde autoriteiten van huidige Lid-Staten en nieuwe
Lid-Staten of tussen laaststgenoemde inzake de handhaving
van bepaalde voorschriften van bilaterale verdragen ander
zijds .
3 . Verordening ( EEG ) nr . 574 / 72 van de Raad van 21
maart 1972 , gewijzigd en bijgewerkt bij Verordening
( EEG ) nr . 2001 / 83 van de Raad van 2 juni 1983
( PB nr . L 230 van 22 . 8 . 1983 , blz . 6 ).

De bijlagen moeten worden gewijzigd voor zover dat
nodig is in verband met wijzigingen in de wetgeving van
de nieuwe Lid-Staten enerzijds en / of eventuele overeen
komsten tussen de bevoegde autoriteiten van huidige
Lid-Staten en nieuwe Lid-Staten of tussen laatstgenoem
de inzake de handhaving van bepaalde voorschriften van
bilaterale verdragen anderzijds .
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4 . Richtlijn 80 / 987 / EEG van de Raad van 20 oktober
1980 ( PB nr . L 283 van 28 . 10 . 1980 , blz . 23 ).

In de bijlage moeten in voorkomend geval de categorieën
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5 . Verordening ( EEG ) nr . 2950 / 83 van de Raad van
17 oktober 1983 ( PB nr. L 289 van 22 . ' 10 . 1983 ,
blz . 1 ).

werknemers van de nieuwe Lid-Staten worden vermeld

wier vorderingen volgens artikel 1 , lid 2 , van de
werkingsfeer van de richtlijn kunnen worden uitgeslo
ten .

In artikel 3 , lid 1 , moeten de gebieden in Spanje worden
vermeld die in aanmerking komen voor het verhoogde
bij standspercentage .

VI . HARMONISATIE VAN DE WETGEVINGEN

1 . Richtlijn 67 / 548 / EEG van de Raad van 27 juni 1967
(PB nr . 196 van 16 . 8 . 1967 , blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Richtlijn 84 / 449 / EEG van de Commissie van
25 april 1984 (PB nr. L 251 van 19 . 9 . 1984 ,
blz . 1 ).

— Richtlijn 69 / 81 / EEG van de Raad van 13 maart
1969 ( PB nr . L 68 van 19 . 3 . 1969 , blz . 1 ),

— Richtlijn 70 / 189 / EEG van de Raad van 6 maart
1970 ( PB nr . L 59 van 14 . 3 . 1970 , blz. 33 ),

De bijlagen moeten worden aangevuld met de Spaanse en
Portugese termen van de stoffen en andere uitdrukkingen
die aldaar in de huidige talen van de Gemeenschap zijn
vermeld .

— Richtlijn 71 / 144 / EEG van de Raad van 22 maart
1971 (PB nr . L 74 van 29 . 3 . 1971 , blz . 15 ),

— Richtlijn 73 / 146 / EEG van de Raad van 21 mei 1973
( PB nr. L 167 van 25 . 6 . 1973 , blz . 1 ),

2 . Richtlijn 71 / 316 / EEG van de Raad van 26 juli 1971 ( PB
nr . L 202 van 6 . 9 . 1971 , blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Richtlijn 75 / 409 / EEG van de Raad van 24 juni

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van
27 . 3 . 1972 , blz . 14 ),

1975 ( PB nr . L 183 van 14 . 7 . 1975 , blz. 22 ),

— Richtlijn 76 / 907 / EEG van de Commissie van 14 juli
1976 ( PB nr . L 360 van 30. 12 . 1976 , blz . 1 ),
gerectificeerd in PB nr. L 28 van 2 . 2 . 1979 ,

— Richtlijn 72 / 427 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1972 (PB nr . L 291 van 28 . 12 . 1972 , blz .
156 ),

blz . 32 ,

— Richtlijn 79 / 370 / EEG van de Commissie van 30
januari 1979 ( PB nr. L 88 van 7 . 4 . 1979 , blz . 1 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 79/ 831 / EEG van de Raad van 18 septem

— Richtlijn 83 / 575 / EEG van de Raad van 26 oktober
1983 ( PB nr . L 332 van 28 . 11 . 1983 , blz . 43 ).

ber 1979 ( PB nr , L 259 van 15. 10. 1979 ,
blz . 10 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van
19 . 11 . 1979 , blz . 17 ),

De tekeningen waarnaar in bijlage II , punt 3.2.1 wordt
verwezen , moeten worden aangevuld met nieuwe
tekens .

— Richtlijn 80 / 11 89 / EEG van de Raad van 4 decem
ber 1980 ( PB nr . L 366 van 31 . 12 . 1980 , blz . 1 ),

— Richtlijn 81 / 957 / EEG van de Commissie van

3 . Richtlijn 80 / 767 / EEG van de Raad van 22 juli 1980 ( PB
nr . L 215 van 18 . 8 . 1980 , blz . 1 ).

23 oktober 1981 ( PB nr . L 351 van 7 . 12 . 1981 ,
blz . 5 ),

Bijlage I met de lijst van instanties die in elk der

— Richtlijn 82 / 232 / EEG van de Commissie van
25 maart 1982 ( PB nr . L 106 van 21. 4 . 1982 ,
blz . 18 ),

— Richtlijn 83 / 467 / EEG van de Commissie van 29 juli
1983 ( PB nr. L 257 van 16 . 9 . 1983 , blz . 1 ),

Lid-Staten als aanbestedende diensten moeten worden

beschouwd , dient aangevuld te worden met deze instan
ties in de nieuwe Lid-Staten , welke vastgesteld zullen
worden aan de hand van het resultaat van de onderhan

delingen die hierover in de GATT zullen worden
gevoerd .

VIL ENERGIE

1 . Beschikking 73 / 287 / EGKS van de Commissie van 25
juli 1973 ( PB nr . L 259 van 15 . 9 . 1973 , blz . 36 ),
gewijzigd bij :
— Beschikking nr . 2963 / 76 / EGKS van de Commissie

— Beschikking nr . 751 / 77 / EGKS van de Commissie
van 12 april 1977 ( PB nr . L 91 van 13 . 4 . 1977 ,
blz . 7 ),

van 1 december 1976 ( PB nr . L 338 van 7 . 12 . 1976 ,
blz . 19 , en PB nr . L 346 van 26 . 12 . 1976 ,
blz . 26 ),

— Beschikking nr . 1613 / 77 / EGKS van de Commissie
van 15 juli 1977 ( PB nr . L 180 van 20 . 7 . 1977 ,
blz . 8 ),
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— Beschikking nr . 3058 / 79 / EGKS van de Commissie
van 19 december 1979 ( PB nr . L 344 van
31 . 12 . 1979 , blz . 1 ),

— Beschikking nr. 896 / 82 / EGKS van de Commissie
van 20 april 1982 ( PB nr. L 106 van 21 . 4 . 1982 ,
blz . 5 ),

— Beschikking nr . 759 / 84 / EGKS van de Commissie
van 23 maart 1984 ( PB nr . L 80 van 24 . 3 . 1984 ,
blz . 14 ).
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Artikel 7 betreffende het speciale fonds voor de commu
nautaire financiering van afzetsteun moet in voorko
mend geval worden aangepast om rekening te houden
met deelneming van de nieuwe Lid-Staten .
2 . Beschikking nr . 2514 / 76 / EGKS van de Commissie van
30 september 1976 ( PB nr. L 292 van 23 . 10 . 1976 ,
blz . 1 ).

De bijlagen moeten worden aangevuld met vergelijkbare
formulieren voor de mededelingen van de nieuwe
Lid-Staten .

VIII . STATISTIEKEN

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1736 / 75 van de Raad van 24
juni 1975 (PB nr . L 183 van 14 . 7 . 1975 , blz . 3 ),
gewijzigd bij :

overeenkomstig de wijzigingen die in verband met de
toetreding van de nieuwe Lid-Staten worden aange
bracht in de verordeningen inzake de definitie van het
douanegebied van de Gemeenschap .

— Verordening ( EEG ) nr . 2845 / 77 van de Raad van 19
december 1977 ( PB nr. L 329 van 22 . 12 . 1977 ,
blz . 3 ),

2 . Verordening ( EEG ) nr. 3581 / 81 van de Commissie van
— Verordening ( EEG ) nr . 3396 / 84 van de Commissie
van 3 december 1984 ( PB nr . L 314 van 4 . 12 , 1984 ,
blz . 10 ).

In artikel 3 moet in voorkomend geval de omschrijving
van het statistische registratiegebied worden aangevuld

14 december 1981 ( PB nr . L 359 van 15 . 12 . 1981 ,
blz . 12 ).

In artikel 2 moet voor Spanje en Portugal de tegenwaarde
in peseta respectievelijk escudo van de statistische drem
pel van 400 Ecu worden toegevoegd .

IX . VISSERIJ

1 . Verordening ( EEG ) nr. 103 / 76 van de Raad van 19
januari 1976 ( PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1976 , blz . 29 ),
gewijzigd bij :

Artikel 3 moet worden aangevuld en in bijlage B moeten
gemeenschappelijke handelsnormen worden vastgesteld
voor zeeduivel , Schotse schol , braam en Spaanse ma
kreel .

— Verordening ( EEG ) nr . 3049 / 79 van de Com
missie van 21 december 1979 (PB nr . L 343 van
31 . 12 . 1979 , blz . 22 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 273 / 81 van de Commis
sie van 30 januari 1981 ( PB nr . L 30 van 2 . 2 .
1981 , blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3166 / 82 van de Raad
van 22 november 1982 ( PB nr . L 332 van 27 . 1 1 .
1982 , blz . 4 ),

2 . Verordening ( EEG ) nr . 104 / 76 van de Raad van 19
januari 1976 (PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1976 , blz . 35 ),
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3575 / 83 van 14
december 1983 ( PB nr . L 356 van 20 . 12 . 1983 ,
blz . 6 ).
In de artikelen 5 en 7 moeten de nieuwe versheids- en

grootteklassen voor Noordzeekrabben en langoestines
worden omschreven .

— Verordening ( EEG ) nr . 3250 / 83 van de Com

3 . Verordening ( EEG ) nr . 3191 / 82 van de Commissie van

missie van 17 november 1983 ( PB nr . L 321 van
18 . 11 . 1983 , blz . 20 ).

29 november 1982 ( PB nr . L 338 van 30 . 11 . 1982 ,
blz . 13 ).
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Bijlage I waarin de representatieve markten en havens
van invoer worden vermeld , moet worden aangevuld met
de aanduiding van de markten en havens in de nieuwe
Lid-Staten alsmede met de vermelding voor alle Lid-Sta
ten van andere markten en havens die samenhangen met

de invoering van nieuwe soorten waarvoor de regeling
van de referentieprijzen geldt .

15 . 11 . 85

— Verordening ( EEG ) nr . 2664 / 84 van de Raad van
18 september 1984 ( PB nr . L 253 van 21 . 9 . 1984 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3625 / 84 van de Raad van
18 december 1984 ( PB nr . L 335 van 22 . 12 . 1984 ,
blz . 3 ).

4 . Verordening ( EEG ) nr . 171 / 83 van de Raad van 25
januari 1983 ( PB nr . L 24 van 27 . 1 . 1983 , blz . 14 ),
gewijzigd bij :

Deze verordening moet worden aangevuld om rekening
te houden met de specifieke kenmerken van de visserij in
de zones waar het gemeenschappelijk visserijbeleid geldt
en die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Spanje
en Portugal vallen .

— Verordening ( EEG ) nr . 2931 / 83 van de Raad van
4 oktober 1983 ( PB nr . L 288 van 21 . 10 . 1983 ,
blz . 1 ),

5 . Verordening ( EEG ) nr. 3598 / 83 van de Commissie van

— Verordening ( EEG ) nr . 1637 / 84 van de Raad
van 7 juni 1984 ( PB nr . L 156 van 13 . 6 . 1984 ,
blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2178 / 84 van de Raad
van 23 juli 1984 ( PB nr . L 199 van 28 . 7 . 1984 ,
blz . 1 ),

20 december 1983 ( PB nr . L 357 van 21 . 12 . 1983 ,
blz . 17 ).
De bijlage waarin de representatieve groothandelsmark
ten en havens worden vermeld , moet worden aangevuld
met de vermelding van de markten en havens in de
nieuwe Lid-Staten alsmede met de vermelding voor alle
Lid-Staten van de markten en havens voor de nieuwe
soorten .

X. DIVERSEN

1 . Verordening (EGKS , EEG , Euratom ) nr . 1826 / 69 van
de Raad van 15 september 1969 ( PB nr . L 235 van
18 . 9 . 1969 , blz . 1 ), gewijzigd bij :
— Verordening ( EGKS , EEG , Euratom ) nr . 950 / 73
van de Raad van 2 april 1973 ( PB nr . L 98 van
12 . 4 . 1973 , blz . 1 ),
— Verordening (EEG , Euratom , EGKS ) nr . 3288 / 80
van de Raad van 4 december 1980 ( PB nr . L 350 van
23 . 12 . 1980 , blz . 17 ).

In de bijlage moet in elk der rubrieken de desbetreffende
Spaanse en Portugese tekst worden toegevoegd .
2 . Besluit van de Raad van 19 december 1984 ( PB nr . C 33
van 5 . 2 . 1985 , blz . 1 ).

In de bijlage moeten de representatieve organisaties van
producenten en werknemers worden vermeld die in de
nieuwe Lid-Staten de voordrachten moeten opmaken
voor het lidmaatschap van het Raadgevend Comité van
de EGKS .
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BIJLAGE III

Lijst bedoeld in artikel 43 , lid 1 , eerste streepje, van de Toetredingsakte
( BASISCONTINGENTEN VOOR PRODUKTEN WAARVOOR TOT EN MET 31 DECEMBER 1988

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN BIJ INVOER IN SPANJE GELDEN)
Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

1

Nummer van het

85.15

Omschrijving

Basiscontingent

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie; zend- en
ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestellen met inge
bouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder
begrepen ) en televisiecamera's ; radio- en radartoestellen voor navigatiedoelein
den , voor plaatsbepaling , voor peiling , voor hoogtemeting of voor bediening op

19 233 eenheden

afstand :

A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie;
zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestel
len met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van
geluid daaronder begrepen ) en televisiecamera's :
III . Ontvangtoestellen , ook indien met ingebouwd toestel voor het op
nemen of voor het weergeven van geluid :
b ) andere :
ex 2 . overige :
— van kleurentelevisies met een beeldscherm dat een dwars
doorsnede heeft van :
— meer dan 42 cm tot en met 52 cm
— meer dan 52 cm

2

87.01

Tractors ( trekkers ), ook indien met lier :

ex B. Landbouwtractors ( met uitzondering van motoculteurs ) en tractors voor
de bosbouw , op wielen :
— met een cilinderinhoud van ten hoogste 4 000 cm 3

3 171 eenheden
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BIJLAGE IV

Lijst bedoeld in artikel 43 , lid 1 , tweede streepje, van de Toetredingsakte
( BASISCONTINGENTEN VOOR PRODUKTEN WAARVOOR TOT EN MET 31 DECEMBER 1989

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN BIJ INVOER IN SPANJE GELDEN)
Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

1

Nummer van het

25.03

Omschrijving

Basiscontingent

Zwavel van alle soorten , met uitzondering van gesublimeerde , van geprecipi

90 000 ton

teerde en van colloïdale zwavel

2

29.03

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen :

1 100 ton

B. Nitro - en nitrosoderivaten :
ex I. Trinitrotoluenen en dinitronaftalenen :
— Trinitrotoluenen

36.01

Buskruit

36.02

Bereide springstoffen

ex 36.04

Lonten , slagkoorden ; slaghoedjes en percussiedopjes ; ontstekingsapparaten ;
ontstekingspatronen :
— met uitzondering van elektrische ontstekingspatronen

36.05

Pyrotechnische artikelen ( vuurwerk , voetzoekers en knalsignalen , geparaffi
neerde amorcebanden , anti-hagelraketten en dergelijke )

3

36.06

Lucifers ( met uitzondering van Bengaalse en dergelijke lucifers )

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethyleen , polytetra
haloëthyleen , polyisobutyleen , polystyreen , polyvinylchloride , polyvinylace
taat , polyvinylchloroacetaat en andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten
en polymethacrylderi vaten , cumaronindeenharsen , enz .):
C. andere :

I : Polyethyleen :
ex b ) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

ex II . Polytetrahaloëthyleen :
— Afval en resten van werken

ex III . Polysulfohaloëthyleen :
— Afval en resten van werken

ex IV . Polypropyleen :
— Afval en resten van werken

ex V. Polyisobutyleen :
— Afval en resten van werken

VI . Polystyreen en copolymeren daarvan :
ex b ) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

VII . Polyvinylchloride :
ex b ) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

ex VIII . Polyvinylideenchloride , copolymeren van vinylideenchloride en
van vinylchloride :
— Afval en resten van werken

ex IX . Polyvinylacetaat :
— Afval en resten van werken

ex X. Copolymeren van vinylchloride en van vinylacetaat :
— Afval en resten van werken

4 500 ton
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Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

251

Nummer van het

39.02

(vervolg)

Omschrijving

" Basiscontingent

ex XI . Polyvinylalcoholen , polyvinylacetaten en polyvinylethers:
— Afval en resten van werken

ex XII . Acrylpolymeren , methacrylpolymeren , acrylomethacrylcopoly
meren :

— Afval en resten van werken

ex XIII . Cumaronharsen , indeenharsen en cumaronindeenharsen :
— Afval en resten van werken

XIV . Overige polymerisatie- of copolymerisatieprodukten :
ex b ) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

4

39.07

Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06 :

15 000 000 Ecu

B. andere :

I. van geregenereerde cellulose
III . van geharde proteïnen
V. van andere stoffen :

a ) Spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematogra
fische films , dan wel voor banden , films , enz ., bedoeld bij post
92.12

c ) Busks voor korsetten , voor kleding of voor kledingtoebehoren ,
alsmede dergelijke artikelen
ex d ) andere :

— met uitzondering van beschermende kleding ( van het type
duikerspakken e.d .) ter bescherming tegen straling en besmet
ting met radioactieve stoffen , niet gecombineerd met adem
halingsapparatuur

5

ex 58.01

Tapijten , geknoopt of met opgerolde polen , ook indien geconfectioneerd , met
uitzondering van handgeweven tapijten

58.02

Andere tapijten , ook indien geconfectioneerd ; Kelim-, Sumak-, Karamaniestof
en dergelijke , ook indien geconfectioneerd :

530 ton

A. Tapijten

6

ex 58.04

Fluweel , pluche , lussenweefsel en chenilleweefsel , met uitzondering van de
artikelen bedoeld bij de posten 55.08 en 58.05 :

259,3 ton

— van katoen
58.09

Tule , bobinettule en filetweefsels , opgemaakt; kant ( mechanisch of met de hand
vervaardigd ), aan het stuk , in banden of in de vorm van motieven :
B. Kant :

ex I. met de hand vervaardigd :
— met uitzondering van kant van katoen , wol en kunstmatige en
synthetische vezels
II . mechanisch vervaardigd
60.01

Breiwerk en haakwerk , niet elastisch en niet gegummeerd , aan het stuk :
C. van andere textielstoffen
I. van katoen

7

60.04

Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk :
A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
I. T-shirts :

a ) van katoen

II . Hemdtruien ( sous-pulls ):
a ) van katoen
III . andere :

b ) van katoen

15,3 ton
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Nummer

Nummer van het

van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

60.04

(vervolg)

Omschrijving

B. andere :
I. T-shirts :

a ) van katoen

II . Hemdtruien ( sous-pulls ):
a ) van katoen

IV . overige :
d ) van katoen

60.05

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen , van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk :
A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :
II . andere :

ex a ) Bovenkleding vervaardigd uit brei- of haakwerk bedoeld bij post
59.08 :

— van katoen

b ) overige :

1 . Babykleding ; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
cc ) van katoen
2 . Badkostuums :

bb ) van katoen

3 . Trainingspakken :
bb ) van katoen

4 . andere bovenkleding :
aa ) Blouses en hemdblouses voor dames , meisjes en kinde
ren :

55 . van katoen

bb ) Truien , jumpers , pullovers , slipovers , twinsets , vesten en
jasjes , met uitzondering van jasjes bedoeld bij post 60.05
A II b ) 4 hh ):
11 . voor heren en jongens :
eee ) van katoen

22 . voor dames , meisjes en kinderen :
fff) van katoen
cc ) Japonnen :
44 . van katoen

dd ) Rokken , broekrokken daaronder begrepen :
33 . van katoen

ee ) lange broeken :
ex 33 . van andere textielstoffen :
— van katoen

ff) Kostuums voor heren en jongens , combinaties daaronder
begrepen , met uitzondering van skikleding :
ex 22 . van andere textielstoffen :
— van katoen

gg ) Mantelpakken en broekpakken voor dames , meisjes en
kinderen , combinaties daaronder begrepen , met uitzon
dering van skikleding :
44 . van katoen

hh ) Mantels en jassen ; jasjes verkregen door het aaneen
naaien van in vorm gesneden stukken :
44 . van katoen

ijij ) Anoraks , windjakken , blousons , en dergelijke :
ex 11 . van wol , van fijn haar , van katoen of van
synthetische of kunstmatige textielvezels :
— van katoen

kk ) Skikostuums en -combinaties , twee- en driedelige :
ex 11 . van wol , van fijn haar , van katoen of van
synthetische of kunstmatige textielvezels :
— van katoen

11 ) andere bovenkleding :
44 . van katoen
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Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

253

Nummer van het

60.05

(vervolg)

Omschrijving

A. II .

Basiscontingent

b ) 5 . Kledingtoebehoren :
ex cc ) van andere textielstoffen :
— van katoen

B. andere :

ex III . van andere textielstoffen :
— van wol

8

61.01

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding :
A. zogenaamde cowboykleding en dergelijke kleding voor verkleding en
vermaak , met een handelsmaat van minder van 158 ; bovenkleding vervaar
digd uit weefsels bedoeld bij de posten 59.08 , 59.11 of 59.12 :
II . andere :

ex a ) Overjassen , regenjassen daaronder begrepen :
— van katoen

ex b ) overige :
— van katoen

B. andere :

I. Werk- en bedrijfskleding :
a ) Overalls , zogenaamde Amerikaanse overalls daaronder begrepen :
1 . van katoen

b ) andere :
1 . van katoen

II . Zwembroeken en badpakken :
ex b ) van andere textielstoffen :
— van katoen

III . Badjassen , kamerjassen , huisjasjes en dergelijke binnenhuiskleding:
b ) van katoen

IV . Parka's ; anoraks , windjakken , blousons en dergelijke :
b ) van katoen
V. overige :

a ) Colbertjassen , blazers en dergelijke :
3 . van katoen

b ) Overjassen , regenjassen en capes :
3 . van katoen

c ) Kostuums voor heren en jongens , combinaties daaronder begrepen ,
met uitzondering van skikleding :
3 . van katoen

d ) Shorts en andere korte broeken :
3 . van katoen

e ) andere broeken :
3 . van katoen

f) Skikostuums en -combinaties ( twee- en driedelige ):
ex 1 . van wol , van fijn haar , van katoen of van synthetische of
kunstmatige textielvezels :
— van katoen

g ) andere bovenkleding :
3 . van katoen
61.02

Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding :
A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 ; zogenaamde

cowboykleding en dergelijke kleding voor verkleding en vermaak , met een

handelsmaat van minder dan 158 ;

I. Babykleding , meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
a ) van katoen
B. andere :

I. Bovenkleding vervaardigd uit weefsels bedoeld bij de posten 59.08 ,
59.11 of 59.12 :

ex a ) Mantels , regenjassen daaronder begrepen :
— van katoen

30,9 ton
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Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

15 . 11 . 85

Nummer van het

61.02

Omschrijving

Basiscontingent

B. I. ex b ) andere :

(vervolg)

— van katoen

II . overige :

a ) Schorten , stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding :
1 . van katoen

b ) Badpakken :
ex 2 . van andere textielstoffen :
— van katoen

c) Badjassen ; kamerjassen , bedjasjes en dergelijke binnenhuiskle
ding :
2 . van katoen

d ) Parka's ; anoraks , windjakken , blousons , en dergelijke :
2 . van katoen

e ) andere :

1 . Blazers en jasjes :
cc ) van katoen

2 . Mantels , regenjassen en capes daaronder begrepen :
cc ) van katoen

3 . Mantelpakken en broekpakken , combinaties daaronder begre
pen , met uitzondering van skikleding :
cc ) van katoen
4 . Japonnen :
ee ) van katoen

5 . Rokken , broekrokken daaronder begrepen :
cc ) van katoen

6 . Lange broeken :
cc ) van katoen
7 . Blouses en hemdblouses :

cc ) van katoen

8 . Skicostuums en -combinaties ( twee- en driedelige ):
ex aa ) van wol , van fijn haar , van katoen of van synthetische of
kunstmatige textielvezels :
— van katoen

9 . andere bovenkleding :
cc ) van katoen

9

61.03

Herenonderkleding en jongensonderkleding , kragen , boorden , fronten en
manchetten daaronder begrepen :
A. Overhemden en sporthemden :
II . van katoen

B. Pyjama's :
II . van katoen

C. andere :
II . van katoen

61.04

Damesonderkleding , meisjesonderkleding en kinderonderkleding :
A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
I. van katoen
B. andere :

I. Pyjama's en nachthemden
b ) van katoen
II . overige :
b ) van katoen

6,4 ton
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Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

255

Nummer van het

Omschrijving

Basiscontingent

10

84.41

Naaimachines ( voor weefsels , voor leder , voor schoeisel , enz .), meubelen voor
naaimachines daaronder begrepen ; naalden voor naaimachines :
A. Naaimachines , meubelen voor naaimachines daaronder begrepen :
I. Naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen , waarvan de kop
zonder de motor niet meer dan 1 6 kg of met de motor niet meer dan 1 7 kg
weegt ; koppen van naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen
vormen , wegende zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor
niet meer dan 17 kg:
a ) Naaimachines met een waarde per stuk ( onderstellen , tafels of
meubelen niet medegerekend) van meer dan 65 Ecu
b ) andere

2 850 eenheden

11

85.15

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie; zend- en
ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestellen met inge
bouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder
begrepen ) en televisiecamera's ; radio- en radartoestellen voor navigatiedoelein

8 243 eenheden

den , voor plaatsbepaling , voor peiling , voor hoogtemeting of voor bediening op

afstand :

A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie ;
zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestel
len met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van
geluid daaronder begrepen ) en televisiecamera's :
III . Ontvangtoestellen , ook indien met ingebouwd toestel voor het opne
men of voor het weergeven van geluid :
b ) andere :
ex 2 . overige :
— van kleurentelevisies waarvan het beeldscherm een dwars
doorsnede heeft van 42 cm of minder

12

87.01

Tractors ( trekkers ), ook indien met lier :

852 eenheden

A. Motoculteurs , met explosie- of verbrandingsmotor

13

93.02

Revolvers en pistolen , voor scherpe munitie

93.04

Vuurwapens ( andere dan die bedoeld bij de posten 93.02 en 93.03 ) en dergelijke
toestellen , waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt , zoals pistolen
voor lichtgranaten , pistolen en revolvers voor het afvuren van losse patronen ,
anti-hagelkanonnen , lijnwerptoestellen :
ex A. Geweren en karabijnen , voor het jagen en voor de schietsport :
— met uitzondering van karabijnen voor het jagen en voor de schietsport
met gladde loop , en andere dan met randvuurontsteking , met een

6 000 000 Ecu

waarde per stuk van meer dan 200 Ecu

14

93.05

Andere wapens ( met veren , met perslucht of met gas werkende geweren ,
karabijnen en pistolen daaronder begrepen )

93.06

Delen en onderdelen voor andere wapens dan die bedoeld bij post 93.01 ( lopen
in voorbewerkte vorm daaronder begrepen )

93.07

Projectielen en munitie , mijnen daaronder begrepen ; delen en onderdelen
daarvan , hagel en proppen voor patronen daaronder begrepen

900 ton

B. Sigaren en cigarillo's

C. Rooktabak

24.02

24.02

27.10

27.10

27.10

27.10

2

3

4

5

6

7

en

tabaks

I. Gasolie

C. zware oliën

B. halfzware oliën

— Benzine voor motoren en jetfuel

ex A. lichte oliën :

— met uitzondering van benzine voor
motoren en jetfuel

ex A. lichte oliën :

oliën wordt bepaald , elders genoemd noch elders
onder begrepen :

ralen bevatten en waarvan het karakter door deze

185 000 ton

70 000 ton

238 283 ton

253 450 ton

1989

1990

347 226 ton

475 700 ton

651 709 ton

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

1988

Volume van het contingent

892 842 ton

1991

de

percenten aardoliën of oliën uit bitumineuze mine

185 679 ton

1987

van

re dan ruwe ; preparaten , welke 70 of meer gewichts

598 ton

34 406 000 eenheden

2 605 033 000 eenheden

1986

Publikatieblad

Aardoliën en oliën uit bitumineuze mineralen , ande

E . andere , tabak geagglomereerd tot vellen daaron
der begrepen

D. Pruimtabak en snuif

A. Sigaretten

tabaksextracten

1

sausen :

24.02

contingent

Tabaksfabrikaten ,

douanetarief

van het

Omschrijving

Nummer van het

gemeenschappelijk

Nummer

Lijst bedoeld in artikel 48 , lid 3 , van de Toetredingsakte
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C. III . Smeerolie en andere oliën

Smeermiddelen , alsmede preparaten van de soorten
welke worden gebruikt voor het smouten , vetten of
oliën , van textiel , van leder of van andere stoffen ,
met uitzondering van die smeermiddelen en prepa
raten , welke 70 gewichtspercenten of meer aard

27.10

27.10

34.03

contingent

8

9

12

Bitumineuze mengsels , samengesteld met natuurlijk
asfalt , met natuurlijke bitumen , met petroleumbitu
men , met minerale teer of met minerale teerpek

27.16

( bitumineuze mastiek , vloeibitumen of koudasfalt
(„cutbacks"), enz .)

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt ; bitumineu
ze leisteen en bitumineus zand ; asfaltsteen

mineralen

duen van aardoliën of van oliën uit bitumineuze

Petroleumbitumen , petroleumcokes en andere resi

27.15

27.14

Paraffine ," was uit aardoliën of uit oliën uit bitumi
neuze mineralen , ozokeriet , montaanwas , turfwas ,

paraffineachtige residuen („slack wax", enz .), ook
indien gekleurd

Vaseline

27.12

27.13

n

97 033 ton

3 300 ton

602 945 ton

830 078 ton

1990

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

Jaarlijks verhogingspercentage : 20 %

997 000 ton

1991

de

27.11

664 062 ton

1989

Jaarlijks verhogingspercentage: 20 %

531 250 ton

1988

Volume van het contingent

van

10

425 000 ton

1987

Publikatieblad

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

— met uitzondering van smeermiddelen
voor de behandeling van textiel , huiden ,
vellen en pelterijen

ex A. bevattende aardoliën of oliën uit bitumineuze
mineralen :

16 666 ton

340 000 ton

1986

15 11 85

oliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten :

C. II . Stookolie

douanetarief

van het

Omschrijving

Nummer van het

gemeenschappelijk

Nummer

.
.
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Lijst bedoeld in artikel 48, lid 4, van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

'

27.09

Ruwe aardolie en ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

27.10

Aardoliën en oliën uit bitumineuze mineralen , andere dan ruwe ; preparaten , welke 70
of meer gewichtspercenten aardoliën uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan
het karakter door deze oliën wordt bepaald , elders genoemd noch elders onder
begrepen

27.11

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

27.12

Vaseline

27.13

Paraffine , was uit aardoliën of uit oliën uit bitumineuze mineralen , ozokeriet ,
montaanwas , turfwas , paraffineachtige residuen („slack wax", enz .), ook indien
gekleurd

27.14

Fetroleumbitumen , petroleumcokes en andere residuen van aardoliën of van oliën uit
bitumineuze mineralen

27.15

Natuurlijke bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand ;
asfaltsteen

27.16

Bitumineuze mengsels , samengesteld met natuurlijk asfalt , met natuurlijke bitumen ,
met petroleumbitumen , met minerale teer of met minerale teerpek ( bitumineuze
mastiek , vloeibitumen of koudasfalt („cut-backs"), enz .)

34.03

Smeermiddelen , alsmede preparaten van de soorten welke worden gebruikt voor het
smouten , vetten of oliën , van textiel , van leder of van andere stoffen , met uitzondering
van die smeermiddelen en preparaten , welke 70 gewichtspercenten of meer aardoliën uit
bitumineuze mineralen bevatten

ex A. bevattende aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen :

— met uitzondering van smeermiddelen voor de behandeling van textiel ,
huiden , vellen en pelterijen

15 . 11 . 85

15 . 11 . 85
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BIJLAGE VII

Lijst bedoeld in artikel 53 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

19.02

Peil van de Spaanse basisrech
ten bij invoer uit de Gemeen
schap in haar huidige samen
stelling

Moutextract; meel-, gries-, griesmeel-, zetmeel- en moutextractpreparaten voor
kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik, zonder cacao of met minder
dan 50 gewichtspercenten cacao:
A. Moutextract

19,5 %

B. andere

17,3 %

(min . 2,87 pta / kg)
18,1 %

19.03

Deegwaren

19.04

Tapioca en sago , alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of uit ander
zetmeel :

— van yucca of van maniok

19.2 %

— andere :

— van aardappelzetmeel
— andere

19.05

19.07

19.08

11,4 %
14.3 %

Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , cornflakes
en dergelijke )

16,8 %

Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker , honig,
eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd ; ouwel in bladen , hosties , ouwels
voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel

6,1 %

Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke
verhouding ) cacao bevatten :
A. Ontbijtkoek

10

%

B. ander :

I. geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend , met een saccha
rosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder
begrepen ):
a ) van minder dan 70 gewichtspercenten :
— zonder suiker of cacao
— ander

b ) van 70 of meer gewichtspercenten
II . met een zetmeelgehalte van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercen

8,7 %
10

%

10

%

ten :

a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan
invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan
5 gewichtspercenten :
— zonder suiker of cacao
— ander

b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 30
gewichtspercenten
c ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 40
gewichtspercenten
d ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 40 of meer gewichtspercenten
III . met een zetmeelgehalte van 32 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercen

8,7 %
10

%

10

%

10

%

10

%

ten :

a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan
invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan
5 gewichtspercenten :

1 . geen of minder dan 1 ,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen
bevattend :
— zonder suiker of cacao
— ander

8,7 %
10

%
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Peil van de Spaanse basisrech
ten bij invoer uit de Gemeen
schap in haar huidige samen
stelling

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

19.08

B. III . a ) 2 . ander:

(vervolg)

— zonder suiker of cacao

8,7 %

— ander

b) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer, doch minder dan 20
gewichtspercenten
c ) met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 20 of meer gewichtspercenten
IV . met een zetmeelgehalte van 50 of meer , doch minder dan 65 gewichtspercen

10

%

10

%

10

%

ten :

a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan
invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan
5 gewichtspercenten :
1 . geen of minder dan 1 ,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen
bevattend :

— zonder suiker of cacao

8,7 %

— ander

10

%

2 . ander :

— zonder suiker of cacao

8,7 %

— ander

b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer gewichtspercenten
V. met een zetmeelgehalte van 65 of meer gewichtspercenten :
a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan
invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan
5 gewichtspercenten :
— zonder suiker of cacao

%

10

%

8,7 %

— ander

b ) ander

21.07

10

Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder
begrepen :
A. Granen , in korrels , in de aar of in de kolf, voorgekookt of anderszins bereid

10

%

10

%

16,8 %

B. niet gevulde deegwaren , gekookt of gebakken ; gevulde deegwaren

16,8 %

C. Consumptie-ijs

16,8 %

D. Yoghurtpreparaten ; melkpreparaten in poedervorm voor kindervoeding , voor

dieetvoeding of voor keukengebruik

16,8 %

E. Preparaten „fondues" genaamd

16,8 %

G. andere :

I. geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen
bevattend :

a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan
invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder
dan 5 gewichtspercenten :
1 . geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend :
— samengestelde niet-alcoholische preparaten ( zogenaamde gecon
centreerde extracten ) voor de vervaardiging van dranken
— Mengsel van planten voor de vervaardiging van dranken
— Hydrolysats en eiwitconcentraten
— getextureerde eiwitten
— andere

2 . met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten
b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend
saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan
gewichtspercenten
c ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend
saccharose , daaronder begrepen ) van 15 of meer , doch minder dan
gewichtspercenten

9,8 %
1,3 %
0,4 %
0,7 %

16,8 %
16,8 %

als
15
16,8 %

als
30
16,8 %

15 . 11 . 85
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ten bij invoer uit de Gemeen
schap in haar huidige samen
stelling

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

21.07

(vervolg)

G.

261

I. d ) met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 50
gewichtspercenten
e ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als

16,8 %

saccharose , daaronder begrepen ) van 50 of meer, doch minder dan 85

gewichtspercenten
f) met een saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 85 of meer gewichtspercenten
II . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 1,5 of meer, doch
minder dan 6 gewichtspercenten
III . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 6 of meer , doch
minder dan 12 gewichtspercenten
IV . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van
minder dan 18 gewichtspercenten
V. met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van
minder dan 26 gewichtspercenten
VI . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van
minder dan 45 gewichtspercenten
VII . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van
minder dan 65 gewichtspercenten
VIII. met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van
minder dan 85 gewichtspercenten
IX . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen
gewichtspercenten

16,8 %

16,8 %
16,8 %

16,8 %

12 of meer , doch
16,8 %

18 of meer , doch
16,8 %

26 of meer , doch
16,8 %

45 of meer , doch
16,8 %

65 of meer , doch
16,8 %

van 85 of meer
16,8 %

262
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BIJLAGE VIII

Lijst bedoeld in artikel 75 , punt 3 , van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeensch appel ij k

Omschrijving

douanetarief

01.06

Andere levende dieren :

A. tamme konijnen

07.01

Basisrechten

(%)

I
6,5

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :
B. Kool en spruitjes :
II . witte kool en rode kool

15

doch minstens 0,50 Ecu

per 100 kg nettogewicht
III . andere

C. Spinazie
D. Sla van alle soorten , alsmede andijvie en witloof ( witlof):
I. Kropsla :
a ) van 1 april tot en met 30 november

15

13

ll
\
15

doch minstens 2,50 Ecu

-

per 100 kg brutogewicht
b ) van 1 december tot en met 31 maart

13

doch minstens 1,60 Ecu

per 100 kg brutogewicht

I

II . andere

E. Snijbieten en kardoen

13

9,1

F. Peulgroenten , ook indien gedopt :
I. Erwten , peultjes daaronder begrepen :
a ) van 1 september tot en met 31 mei
b ) van 1 juni tot en met 31 augustus

\

II . Bonen van de „Phaseolus"-soorten :

I

a ) van 1 oktober tot en met 30 juni

l
10
17

13

doch minstens 2 Ecu per
100 kg nettogewicht

b ) van 1 juli tot en met 30 september

17

doch minstens 2 Ecu per
100 kg nettogewicht
III . andere :

— Tuinbonen ( Vicia faba major L )
— andere

9,8
14

G. Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolselderij , radijs en andere dergelijke
eetbare wortelen en knollen :

I. Knolselderij :
a ) van 1 mei tot en met 30 september
b ) van 1 oktober tot en met 30 april
ex II . Wortelen en rapen :
— Rapen
III . Mierikswortel of peperwortel ( Cochlearia armoracia )

1

IV . andere

ex H. Uien , sjalotten en knoflook :
— Sjalotten

13
17

I
17
15

17

12

IJ . Prei en andere looksoorten ( bieslook , enz .)

13

K. Asperges

16

L. Artisjokken

13

N. Olijven :

I. bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie
O. Kappers

7
7
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

07.01

Basisrechten

(%

P. Komkommers en augurken :

(vervolg)

I. Komkommers :

a ) van 1 november tot en met 15 mei
b ) van 16 mei tot en met 31 oktober
II . Augurken
Q. Paddestoelen en truffels:
I. gekweekte paddestoelen

16
20
16

16

III . Eekhoorntjesbrood

7

IV . andere

8

R. Venkel

10

T. andere :

I. kleine pompoenen ( zogenaamde courgettes )
II . Aubergines

16

16

III . overige :

07.02

07.03

— Peterselie

11,2

— andere

16

Groenten en moeskruiden , al dan niet gekookt of gebakken , bevroren :
A. Olijven

19

B. andere

18

Groenten en moeskruiden , in water , waaraan , voor het voorlopig verduurzamen , zout ,
zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd , doch niet speciaal bereid voor dadelijke
consumptie :
D. Komkommers en augurken

E. andere groenten en moeskruiden
F. Mengsels van de hierboven bedoelde groenten en moeskruiden
08.02

15

Citrusvruchten , vers of gedroogd :
E. andere

08.05

15

12 ( a )

16

Noten ( andere dan die bedoeld bij post 08.01 ), amandelen , kastanjes en pingels , vers of
gedroogd , ook zonder dop of schaal , al dan niet gepeld :
A. Amandelen :
II . andere

08.09

Ander vers fruit :

— Granaatappelen
— andere

11.04

7

7,7

11 ( b )

Meel van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 07.05 of van vruchten
bedoeld bij Hoofdstuk 8 ; meel en gries van sago en van wortels en knollen , bedoeld bij
post 07.06 :

B. Meel van vruchten bedoeld bij Hoofdstuk 8 :
I. van bananen
II . ander

20.02

8,5
6,5

Groenten en moeskruiden , bereid of verduurzaamd zonder azijn of azijnzuur :
ex C. Tomaten :

— Tomatenpasta
— gepelde tomaten
— Tomatensap

18
18
18

( a ) Voor paddestoelen , met uitzondering van gekweekte paddestoelen in de zin van post 07.01 Q I , in water , waaraan , voor het voorlopig

verduurzamen , zout , zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd , doch niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie : vrijstelling .

( b ) Voor rozebottels : vrijstelling .
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

20.06
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Basisrechten

(%)

Op andere wijze bereide of verduurzaamde vruchten , ook indien met toegevoegde
suiker of alcohol :

A. Noten , amandelen , kastanjes en pingels , gebrand , gebrande grondnoten daaronder
begrepen , in verpakkingen met een netto-inhoud per Onmiddellijke verpakking
van :

I. meer dan 1 kg

14,3

II . 1 kg of minder

16,3

B. andere :

II . zonder toegevoegde alcohol :
a ) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid

dellijke verpakking van meer dan 1 kg :
6 . Peren :

aa ) met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

20

7 . Perziken en abrikozen :

aa ) met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten :
— Perziken

22

b ) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van 1 kg of minder :
6 . Peren :

aa ) met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

22

7 . Perziken en abrikozen :

aa ) met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten :
11 . Perziken

22
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BIJLAGE IX

Lijst bedoeld in artikel 158 , lid 1 , van de Toetredingsakte
Naam van het vaartuig

Externe

identificatie

Roepnaam

Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

( pk )

1 200,00

1 . TRAWLERS ( 201 )
— Achondo

BI-4

100

EAHG

227,00

— Activo Segundo

GI-4

1613

EEAD

181,50

550,00

— Adubu

VI-5

8487

EDYO

187,00

— Alay-Alde

SS-1

2274

EADI

263,00

750,00
1 200,00

— Alborada

CO-2 3522

EGPD

240,00

1 000,00

— Aliva

ST-4

EAAR

— Almeiro

CO-2 3410

600,00
900,00
800,00
800,00
531,00
597,00
596,00
800,00
800,00
590,00
800,00
800,00
580,00

— Almiketxu

SS-1

2232

EFZY

142,00
248,00
217,00

— Amelia de Llano

CO-2 2924

EEBH

243,00

— Amuko

SS-1

2309

EGSK

227,36

— Andra Maixa

BI-4

132

EGBE

— Aralar ko Mikel Deuna

BI-4

134

EDPO

268,11
286,11

— Areasa Dos

GI-4

1904

EAGC

— Aranondo

BI-4

61

EFPW

205,00
230,81

— Arretxinagako Mikel Deuna

BI-4

133

EGBQ

286,11

— Artabide

BI-4

98

— Asmor

SS-2

— Asunción Rivero

— Ategorrieta
— Atxaspi

2462

EECI

EFFC

231,56

1787

EEZQ

251,29

VI-5

8544

EEIC

225,00

SS-2

1780

EEVY

188,00

600,00

GI-4

2015

EHCX

270,00

1 140,00

— Babieca

VI-5

8724

EFPJ

158,00

500,00

— Bare

SS-1

2280

EDZV

278,00

1 200,00

— Barreras Masso

VI-5

8060

EDAK

321,00

950,00

— Ben Amado

FE-2

2829

EGOV

264,00

800,00

— Bens

CO-2 2897

EEFN

243,00

800,00

— Bizarro

FE-1

1800

EFGW

213,00

800,00

— Bogavante

CO-2 3495

EGEV

249,00

1 200,00

— Borreiro

VI-5

9112

EFXE

170,70

500,00

— Burgoa Mendi

SS-2

1835

EHYP

203,00

680,00

— Calo Berria

SS-1

2306

EGTO

244,00

1 200,00

— Candida Vieira

VI-5

7757

EBTH

472,00

— Capitán Chimista
— Capredi Dos

GI-4

1512

EDHI

221,80
174,00

GI-4

1899

EGCK

288,00

1 100,00

— Carrulo

VI-5

8185

EDIO

227,90

650,00

— Chemaypa

SS-1

2249

EEVQ

291,80

1 200,00

— Chimbote

CO-2 3205

EECW

187,00

810,00

— Chirimoya

CO-2 3619

EGTS

250,00

980,00

— Cibeles

CI-4

2023

EHKD

204,00

800,00

— Cielo y Mar

GI-4

1839

EFVG

213,00

600,00

1602

580,00

— Ciudad de la Coruña

GI-4

EDWC

248,00

660,00

— Ciudad Sonrisa

CO-2 3562

EGJS

230,00

980,00

— Combaroya
— Concepción Pino

VI-5

8782

EACL

174,00

400,00

VI-5

9212

EFGM

207,00

800,00

— Corrubedo

VI-5

8292

EDMM

289,00

1 220,00

— Costa de California

GI-4

1481

EBYK

310,00

590,00

— Costa de Irlanda

GI-4

1468

EAUP

226,00

743,00

— Coto Redondo

CO-2 3636

EDSI

225,00

520,00

— Cova de Balea

VI-5

9524

EGRG

164,50

600,00

— Cristo de la Victoria

VI-5

8674

EFLG

170,70

400,00

— Cruz Cuarto

GI-4

1883

EEYP

285,00

1 190,00

.

266

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Naam van het vaartuig

Externe

identificatie

Roepnaam

— Cruz Sexto

GI-4

1819

EFBA

— Dani

ST-4

2457

EEGS

— Donostiarra

ST-4

2487

EAFF

— Eduardo Pondal

G 1-4

1824

EFDZ

— Elife Tres

GI-4

2029

EHJG

— Eliseo Quintanero

CO-2 3315

EFZO

— Endai

BI-4

128

EFGL

— Ensenada de Pintens

GI-4

2033

EHJL

— Esperanza Novo

GI-4

1847

EFWE

— Faro de Sillero

VI-5

8899

EHZD

— Farpesca
— Farpesca Tercero

VI-5

8702

EFMO

VI-5

9118

EFQT

— Francisco Ferrer

VI-5

8312

EDMI

— Francisco y Begoña

BI-2

2480

EFKD

EABM

— Fuente De

ST-4

2463

— Galateca Dos

SS-1

2270

EGJF

— Galaxia

GI-4

1782

EFVR

— Galerna Dos

SS-1

2332

EHFO

— Galerna Tres

SS-1

2335

EHHL

— Galerna Uno

SS-1

2331

EHEI

— Gandon Menduiña

VI-5

8695

EFOR

— Garsa

VI-5

9247

EGBL

— Garysa

VI-5

9370

EEMP

— Goizalde Eder

BI-4

138

EDQG

— Gorricho Primero

BI-3

2850

EGHH

— Gorricho Segundo

BI-3

2851

EGKK

— Hermanos Area

VI-5

9101

EATZ

— Hermanos Rodríguez Novo

GI-4

1985

EGZW

1230

EEBS

— Hermanos Solabarrieta

SS-3

— Indiferente

CO-2 3516

EGHF

— Inés de Castro

VI-5

EHZZ

8819

— Isla de Santa

CO-2 3194

EDHO

— Itxas Ondo

BI-4

EFWX

—
—
—
—
—
—

Jaquetón
Jerusalén Argitasuna
José Antonio y Manuel
José Cesareo
Juana de Castro
Lagunak

109

VI-5

8127

EDCT

BI-2

2596

EFJC

VI-5

9216

EFZT

VI-5

8630

EEXY

VI-5

9182

EFYR

SS-1

2294

EGTN

— Lanfon

SS-1

2251

EFYL

— Larandagoitia

BI-2

2636

EFZR

— Laredo

VI-5

8689

EFMA

— Larrauri Hermanos

BI-4

79

EFEM

— Lazcano

SS-1

2288

EGRK

— Legorpe

BI-4

164

EGXS

— Leizare

BI-4

116

EFGX

— Lembranza

CO-2 3585

EGLM

— Lince

CA-3

880

EDPU

— Luz Boreal

BI-4

62

EFPU

— Madariaga

SS-2

1672

EATS

— Manuel Pérez Pan

VI-5

8616

EETM

— Manuel Plana

VI-5

8639

EEYY

— Mañufe

VI-5

8747

EFRR

— Mar Cuatro

FE-4

2182

EDBM

— Mar de África

VI-5

8140

EDDP

— Mar de los Sargazos

VI-5

8141

EDDS
EBVS

— Mar de Mares

GI-4

1850

— Mar Menor

VI-5

7635

EAYW

— Mari Conchi

GI-4

1827

EFFU

— María Luisa Carral

CO-2 3540

EFEX

— Maribel

GI-4

EFFW

1832
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Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

(pk )

274,00
330,00
250,00
241,00

1
1
1
1

232,00
255,00
233,45
174,20
250,00
164,20
185,90
170,80
205,00

1 200,00
840,00
686,00
1 200,00
1 000,00
490,00
490,00

218,00
138,60
303,00
219,00
222,59
222,59
222,59
180,00
170,00
169,00
259,40
298,00
298,00
171,00
231,00
297,00
183,00
227,00
217,00
254,86
300,00
272,95
150,00
184,98
218,00
280,00
271,00
239,80
182,00
241,67
311,00
295,94
245,79
192,00
202,22
230,20
187,65
196,00
249,00
148,71
207,22
345,53
345,53
212,00
237,39
210,00
223,00
210,00

190,00
194,00
200,00
000,00

490,00
600,00
480,00
600,00
1 198,00
900,00
397,00
398,00
394,00
500,00
490,00
490,00
1 000,00
1 200,00
1 200,00
490,00
1 000,00
800,00
800,00
725,00
1 000,00
1 200,00
700,00
900,00
490,00
460,00
900,00
1 195,00
1 200,00
900,00
400,00
800,00
795,00
1 200,00
690,00
980,00
250,00
597,00
400,00
500,00
580,00
400,00
800,00
1 000,00
1 000,00
800,00
800,00
600,00
1 000,00
600,00

15 . 11 . 85
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Externe

identificatie

Roepnaam

— Marosa

CO-2 3254

EECJ

— Mayi Cinco

CO-2 3712

EAKL

EEQG

— Medusa

VI-5

9084

— Mercedes Vieira

VI-5

7756

EBTG

— Mero

VI-5

7843

EBWV

— Mikel

SS-1

2268

EGGU

— Molares Alonso

VI-5

8288

EDJT

— Monte Alen

SS-1

2289

EGMY

— Monte Carrandi

BI-4

13

EEHM

— Monte Maigmo

VI-5

8436

EAJM

— Monte San Adrián

CO-2 3678

EHAO

— Monte San Alberto

VI-5

— Monteveo

CO-2 2839

EDLI

— Moraime

CO-2 3597

EGUC
EAGR

8444

EDWG

— Morriña

VI-5

9352

— Morruncho

VI-5

8973

EHYR

— Naldamar Ocho

GI-4

1844

EFXU

— Nautica

BI-2

2651

EGCR

— Nuestra Señora de los Remedios

BI-4

16

— Nuestra Señora de Ziarotza

VI-5

8506

— Nuevo Area Gil

VI-5

9345

EDMR

— Nuevo Capero
— Nuevo Jesús de Belén
— Nuevo Jundina

CO-2 3617

EDRQ
EALJ

EEJJ
EEDY

BI-4

83

VI-5

8826

— Nuévo Luz de Gascuña

BI-4

82

EHZF

81

ECAH

— Nuevo Luz del Cantábrico

BI-4

— Nuevo Maite

ST-4

— Nuevo Niño de Belén

BI-4

— Nuevo Virgen de la Pastora
— Nuevo Virgen del Coro

EFUI

2485

EGHC

76

EADA

SS-1

2292

EGTH

SS-1

2293

EGSW

— Olabarría

SS-1

2192

EEXJ

— Oleaje

SS-1

2046

EDPR

— Oleiros

VI-5

9413

EAMU

— Olerama

VI-5

8686

— Orlamar

CO-2 3590

EGMG

— Ormaza

SS-2

1882

EGFT

1803

EFZX

EFLK

— Osado

FE-1

— Pakea Lurrean

CO-2 3700

— Pargo

VI-5

8101

EDBC

— Pattiuka

GI-4

1735

EFQA
EAQL

EAND

— Peixemar

GI-4

1848

— Pepe Barreiro

VI-5

9718

EEGW

— Pescamar

GI-4

1808

EDJG

— Pesmar

GI-4

1759

EFTH

— Pintens

VI-5

9164

EARG

—
—
—
—

SS-2

1829

EAAD

VI-5

9055

EDFX

GI-4

1845

EEYB

Pío Baroja
Playa de Aldán
Playa de Benquerencia
Playa de Loira

GI-4

1704

EEZP

— Puenteareas

VI-5

8758

EAAV

— Punta de Purrustarri

SS-1

2160

EFUH

— Punta Torrepía

SS-1

2161
8447

— Purita

VI-5

— Ramón

GI-4

1815

EADJ
EAQU
EEQI

— Recare

VI-5

9129

EFWO

— Regil

SS-2

1665

EDIA

— Revellin

CU-1

1571

EDUW

— Ría de Aldán

VI-5

9098

EDMH

— Ría de Marín

FE-4

2162

EDDI

— Ría del Burgo

CO-2 3237

— Río Oitaven

VI-5 9770 I

EDVC
EAHK
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Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

(pk)

281,00
294,00
217,00
221,32
196,94

730,00
900,00
800,00
472,00
196,00
597,00
800,00
1 200,00
191,00
575,00
900,00
1 000,00
560,00
700,00
660,00

278,00
235,00
265,00
145,18
215,00
246,00
269,00
208,00
154,00
170,77
177,00
192,00
289,34
145,18
237,02
170,00
215,00
152,30
168,00
202,02
202,03
136,43
152,30
310,00
310,77
289,00
200,05
266,00
198,35
249,00
291,57
213,00
192,00
196,94
175,00
253,00
259,00
253,00
253,00
164,00
202,69
164,00
234,00
199,73
245,82
256,00
256,00
204,00
246,66
170,77
187,65
241,00
164,95
251,00
259,00
206,97

490,00
500,00
900,00
196,00
590,00
600,00
430,00
420,00
585,00
480,00
480,00
500,00
420,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
320,00
1 200,00
600,00
1 200,00
1 100,00
800,00
600,00
195,00
800,00
950,00
700,00
950,00
950,00
600,00
595,00
490,00
750,00
500,00
590,00
1 000,00
1 000,00
430,00
1 200,00
490,00
400,00
660,00
490,00
810,00
900,00
600,00
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Externe

identificatie

Roepnaam

— Rompeolas

SS-1

1964

EBZN

— San Antonino

VI-5

8632

EEYD

— San Eduardo

BI-4

103

EFFB

— Saturan Zar

BI-4

110

EAZP

— Saudade

VI-5

9152

EAGY

— Segundo Río Sil
— Siempre Quintanero

GI-4

1813

EDBX

VI-5

8715

— Sierra Aneares

CO-2 3541

EFZN

— Sifte Villas

SS-1

2186

EGBN

— Solabarrieta Anayak

BI-4

126

EGBR

— Soneiro

CO-2 2892

EEHF

EFSE
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Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

(pk)

228,05
184,98
249,11
236,89
171,77
167,00
299,00
248,00
233,18
239,80
198,00

447,00
400,00
690,00
690,00
600,00
750,00
800,00
1 100,00
800,00
900,00
600,00

— Toki Alay

BI-4

115

EAGX

260,47

1 200,00

— Toki Argia

BI-4

168

EHGM

— Txori Erreka

SS-3

1373

EGUO

— Urarte

SS-2

1626

EDEQ

— Urdiain

VI-5

7198

EEYO

— Urgain-Bat

Bí-2

2685

EGOG

310,47
287,92
187,65
288,00
220,00

— Uricen Uno

SS-1

2322

EGWZ

226,52

— Urre-Txindorra

SS-1

2291

EGOW

— Valle de Achondo

BI-3

2796

EEJG
EFNC

280,00
288,00
254,00
228,05
235,00

1 200,00
1 200,00
400,00
900,00
600,00
750,00
1 195,00
1 193,00
1 060,00
413,00
1 137,00
589,00
581,00
290,00
900,00

— Valle de Arratia

BI-3

2717

— Ventisca

SS-1

1966

EBZI

— Vera Cruz Segundo

SS-1

2333

EHDL

— Versalles Primero

SS-1

2295

EGOD

— Versalles Segundo

SS-1

2313

EGPO

— Vilarino

VI-5

8611

EESQ

— Villardevos

GI-4

1783

EFVS

— Virgen de la Roca
— Virgen de Pastoriza

SS-2

2324

EGUT

MA-4 2836

EAEP

— Adviento

CO-2 3544

EDVN

— Akilla Mendi

BI-4

144

EEYF

— Aligóte

VI-5

7842

EBWW

— Almike

SS-2

1770

EETT

242,75
242,75
131,00
219,00
248,00
149,00

1 200,00
600,00

212,00
230,00
200,24
204,00
203,01
236,89
227,00
158,00
103,42
177,00
174,60
209,00
262,00
154,40
245,00
148,00
191,00
194,00
209,00
194,00
256,00
164,00
212,00
216,00
486,00
234,10
205,00
168,00

800,00
700,00
352,00
800,00
700,00
690,00
600,00
200,00
280,00
600,00
700,00
750,00
770,00
600,00
800,00
400,00
600,00
700,00
900,00
800,00
200,00
425,00
750,00
000,00
500,00
000,00
500,00
450,00

2 . VAARTUIGEN DIE MET

DE BEUG VISSEN ( 99 )

— Ama Lur

BI-4

196

EFZG

— Arbelaitz

BI-4

113

EFXZ

— Azcárate Berria

BI-4

117

EAFO

— Breogan

CO-2 2881

EDYJ

— Brisas Pisuetinas

GI-4

1763

EB-2779

— Centauro

FE-1

1811

EGCQ

— Charolais

ST-4

2516

EHAT

— Chirleu

GI-4

1878

EFCG

— Costa Clara

GI-4

1678

EEIJ
EFZI

— Demikuko Ama

BI-2

2609

— Dolores Cadrecha

GI-4

1981

EHBI

— Donas

VI-5

8726

EFQC

— Elife

GI-4

1770

EFUZ

— Ensenada de Portu Chiqui

BI-4

6

EDZS

— Ereka

SS-2

1886

EGFK

— Ermita de San Roque

GI-4

1944

EGRD

— Euskal Berria

SS-1

2253

EGDP

— Franper

HU-3 1217

EAZQ

— Galateca

GI-4

1874

EBYP

— Genita de Conderribon

GI-4

2021

EHGI

— Goitia

GI-4

2018

— Goizalde Argia
— Gomistegui

BI-4

167

EHJD
EGWQ

SS-1

2212

EFWN

— Gran Marinela

BI-4

56

EFLX

1

1
1
1
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identificatie

Roepnaam

— Hermanos Arias

ST-4

2460

EGDB

— Hermanos Fernández Pino
— Hermanos García

VI-5

8887

EHZR

ST-4

2381

EFMV

— Horizonte Claro

SS-1

2327

EHAN

— Idurre

SS-3

1266

EEUF

— Illumbe

SS-1

2233

EBYZ

— Ituarte

SS-2

1818

EFSF

— Itxas Oratz

BI-4

121

EFZC

— Jerusalén Argia
— José Domingo
— José Luisa y Mari

BI-2

2509

EFTD

VI-5

8579

EERX

GI-4

1950

EGRX

— Juan Manuel Souto

CO-2 3451

EFCW

— Las Nieves

VI-5

7202

EGDN

— Laura y María

FE-3

1855

EHEE

— Llave del Mar

FE-2

2854

EHOU

— Madre de Cristo

FE-1

1850

EDZH

— Madre Querida

GI-4

1984

EHDV

— Manuel Herrerías

ST-2

1400

EHOQ

— Manuko Ama

SS-1

2226

— Marcelo

CO-2 3744

EBWA

EGSU

— Mareton

SS-1

1965

EBZH

— Marinela

BI-4

124

EGAO

— Mariscador

FE-2

2806

EEFM

— Martimuno Segundo
— Miya

SS-1

2257

EGFA

SS-3

1287

EFJR

— Monte Alleru

SS-1

2256

EELK

— Monte Castelo

SS-1

2271

EGIU

— Naldamar Seis

CO-2 3745

EFEV

— Nemesia Santos

GI-4

1796

EAXL

— Nico Primero

FE-2

2853

EAHU

— Novodi Segundo
— Nuestra Señora de Covadonga

VI-5

8716

EFSD

BI-4

12

— Nuevo Ebenecer

GI-4

1836

— Nuevo Playa de Cillero

FE-2

2825

EEWO

— Nuevo Tontorramendi

BI-4

136

EDDA

— Ormalomar

SS-1

2323

EGVP

— Pardo

GI-4

1963

EGWD

— Pellizar

SS-1

2266

EGIN

— Peña Planea

SS-1

2234

EENS

— Peña de Burela

FE-2

2824

EGNF

— Peña Verde

SS-1

2319

EGSL

— Pepe Revuelta

ST-4

2469

EGJX

— Pérez Vacas

FE-1

1848

EHID

EEEW
EFKE

— Pilar Roca

FE-2

2828

EGBT

— Pino Montero

FE-2

2850

EHMK

— Piai Ederra

BI-4

131

EGBD

— Playa de Laga
— Playa de Matalenas
— Playa de Samil

BI-2

2671

EGFX

ST-4

2433

EFYF

BI-2

2693

EGSD

— Portillo la Sia

ST-4

2511

EGZA

— Promontorio

ST-4

2317

EEHI

— San Salvador de Guetaria
— Santillana de la Cabeza

SS-2

1653

EDHL

ST-4

2519

EHDM

— Seneivo Primero

SS-1

2325

EGZT

— Sersermendi Barri

BI-4

148

EGFW

— Siempre Ecce Homo

FE-2

2843

EHAV

— Sueiras

FE-2

2817

EGKM

— Sukari

BI-2

2608

EFZH

— Terin

GI-8

1235

EAAW

— Tojal

FE-1

1873

EHTE

— Touro

FE-1

1852

EFFO

269

Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

( pk)

218,00
213,60
153,00
239,00
153,43

151,00
223,50
134,79

1 000,00
600,00
570,00
1 180,00
565,00
500,00
700,00
900,00
680,00
460,00
1 000,00
510,00

220,00
207,16
199,00
166,70
199,00
148,01
234,00
137,70
228,05
159,70
176,00
255,82
231,00
278,00
236,00
172,00
332,00
128,58
299,00
145,18
187,00
167,00
268,00
246,56
202,00
249,00
207,00
213,00
227,36
142,80
190,40
264,20
185,00
250,00
197,34
149,00
197,20
175,00
156,00
184,23
174,58
226,22
260,61
171,00
264,20
154,46
115,16
180,00
226,00

550,00
800,00
750,00
430,00
700,00
675,00
800,00
700,00
580,00
850,00
860,00
668,00
550,00
1 200,00
800,00
620,00
600,00
540,00
800,00
400,00
660,00
850,00
900,00
800,00
700,00
750,00
650,00
1 000,00
665,00
640,00
700,00
1 000,00
600,00
800,00
750,00
800,00
850,00
700,00
480,00
400,00
250,00
900,00
772,00
600,00
840,00
600,00
430,00
700,00
600,00

205,00
177,00
223,00
251,29
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Naam van het vaartuig

Externe

identificatie

Roepnaam

15 . 11 . 85

Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

(pk )

— Txanka

BI-2

2552

— Uranondo

BI-4

112

— Urgain-Bi
— Valle de Fraga

BI-2

2686

ST-4

2551

EAGN

199,60

850,00

— Veracruz

GI-4

1767

EFTR

162,00

600,00

— Vianto Segundo
— Villa de Sargadelos

ST-4

2466

EGEQ

125,21

500,00

FE-2

2950

EGSV

137,00

750,00

— Virgen Amada
— Virgen de la Barquera

SS-2

1659

EDMD

194,00

900,00

ST-4

2392

EAFB

135,00

500,00

— Zorionak

BI-2

2504

EFPR

251,00

680,00

EFFS

220,00

800,00

EFWI

225,16

597,00

EGOH

220,00

600,00
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BIJLAGE X

Lijst bedoeld in artikel 158 , lid 3 , van de Toetredingsakte
Naam van het vaartuig

Externe

identificatie

Roepnaam

Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

( pk)

232,64
188,00

399,00
1 200,00
360,00
398,00
400,00

1 . TRAWLERS ( 22 )
— Adarra

VI-5

8337

EDOB

— Antonio San Pedro Segundo
— Arrospe

CO-6 2161

EBWX

SS-2

1398

EGOC

— Bidebieta

SS-2

1531

EAEO

— Cabo Higuer
— Capitán Jorge

SS-2

1668

EDPG

GI-4

1608

EDVD

— Cruz de San Marcial

VI-5

8333

EDNY

— Goierri

GI-4

1897

EGCB

— Gure Ametsa

SS-1

2198

EABR

— Herrera

SS-2

1532

EAEW

— Ipparalde
— Ipartza

BI-4

64

BI-4

63

— Lasa

SS-2

1745

EEOI

— María Consuelo

SS-2

1454

EBRJ

— Narrica

VI-5

8345

EDOR

— Nuestra Señora de Bitarte

ST-4

2252

EDKT

1769

EFNT
EFNU

151,00
253,18
189,00
178,00
208,00
268,40
383,00

253,18
157,90
157,90
296,38
155,64
232,64
178,00
192,00
250,00
249,00
248,00
151,00
295,97

— Nuevo Machichaco

SS-2

— Palmira

CO-2 3638

EEQM
EHJM

— Quince de Mayo

CO-2 3603

EGPC

— Rosa Madre

GI-4

1957

EGUJ

— Uli

SS-2

1397

EGOI

— Urnieta

VI-5

8261

EDJE

— Costa de Oro

GI-4

1933

EGHJ

159,35

— Favonio

CO-2 2833

EDSO

— Manuel Echeverría

BI-1

2657

EBWH

— Manuel Marino

GI-4

1998

EAFZ

— Monte Udalaitz

SS-2

1456

EFHW

— Noche de Paz

BI-2

2422

EEJI

— Norte Sur

CO-2 3564

— Playa Cedeira
— Playa de Brela

GI-3

2024

EHIS

FE-2

2832

EEOQ

— Sedal

CO-2 3743

EEEN

— Virgen de la Franqueira

SS-2

EDEM

244,00
159,10
114,00
222,23
122,00
229,53
174,82
179,00
223,28
185,50

550,00
390,00
1 000,00

1 200,00
393,00
350,00
350,00
1 200,00
420,00
396,00
800,00
450,00
1 170,00
1 170,00
1 170,00
360,00
666,00

2 . VAARTUIGEN DIE MET

DE BEUG VISSEN ( 11 )

1673

EELP

565,00
700,00
400,00
430,00

900,00
330,00
800,00
600,00
700,00
800,00
450,00
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BIJLAGE XI

Technische voorschriften bedoeld in artikel 163 , lid 3 , van de Toetredingsakte
a ) Een regeling voor mededeling van het in- en uitvaren van elke van de in artikel 158 , lid 1 , bedoelde
ICES-sectoren , alsmede van de bewegingen van de vaartuigen daarbinnen , aan de autoriteiten die
voor elk van de betrokken sectoren bevoegd zijn .

b ) Een regeling voor mededeling van de vangsten aan de Commissie per radio-telex bij het in- en
uitvaren van de in artikel 158 , lid 1 , bedoelde zones en ten minste om de zeven dagen voor de in
artikel 158 bedoelde vaartuigen en vaartuigen voor de sardinevangst , vaartuigen die met de beug
vissen en vaartuigen die op ansjovis vissen , onverminderd de toepassing van de Verordeningen
( EEG ) nr . 2057 / 82 en ( EEG ) nr . 2807 / 83 .
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BIJLAGE XII

Lijst bedoeld in artikel 168 , lid 4, van de Toetredingsakte
Spaanse ondernemingen

Naam van het

Bruto register

vaartuig

tonnage

ZUID-AFRIKA

Pescanova , SA

Harvest Planet
Harvest Aries

Harvest Hercules
Harvest Colombus

494
1 359
1 600
820

ARGENTINIË

Santodomingo e Hijos , SA

Api II
Api III
Api IV
Sábado Santo

1 570
1 200
1 570
280
280

Antártida

1 180

Pesquera Vasco Gallega , SA
Pesqueros de Altura , SA

Urquil

1 338

Usurbil

1 338

Conservación de alimentos , SA

Corcubion

Congeladores Atlantico Sur , SA

Ila

Pescatlántica , SA

Joluma
Ribera Gallega

Viernes Santo

929
1 276
454
1 360

Armad . Pros . Asoc . Suratlántico , SA

Arcos
Aracena
Ribera Vasca

2 306
2 306
2 227

Alvamar , SA

Alvamar I
Alvamar II
Alvamar III

1 272
1 990
276

Alvarez Entrena , SA

Conarpesa I
Conarpesa II
Conarpesa III

Capitan Guiachimo
Conarpesa V
Morie , SA

Caaveiro

860
860
270
279
270
2 327

Pesqueras Reunidas , SA

Pesuarsa II

1 517

Casa Ciriza , SA

Marcelina de Ciriza

Virgen de la Estrella

2 625
1 078

Pescanova , SA

Mataco

2 431

Promociones Pesqueras , SA

Lapataia

1 073
700

Uchi

Pesquerías españolas de bacalao , SA

Santa Eugenia
Santa Rita

1 606
1 300

Newfish I
Newfish II

136
136

AUSTRALIË
Pescanova , SA

CHILI

Pesquerías industrial gallega , SA

Álamo

Salvador Barreras Masso

Barreras Masso II

1 284

Cenai , SA

Miño

2 715

Pescanova , SA

Betanzos

1 534

Isabel II
Isabel IV

823
823

667

ECUADOR

Conservas Garavilla , SA
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Naam van het

Bruto register

vaartuig

tonnage

EQUATORIAAL-GUINEE
Diego Grimaldi , SA

Bioko

Elobey
Coriseo

357
174
194

IERLAND

Pescanova , SA

Dunboy
Dursey
Dinish
La Marea
Castletown

Pesquerías Alonso , SA

Villamanin

266
266
266
168
364

Alonso Vega

269
248

Hijos de Ángel Ojeda , SA

Monte Marín

231

SA Pescacruna

El Orzán

210

Farah II

239
239

MAROKKO

Pesquerías Gaditanas de Gran Altura , SA

Karima

Agasa , SA

Tisli
Tildi

Sid Tijani
El Aunate

Frigoríficos Santa Pola, SA
Pesquera Covadonga, SA
Pesqueras Arnoya , SA

299
218
239
493

Zineb

270

Berrechid I
Berrechid IV

263
257

Ernabice
Mendiola

182
181
181
271

Pastain

Arnoya 1

Pesquerías de Barbate, SA

Antar

250

Pescaven Dos, SA

Diana Rosal
Almudena Rosal

286
286

Multimar , SA

Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir

162

Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

162
162
162
162
162
162
162
162
162
151
151
151
151

Petit-Sol , SA

Reda I

248

Tarpon , SA

Reda III

280

Pescatlantica , SA

Reda IV

205

Pesquerías del Sureste , SA
Emegesa , SA ,
Marítima del Berbes , SA

Larache

266

Reda II

274

Mounia
Leila

227
279

Marítima del Miño , SA

Oufouk

227

Maruxia , SA

Nassim

279

Pesquera Landa , SA
Gestión y Pesca

Jawhara

227

Malak
Malika

138
254

Pesquera Casal , SA

Safi

266

Pescafer , SA

Bahia

245

Reyte , SA

Virginia

181

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Spaanse ondernemingen

275

Naam van het

Bruto register

vaartuig

tonnage

Pesquerías Gaditanas Gran Altura , SA

Fadela

239

Albirpez , SA

Asilah

284
276

Loukos

Juan Fernández Arevalo

Tarfaya

181
181
181

Medhia
Martil

MAURITANIË

Puerta Oviedo , SA

Mahapu
Mahapu
Mahapu
Mahapu

I
II
III
IV

249
220
284
293

SA Eduardo , Vieira

Magasa I

285

Surpesca , SA

Ouadane II
Ouadane III

295
295

Pescanova , SA

Mahanova II
Mahanova IV
Mahanova V

Mosqui

350
292
472
494

Pesquerías españolas de bacalao , SA y SA Pesquera
industrial gallega
SA Pesquera industrial gallega

Pescamex I
Pescamex II

666
666

Alpes

747

Cía . Atlántica pesca altura , SA
SA Pesquera industrial gallega
Pesquerías españolas de bacalao

Avior

765

MEXICO

Nuevo Mundo
Santa Matilda
Santa Paula
Arriscado

Esguio

667
1
1
1
1

360
360
480
480

MOZAMBIQUE
Pescanova , SA

Oca

Crisfer
Río Saiñas

291
291
291
291
291
523
523
523
582
582
251
251

Noguerosa

741

Oya
Oza
Fontao
Sistallo
Lemos
Andrade
Pambre
Sobroso

Soutomayor

NAMIBIE

Pescanova , SA
PERU

Pesquerías Españolas de bacalao , SA

Brincador
Cernello

1 330
1 330

VERENIGD KONINKRIJK
Mariscos del Cantábrico , SA

Lady Crab
Cantidubi

31
43

Pesqueras Usoa , SA

Invention

186

Pesquerías Bens , SA
Machet , SA

María Victoria Moyano

243

Grey Gate

217
240

Blue Gate

Interpesco , SA

Trueiro

Abrente
Itxaso

285
225
205

276
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Naam van het

Bruto register

vaartuig

tonnage

Ondar Eder , SA

Eder Sands

270

José Luis Couceiro

Gaztelutarrak

188

Tarkis Pesquera , SA
Pesquera Laurak Bat , SA

Saladina

233

Slebech
Slebech Two

277

Slebech Three
Milford Star

277
202

188

Pesquera Nimar , SA
Mar , SA

Willing boy

210

Casual

207

José Gonzáles Lestao

José Dolores

213

Miguel Piñeiro Nogueira
José San Martin e Hijos , CB

Pescalanza

181

Domingo Fernández Vila

Boga
Playa de Coroso

228

Mani Lisa

219
243

Pablo Ordóñez Soto

Robrisa

254

Fomento Pesquero del Noroeste , SA
Fomento de la Pesca , SA

Santa Susana

243

Sasoeta

249

Marbasa , SA

Greenland
Ondarruman

200
200

Pesquera Intxorta , SA

Itxas

355

Pesquera Zaldupe , SA
Eloy García Santiago
Salvador Aguirregomezcorta y Cía .
Pesqueras Arrain , SA
Explotaciones pesqueras , SA

Talay Mendi

233

Arrichu

256

Mountain Peak

210

White Sands

206

Miquelon Express

418

Belarmino Fdez . Cabodevila

Sibon

204

Fremar , SA

Akarlanda
Estornino

264
322

Noratlántica de pesca , SA

Salmedina
Terceiro Rio Sil

302
216

Juan Fermín Santos Fernández
Manuel Fernández Fdez . y Otros
Prego y Echeverría , SA

Magallanes
Lephreeto

206

Juan Mari
Jositan

257
294

José Ferradas Comedeiro

Jomar

247

Pesquera Mugardesa , SA

Mari-Geni

340

Pascual Alabau Navarro

Ciudad de Valverde

253

Juan R. Parada Castineira
Pesquera Antxine , SA

Ntra . Sra . de Gardotza

198

Ama Antxine

279

Kuko , SA

Kuko

251

Fayda
Nettali
Ribarosa IV

271
269
288
288
270

Senemar
Senemar
Senemar
Senemar
Senemar

249
272
272
299
290

272

SENEGAL

Martín Vázquez SA

Andando
Lawtan

Alvarez Entrena , SA

I
II
III
IV
V

URUGUAY

Pescanova , SA

Rio Solis

Pesquerías españolas de bacalao , SA

Santa Marina
Santa Elisa

350
1 306
1 280
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BIJLAGE XIII

Lijst bedoeld in artikel 174 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappel ij ke

Omschrijving

douanetarief

03.01

Vis , vers ( levend of dood ), gekoeld of bevroren :
B. Zeevis :

I. in gehele staat, ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
h ) Kabeljauw (Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac):
1 . vers of gekoeld
t ) Heek (Merluccius spp .):
exl . vers of gekoeld :
— Heek ( Merluccius merluccius )

ex u ) blauwe wijting ( Micromesistius poutassou of Gadus poutassou ):
— vers of gekoeld
ex v ) andere :
— Horsmakreel ( Trachurus trachurus ), vers of gekoeld
II . Filets :

ex a ) vers of gekoeld :
— van kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac )
03.02

Vis , gedroogd , gezouten of gepekeld ; gerookte vis , ook indien voor of tijdens het roken
gekookt :
A. gedroogd , gezouten of gepekeld :
I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
ex b ) Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac):
— niet gedroogd , gezouten of gepekeld

03.03

Schaal-, schelp - en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp ), vers ( levend of
dood ), gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal ,
enkel gekookt in water :
A. Schaaldieren :
III . Krabben en rivierkreeften :

ex b ) andere :

— Zeespinnen ( Maia squinado ), vers ( levend )
B. Schelp- en weekdieren :
IV . andere :

b ) overige :
ex 2 . andere :

— Clovissen ( Venus gallina ), vers of gekoeld

277

278
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BIJLAGE XIV

Lijst bedoeld in artikel 176 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijke

Omschrijving

douanetarief

03.01

Vis , vers ( levend of dood ), gekoeld of bevroren :
B. Zeevis :

I
I

I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
h ) Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ):
1 . vers of gekoeld
p ) Ansjovis (Engraulis spp .):
1 . vers of gekoeld
t ) Heek ( Merluccius spp .):
1 . vers of gekoeld :
2 . bevroren

u ) blauwe wijting ( Micromesistius poutassou of Gadus poutassou ):
ex v ) andere :
— Horsmakreel ( Trachurus trachurus ), vers of gekoeld
II . Filets :

ex a ) vers of gekoeld :
— van kabeljauw (Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac)
b ) bevroren :
9 . van heek ( Merluccius spp .)
03.02

Vis , gedroogd , gezouten of gepekeld ; gerookte vis , ook indien voor of tijdens het roken
gekookt :
A. gedroogd , gezouten of gepekeld :
I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
ex b ) Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac):
— niet gedroogd , gezouten of gepekeld

03.03

Schaal-, schelp- en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp), vers (levend of
dood ), gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal ,
enkel gekookt in water :
A. Schaaldieren :
III . Krabben en rivierkreeften :

ex b ) andere :

— Zeespinnen ( Maia squinado ), vers ( levend )
B. Schelp- en weekdieren :
IV . andere :

b ) overige :
ex 2 . andere :

I

— Clovissen ( Venus gallina ), vers of gekoeld
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BIJLAGE XV

Lijst bedoeld in artikel 177, lid 3 , van de Toetredingsakte
a) TIJDELIJKE AFWIJKINGEN VAN VERORDENING (EEG) NR. 288 / 82
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

25.03

Zwavel van alle soorten, met uitzondering van gesublimeerde, van geprecipiteerde en van

Globale contingenten
( 1986 )

19 309 ton

colloïdale zwavel

29.03

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen :

33 ton

B. Nitro- en nitrosoderivaten :

ex 1 . Trinitrotoluenen en dinitronaftalenen :
— Trinitrotoluenen

35.05

Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel

4 ton

36.01

Buskruit

2 ton

36.02

Bereide springstoffen

ex 36.04

Lonten , slagkoorden ; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekingsapparaten ; ontstekings

1 500 ton

4 ton

patronen :

— met uitzondering van elektrische ontstekingspatronen

36.05

Pyrotechnische artikelen ( vuurwerk , voetzoekers en knalsignalen , geparaffineerde amorceban

9,3 ton

den , anti-hagelraketten en dergelijke )

36.06

Lucifers

1 050 miljoen
eenheden

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethyleen polytetrahaloëthyleen ,
polyisobutyleen , polystyreen , polyvinylchloride , polyvinylacetaat , polyvinylchloroacetaat en

andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten en polymethacrylderivaten , cumaronindeen

harsen , enz .):
C. andere :

I. Polyethyleen :
ex b ) in andere vormen :
— Resten en afvallen van werken

ex II . Polytetrahaloëthyleen :
— Resten en afvallen van werken

ex III . Polysulfohaloëthyleen :
— Resten en afvallen van werken

ex IV . Polypropyleen:
— Resten en afvallen van werken

ex V. Polyisobutyleen :
-— Resten en afvallen van werken

VI . Polystyreen en copolymeren daarvan
ex b ) in andere vormen :
— Resten en afvallen van werken

1 042 ton
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39.02

(vervolg)

C.

15 . 11 . 85

Globale contingenten
( 1986

VII . Polyvinylchloride
ex VIII . Polyvinylchloride , copolymeren van vinylideenchloride en van vinylchloride:
— Resten en afvallen van werken

ex IX . Polyvinylacetaat :
— Resten en afvallen van werken

ex X. Copolymeren van vinylchloride en van vinylacetaat:
— Resten en afvallen van werken

ex XI . Polyvinylalcoholen , polyvinylacetaten en polyvinylethers :
— Resten en afvallen van werken

ex XII . Acrylpolymeren , methacrylpolymeren , acrylmethacrylcopolymeren :
— Resten en afvallen van werken

ex XIII . Cumaronharsen , indeenharsen en cumaronindeenharsen :
— Resten en afvallen van werken

XIV . overige polymerisatie- of copolymerisatieprodukten :
ex b ) in andere vormen :
— Resten en afvallen van werken

39.07

Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06 :

2 025 244 Ecu

B. andere :

I. van geregenereerde cellulose
III . van geharde proteïnen
V. van andere stoffen :

a ) Spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films , dan
wel voor banden , films , enz ., bedoeld bij post 92.12
c) Busks voor korsetten , voor kleding of voor kledingtoebehoren , alsmede
dergelijke artikelen
ex d ) andere :

— met uitzondering van beschermende kleding ( van het type duikerspakken

e.d .) ter bescherming tegen straling en besmetting met radioactieve stoffen ,
niet gecombineerd met ademhalingsapparatuur

42.02

Reisartikelen ( reiskoffers , valiezen , hoededozen , reiszakken , rugzakken , enz .), boodschappen
tassen , dameshandtassen , tekenportefeuilles , aktentassen , geldbeurzen en portemonnaies ,
toiletdozen en toiletzakjes , gereedschapstassen en gereedschapszakken , tabakszakken , foedra
len , etuis , kistjes , dozen en koffers ( voor wapens , muziekinstrumenten , kijkers , juwelen ,
flacons , boorden , schoenen , borstels , enz .), en dergelijke bergingsmiddelen , van leder , van
kunstleder , van vulcanfiber , van kunstmatige plastische stoffen in vellen , van karton of van

331 ton

textiel

66.03

Delen , garnituren en toebehoren , voor de artikelen bedoeld bij de posten 66.01 en 66.02 :
B. gemonteerde geraamten , ook indien voorzien van stok of naald , al dan niet met kop of

30,6 ton

handvat

69.14

Andere werken van keramische stoffen

71.12

Bijouterieën en juwelen , alsmede delen daarvan , van edele metalen of van metalen geplateerd

7,3 ton

5 329 591 Ecu

met edele metalen

71.15

Werken van echte parels , van natuurlijke , synthetische of gereconstrueerde edelstenen of

5 862 550 Ecu

halfedelstenen

71.16

Fancybijouterieën

1 687 704 Ecu
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Bouten en moeren (met of zonder schroefdraad), kraagschroeven (tirefonds), schroeven ,
oogschroeven , schroefhaken , massieve klinknagels en klinkbouten , splitpennen en splitbouten ,
stelpennen en stelhouten , spieën en dergelijk bout- en schroefwerk , van gietijzer , van ijzer of van

205 ton

gemeenschappelijk
douanetarief

73.32

( 1986 )

staal ; sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen ), van ijzer of

van staal

73.38

Keukengerei , huishoudelijke en sanitaire artikelen , alsmede delen daarvan , van gietijzer , van
ijzer of van staal ; ijzerwol en staalwol , sponsen , schuurlappen , schuurhandjes en dergelijke
artikelen voor het schuren , voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden , van ijzer of van

239 ton

staal :
B. andere

82.02

Zagen (handgereedschap ) en zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande zaagbladen
daaronder begrepen )

99 ton

82.03

Tangen ( ook buig-, snij - en ponstangen ), pincetten en dergelijk gereedschap , moersleutels ,
holpijpen , pijpsnijders en dergelijk snijgereedschap , metaalscharen ( blik-, plaatscharen en

98 ton

Ander handgereedschap , met uitzondering van artikelen bedoeld bij een der andere posten van
dit Hoofdstuk ; aambeelden ; bankschroeven , lijmknechten , pijpklemmen en dergelijke ;

143 ton

dergelijke), vijlen en raspen , een en ander voor zover het handgereedschap betreft

82.04

soldeer-, blaas- en brandlampen ; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving;

glassnijders

82.05

Verwisselbare gereedschappen voor gereedschapswerktuigen en voor al dan niet mechanisch
handgereedschap ( voor het stampen , stansen , draadtappen , ruimen , draadsnijden , frezen ,
kotteren , steken , draaien , vastschroeven , enz .), trekstenen of trekmatrijzen en pers- of
extrusiematrijzen voor het warm bewerken van metalen en gesteenteboren daaronder begrepen ,
waarvan het snijdend of werkzaam deel bestaat uit :

51 ton

ex A. onedel metaal :

— met uitzondering van :
— gereedschappen voor grondboringen
— koppen van sneldraaistaal voor metaalbewerking
— stempels en matrijzen
— boren , frezen en freeskoppen , andere dan voor metaalbewerking

82.09

Messen met snijdend lemmet , ook indien getand ( andere dan die bedoeld bij post 82.06 , doch
zaksnoeimessen daaronder begrepen ), alsmede lemmeten daarvoor :

1 ton

B. Lemmeten

ex 85.02

85.14

Elektromagneten ; permanente magneten , ook indien niet gemagnetiseerd ; magnetische en
elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders ; elektromagnetische koppelingen ,
gangwissels en remmen ; lastmagneten :
— permanente magneten , ook indien niet gemagnetiseerd

Microfoons en statieven daarvoor , luidsprekers , elektrische laagfrequentversterkers :

173 ton

18 014 016 Ecu

ex B. andere :

— Luidsprekers , versterkers en delen en onderdelen daarvan

85.18

Elektrische condensatoren ( vaste condensatoren , draaicondensatoren en regelbare of instelbare
condensatoren )

240 ton
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Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen , omschakelen , aansluiten of verdelen van of voor

953 ton

gemeenschappelijk
douanetarief

85.19

15 . 11 . 85

( 1986 )

het beveiligen tegen elektrische stroom (schakelaars, relais, zekeringen, bliksemafleiders,
overspanningsveiligheden , contactdozen en contactstoppen ( stekkers ), lamp- en buishouders ,
aansluitdozen en aansluitkasten , enz .); weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ),
potentiometers en reostaten ; gedrukte elektrische schakelingen ; schakelborden en verdeelbor
den , met uitzondering van telefoonschakelborden

85.21

Elektronenbuizen ( met verhitte kathode , met koude kathode of met fotokathode , andere dan

46 ton

die bedoeld bij post 85.20 ), zoals luchtledige , dan wel met damp of met gas gevulde buizen
( kwikdampgelijkrichtbuizen daaronder begrepen), kathodestraalbuizen , buizen voor televisie
camera's , enz .; foto-elektrische cellen ; gemonteerde piëzo-elektrische kristallen ; dioden ,
transistors en dergelijke halfgeleiderelementen ; luminescentiedioden ; elektronische microstruc
turen :

B. foto-elektrische cellen , fototransistors daaronder begrepen

89.01

Schepen , niet bedoeld bij een der posten 89.02 tot en met 89.05 :

26 647 963 Ecu

B. andere :

II . overige :

ex a) met een gewicht per stuk van 100 kg of minder:
— met uitzondering van plezier- en sportvaartuigen
ex b ) andere :

— met uitzondering van plezier- en sportvaartuigen

89.02

Sleep- en duwboten :
B. Duwboten

89.03

Lichtschepen , pompboten , drijvende brandspuiten , zandzuigers , baggermolens van alle
soorten , drijvende kranen en andere schepen , waarbij het varen slechts van bijkomstige
betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken ; boor- en werkeilanden ,
welke al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

90.01

Lenzen , prisma's , spiegels en andere optische elementen , ongeacht de stof waarvan zij zijn
vervaardigd , niet gemonteerd , met uitzondering van dergelijke artikelen van niet optisch
bewerkt glas ; platen of bladen van polariserende stoffen

1 225 806 Ecu

90.04

Brillen ( voor de verbetering van de gezichtsscherpte , voor het beschermen van de ogen en
andere), lorgnetten , faces a main en dergelijke artikelen

808 321 Ecu

92.11

Grammofonen , dicteermachines en andere toestellen voor het opnemen of het weergeven van
geluid , alsmede platenspelers en dergelijke apparaten voor geluidsbanden en -draden , ook
indien met weergavekop ; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden

88 826 512 Ecu

voor televisie :

A. Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid :
ex I. Toestellen voor het opnemen van geluid :
— Magnetofoons , alleen voor het opnemen
II . Toestellen voor het weergeven van geluid
III . gecombineerde opname- en weergavetoestellen
B. Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie

92.13

Andere delen , onderdelen en toebehoren , van de toestellen bedoeld bij post 92.11
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Blanke wapens ( sabels , degens , bajonetten , enz .), alsmede delen daarvan en scheden

2 ton

gemeenschappelijk
douanetarief

93.01

( 1986 )

daarvoor

93.02

Revolvers en pistolen , voor scherpe munitie

1 600 eenheden

93.04

Vuurwapens ( andere dan die bedoeld bij de posten 93.02 en 93.03 ) en dergelijke toestellen ,
waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt, zoals pistolen voor lichtgranaten , pistolen
en revolvers voor het afvuren van losse patronen , antihagelkanonnen , lijnwerptoestellen

8 000 eenheden

93.05

Andere wapens (met veren , met perslucht of met gas werkende geweren , karabijnen en pistolen
daaronder begrepen )

12 ton

93.06

Delen en onderdelen , voor andere wapens dan die bedoeld bij post 93.01 ( lopen in
voorbewerkte vorm daaronder begrepen )

1,5 ton

93.07

Projectielen en munitie , mijnen daaronder begrepen ; delen en onderdelen daarvan , hagel en
proppen voor patronen daaronder begrepen

126 ton

97.02

Poppen van alle soorten

355 306 Ecu

b ) TIJDELIJKE AFWIJKINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 288 / 82 TEN OPZICHTE VAN
JAPAN
( lijst ter aanvulling op die welke staat in deel a ) van deze bijlage )
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

48.07

Papier en karton , gestreken , voorzien van een deklaag , geïmpregneerd of aan het oppervlak
gekleurd ( gemarmerd , geïndiënneerd en dergelijk ) of bedrukt ( ander dan papier en karton
bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 49 ), op rollen of in bladen :

Globale contingenten
( 1986 )

150 ton

ex D. ander :

- z.g . contactpapier

ex 48.13

Carbonpapier en dergelijk papier , voor het maken van doorslagen , van overdrukken , enz ., en
stencilpapier , op maat gesneden , ook indien verpakt in dozen ( complete stencils en dergelijke
artikelen daaronder begrepen ):
- met uitzondering van complete stencils en dergelijke artikelen daaronder begrepen

25 ton

ex 68.06

Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen , in poeder of in korrels , op een
onderlaag van weefsel , van papier , van karton of van andere stoffen , ook indien in een bepaalde
vorm gesneden , genaaid of op andere wijze aaneengezet:
- op een onderlaag van uitsluitend weefsel

3 ton

70.13

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik , voor binnenhuisversiering of voor
dergelijk gebruik , met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 70.19

176 ton
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Ferrolegeringen :

73.02
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Globale contingenten
( 1986 )

780 ton

B. Ferroaluminium , ferrosilicoaluminium en ferrosilicomanganoaluminium
C. Ferrosilicium

D. Ferrosilicomangaan
E. Ferrochroom em ferrosilicochroom
ex G. andere :

- Ferronavadium

Blooms , billets , bramen en largets , van ijzer of van staal ; smeedstukken van ijzer of van staal ,
enkel ruw voorgesmeed :

73.07

765 ton

A. Blooms en billets :

II . gesmeed
B. Bramen en largets :
II . gesmeed

Bandijzer en bandstaai , warm of koud gewalst :

73.12

830 ton

B. enkel koud gewalst :
II . ander

C. geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:
I. verzilverd , verguld of geplatineerd
II . geëmailleerd
III . vertind :

b ) ander
IV . verzinkt of verlood

V. ander ( verkoperd , kunstmatig geoxydeerd , gelakt , vernikkeld , gevernist , geplateerd ,
geparkeriseerd , bedrukt , enz .):
a ) enkel geplateerd :
2 . koud gewalst
b ) ander
D. op andere wijze bewerkt ( van gaten voorzien , schuin afgekant , met omgevouwen randen ,
enz .)

73.13

Plaatijzer en plaatstaal , warm of koud gewalst :
B. ander plaatijzer en plaatstaal :
IV . geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt :
a ) verzilverd , verguld , geplatineerd of geëmailleerd
V. op andere wijze bewerkt :
a ) enkel anders dan haaks gesneden :
1 . verzilverd , verguld , geplatineerd of geëmailleerd
b ) ander , met uitzondering van plaatijzer of plaatstaal met gewalste motieven

73.14

IJzerdraad en staaldraad , ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd draad voor
het geleiden van elektriciteit

1 250 ton

73.18

Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt), van ijzer of van staal , met uitzondering van de
artikelen bedoeld bij post 73.19 :
ex A. Buizen en pijpen , voorzien van hulpstukken ( fittings ), voor gassen of vloeistoffen ,
bestemd voor burgerluchtvaartuigen :
— recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte , andere dan bedoeld bij onderver

2 622 ton

52 ton

deling B I , van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,90 gewichtspercent , doch niet

meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,50 gewichtspercent , doch
niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en , eventueel , ten hoogste 0,50
gewichtspercent molybdeen ( a )

( a ) De kwantitatieve beperkingen vervallen zodra de Overeenkomst betreffende de handel in burgerluchtvaartuigen in Spanje in werking
treedt .

.
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73.18

Globale contingenten
( 1986 )

ex A. — Buizen met rond profiel , naadloos of gelast en met een uitwendige diameter van meer
dan 406,4 mm ( a )

(vervolg)

— Buizen met rond profiel , naadloos of gelast en met een uitwendige diameter van
406,4 mm of minder :

— Buizen voor olie- en gasleidingen onder hoge druk ( line-pipes ) ( a )
— Mofbuizen en flensbuizen , naadloos ( a )
B. andere :

I. recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte , onbewerkt , naadloos , met rond
profiel , uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander
profiel of van andere wanddikte
II . recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte , andere dan bedoeld bij
onderverdeling B I , met een lengte van ten hoogste 4,5 m , van gelegeerd staal
bevattende ten minste 0,90 gewichtspercent , doch niet meer dan 1,15 gewicht
spercent koolstof en ten minste 0,50 gewichtspercent , doch niet meer dan 2
gewichtspercenten chroom en , eventueel , ten hoogste 0,50 gewichtspercent
molybdeen
ex III . overige :

— Buizen met de kenmerken van onderverdeling B II , doch met een lengte van
meer dan 4,5 m
— Buizen voor elektrische leidingen
— Buizen met rond profiel , naadloos of gelast en met een uitwendige diameter
van meer dan 406,4 mm
— Buizen met rond profiel , naadloos of gelast en met een uitwendige diameter
van 406,4 mm of minder :
— Buizen voor olie- en gasleidingen onder hoge druk ( line-pipes )
— Mofbuizen en flensbuizen , naadloos

73.25

Kabel , geslagen of gevlochten , lengen en dergelijke kabels , van ijzerdraad of van staaldraad ,
met uitzondering van geïsoleerd materiaal voor het geleiden van elektriciteit

74.07

Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) en holle staven , van koper

82.05

Verwisselbare gereedschappen voor gereedschapswerktuigen en voor al dan niet mechanisch
handgereedschap ( voor het stampen , stansen , draadtappen , ruimen , draadsnijden , frezen ,
kotteren , steken , draaien , vastschroeven , enz .), trekstenen of trekmatrijzen en pers- of
extrusiematrijzen voor het warm bewerken van metalen en gesteenteboren daaronder begrepen ,
waarvan het snijdend of werkzaam deel bestaat uit :

25 ton

709 ton

60 ton

ex A. onedel metaal :

— voor grondboringen
— voor metaalbewerking :
— Boren van sneldraaistaal

— Stempels en matrijzen
— andere gereedschappen :
— Boren

— Frezen en freeskoppen
B. Metaalcarbiden

C. Diamant , met inbegrip van geagglomereerd diamant
D. andere stoffen

82.06

Messen en snijbladen , voor machines en voor mechanische toestellen

90 ton

82.07

Plaatjes , staafjes , beitelpunten en dergelijke voorwerpen , voor gereedschap , niet gemonteerd ,
vervaardigd van gesinterde metaalcarbiden ( van wolfraam , van molybdeen , van vanadium ,

5 ton

enz .)

( a ) De kwantitatieve beperkingen vervallen zodra de Overeenkomst betreffende de handel in burgerluchtvaartuigen in Spanje in werking
treedt .
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Koffiemolens, vieesmolens, pureepersen en dergelijke mechanische toestellen, van de soorten ,

5 ton

gemeenschappelijk
douanetarief

82.08

( 1986 )

welke voor huishoudelijk gebruik gebezigd worden bij het bereiden, opmaken , enz., van
voedingsmiddelen en van dranken , met een gewicht van 10 kg of minder

82.11

Scheermessen , lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet afgewerkte scheermesjes , al dan niet
in bandvorm , daaronder begrepen )

ex 82.13

Ander messenmakerswerk ( met inbegrip van : met een hand te bedienen tuin-, snoei-, bloemen
en wildscharen , zonder oog; tondeuses; hakmessen en dergelijke slagersmessen ; radeermesjes
en briefopeners ); gereedschap ( nagelvijltjes daaronder begrepen ) voor manicure , voor pedicure

4 ton

22 ton

en dergelijke , ook indien in stellen :
— met uitzondering van tondeuses en gereedschap , ook indien in stellen , voor manicure , voor
pedicure en dergelijke

82.15

Heften van onedel metaal voor de artikelen bedoeld bij de posten 82.09 , 82.13 en 82.14

1 ton

83.01

Sloten ( van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels daaronder begrepen ), grendelsloten en
hangsloten , welke door middel van een sleutel of langs elektrische weg geopend en gesloten
worden ( combinatiesloten daaronder begrepen ), alsmede delen daarvan , van onedel metaal ;

6 ton

sleutels voor bedoelde sloten , van onedel metaal

ex 84.24

Machines , toestellen en werktuigen , voor land- en tuinbouw , voor voorbereiding , bewerking en
bebouwing van de bodem , rollers voor gras- en sportvelden daaronder begrepen :
— met uitzondering van ploegen , cultivators , extirpators , eggen , zaaimachines , plant- en
pootmachines en machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen , alsmede delen

136 ton

en onderdelen

ex 84.25

Machines , toestellen en werktuigen , voor het oogsten en voor het dorsen van Iandbouwpro
dukten ; stro- en veevoederpersen ; gazonmaaimachines ; wanmolens en dergelijke machines
voor het reinigen van graan , sorteermachines voor eieren , voor vruchten en voor andere
landbouwprodukten , met uitzondering van machines en toestellen voor de meelindustrie ,
bedoeld bij post 84.29 :
— gazonmaaimachines

102 ton

84.45

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen en van metaalcarbiden , met
uitzondering van die bedoeld bij de posten 84.49 en 84.50 :

183 ton

B. Gereedschapswerktuigen , welke functioneren door middel van elektro-erosie ( vonkerosie )
of een ander elektrisch verschijnsel ; ultrasonische gereedschapswerktuigen :
I. automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
C. andere gereedschapswerktuigen :
I. Draaibanken :

a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
II . Ruimmachines en dergelijke machines voor het ruimen van cilindergaten , enz .:
a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
III . Schaafbanken :

a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
IV . Sterke-armschaafbanken , zaagmachines , afsteekbanken , trekfreesbanken en steek
banken :

a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
V. Freesmachines en boormachines :

a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
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84.45

(vervolg)

Globale contingenten
( 1986 )

C. VI . Gereedschapswerktuigen voor het slijpen , afbramen , polijsten , lappen , honen ,
afslijpen , vlakslijpen en voor dergelijke bewerkingen , welke werken met behulp van
slijpmiddelen ( slijpstenen , slijpschijven , lapschijven , hoonstenen ) of polijstschij
ven :

a) met een fijnstelapparatuur bedoeld bij de Aanvullende Aantekening 2 op
Hoofdstuk 84

VII . Coördinatenmachines :

a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
VIII . Machines voor het frezen , steken , schaven of slijpen , van tandwielen :
a ) van cilindrische tandwielen :

1 . automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
b ) van andere tandwielen :

1 . automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
IX . Persen , andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen C X en C XI :
a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens
X. Machines voor het rondbuigen en andere machines voor het buigen , machines voor
het afknippen , snijden en ponsen , alsmede machines voor het strekken van plaat en
band :

a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens:
XI . Machines voor het smeden en machines voor het stampen :
a ) automatisch werkend met behulp van gecodeerde gegevens

84.51

Schrijfmachines zonder telwerk; machines voor het invullen en waarmerken van cheques :
ex A. Schrijfmachines :
— draagbare automatische schrijfmachines bediend door middel van informatiedra

182 ton

gers

— draagbare elektrische
— andere dan elektrische

84.52

Rekenmachines , boekhoudmachines , kasregisters , frankeermachines , machines voor de afgifte
van kaartjes en dergelijke , met telwerk :

3 ton

ex B. andere :
— Rekenmachines

— Boekhoudmachines , andere dan elektronische
— Kasregisters met telwerk , andere dan elektronische

85.15

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie ; zend- en ontvangtoe
stellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestellen met ingebouwd toestel voor het
opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen ) en televisiecamera's ; radio- en
radartoestellen voor navigatiedoeleinden , voor plaatsbepaling , voor peiling , voor hoogteme
ting of voor bediening op afstand :

99 ton

A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie ; zend- en ontvang
toestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestellen met ingebouwd toestel voor het
opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen ) en televisiecamera's :
I. Zendtoestellen :

a ) voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie , bestemd voor burgerluchtvaartuigen
(a)

II . gecombineerde zend- en ontvangtoestellen :
a ) voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie , bestemd voor burgerluchtvaartuigen
(a)

III . Ontvangtoestellen , ook indien met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het
weergeven van geluid :
b ) andere :
ex 2 . overige :

— voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie

( a ) De kwantitatieve beperkingen vervallen zodra de Overeenkomst betreffende de handel in burgerluchtvaartuigen in Spanje in werking
treedt .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

288

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

85.15

(vervolg)

15 . 11 . 85

Globale contingenten
( 1986

B. andere toestellen
C. Delen en onderdelen :
II . andere :

a ) Meubelen en kasten
ex c ) overige :
— Telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen , andere dan
die voor motorvoertuigen ( a )

85.20

Elektrische gloeilampen en -buizen (met gloeidraad ) en elektrische gasontladingslampen en
-buizen ( ook indien voor ultraviolette of infrarode stralen ); booglampen

43 ton

85.22

Elektrische machines , apparaten en toestellen , niet genoemd of niet begrepen onder andere
posten van Hoofdstuk 85 :

98 ton

C. andere :

II . andere machines , apparaten en toestellen
III . Delen en onderdelen

87.07

Transportwagens met eigen beweegkracht , van de soorten welke in fabrieken , in opslagplaat
sen , op haventerreinen of op vliegvelden gebruikt worden voor het transport over korte
afstanden of voor het hanteren , van goederen ( bij voorbeeld wagentjes met laadvlak ,
vorkheftrucks en portaalwagens ); trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van
perrónwagentjes ; delen en onderdelen daarvan

1 201 ton

ex 87.09

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor , ook indien met zijspanwagen ; zijspanwagens voor
motorrijwielen en voor rijwielen :
— Motorrijwielen met explosiemotor , ook indien met zijspanwagen , met een cilinderinhoud

528 ton

van meer dan 380 cm 3

— Zijspanwagens voor motorrijwielen en alle rijwielen , los

87.12

Delen , onderdelen en toebehoren , van de voertuigen bedoeld bij de posten 87.09 tot en met

18 ton

87.11 :

B. andere

89.05

Drijvend materieel , zoals tanks , caissons , aanlegsteigers , meerboeien en andere boeien , bakens
en dergelijke

8 ton

90.02

Lenzen , prisma's , spiegels en andere optische elementen , ongeacht de stof waarvan zij zijn
vervaardigd , gemonteerd , voor instrumenten , apparaten en toestellen , met uitzondering van
dergelijke artikelen van glas , niet optisch bewerkt

34 ton

ex 90.03

Monturen voor brillen , voor lorgnetten , voor faces a main en voor dergelijke artikelen , alsmede

1 ton

onderdelen van monturen :

— Monturen van onedele metalen , ook indien geplateerd met edele metalen

ex 90.17

Instrumenten , apparaten en toestellen , voor de geneeskunde , voor de chirurgie , voor de
tandheelkunde en voor de veeartsenijkunde , elektrische apparaten voor medisch gebruik en
apparaten voor onderzoek van het gezichtsvermogen daaronder begrepen :
— Naalden , canules en katheters

( a ) Behoudens kennisgeving door Spanje aan de GATT .

48 ton
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98.02

Treksluitingen en delen daarvan (glijders , enz .)

57 ton

98.03

Penhouders , vulpenhouders, kogelpennen , kogelpotloden en vulpotloden ; potloodhouders en
dergelijke; onderdelen en toebehoren van deze artikelen (puntbeschermers , klemmen , enz .),

34 ton

met uitzondering van artikelen bedoeld bij de posten 98.04 en 98.05 :

ex A. Vulpennen , kogelpennen en kogelpotloden , vilt- en vezelstiften :
— Kogelpennen en kogelpotloden , met uitzondering van die met dun vloeibare inkt
(rolschrijvers ) met vervangbare vulling of met houder of afsluitdop van edele metalen
of van metalen geplateerd met edele metalen
— Merkstiften en andere vilt- en vezelstiften

a ) TIJDELIJKE AFWIJKING VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NR . 1765 / 82 , NR . 1766 / 82 EN NR .
3419 / 83 , GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 453 / 84
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

25.03

Zwavel van alle soorten , met uitzondering van gesublimeerde , van geprecipiteerde en van

Globale contingenten
( 1986 )

3 218 ton

colloïdale zwavel

ex 28.08

Zwavelzuur ; oleum ( rokend zwavelzuur ):

1 000 ton

— Zwavelzuur

28.38

Sulfaten en aluinen ; peroxosulfaten (persulfaten ):

26 ton

A. Sulfaten :

ex II . Kaliumsulfaten en kopersulfaten :
— Kopersulfaten

28.42

Carbonaten en peroxocarbonaten ( percarbonaten ), ammoniumcarbaminaathoudend ammo
niumcarbonaat in handelskwaliteit daaronder begrepen :

1 876 ton

A. Carbonaten :

II . Natriumcarbonaten

29.03

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen :

500 ton

B. Nitro- en nitroderivaten :

I. Trinitrotoluenen en dinitronaftalenen

29.15

Meerwaardige carbonzuren , daarvan afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxy
den en perzuren , alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan :
A. meerwardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ):

30 ton

I. Oxaalzuur , alsmede zouten en esters daarvan

29.16

Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen , fenolische hydroxylgroepen , aldehyd- of
ketongroepen en andere carbonzuren" met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , van
deze verbindingen afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren ,
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan :
A. Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen :
IV . Citroenzuur , alsmede zouten en esters daarvan :
b ) andere

100 ton
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15 ton

D. Aminozuren :

III . Glutaminezuur en zouten daarvan

ex 29.30

Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen :

75 ton

— Tolueen-diisocyanaat

29.31

Organische zwavelverbindingen :

57 ton

ex B. andere :

— Zink-diëthyldithiocarbaminaten

29.35

Heterocyclische verbindingen , nucleïnezuren daaronder begrepen:

600 ton

ex Q r andere :
— Caprolactum

31.03

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen :

1 000 ton

A. bedoeld bij Aantekening 2 , letter A , op Hoofdstuk 31 :
I. Superfosfaat
ex II . andere :

— met uitzondering van fosfaatslakken

B. bedoeld bij Aantekening 2 , letter B en C , op Hoofdstuk 31

31.04

Minerale of chemische kalimeststoffen :

3 000 ton

A. bedoeld bij Aantekening 3 , letter A , op Hoofdstuk 31

35.05

Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel

38.11

Ontsmettingsmiddelen , insektendodende middelen , schimmelwerende middelen , rattenbestrij
dingsmiddelen , onkruidbestrijdingsmiddelen , middelen om het kiemen tegen te gaan , middelen
om de plantengroei te regelen en dergelijke produkten , voorkomend als preparaten ( mengsels )
of in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein , dan wel in de vorm van artikelen ,
zoals zwavelbanden , zwavellonten , zwavelkaarsen en vliegenvangers :

1 ton

222 ton

D. andere

39.01

Condensatieprodukten , polycondensatieprodukten en polyadditieprodukten , ook indien che
misch gewijzigd , gepolymeriseerd of lineair ( fenoplasten , aminoplasten , alkyden , allylpoly
esters en andere niet verzadigde polyesters , siliconen , enz .):

160 ton

C. andere :

II . Aminoplasten :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op Hoofdstuk 39 :
— met uitzondering van ureumformaldehydeharsen en andere aminoplasten
bereid voor het vormen of voor het extruderen

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethyleen , polyetrahaloëthyleen ,
polysiobutyleen , polystyreen , Polyvinylchloride , polyvinylacetaat , polyvinylchloroacetaat en
andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten en polymethacrylderivaten , cumaronindeenhar
sen , enz .):
C. andere :

XIV . overige polymerisatie- of copolymerisatieprodukten :
ex b ) in andere vormen :
— Resten en afvallen van werken

10 ton
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( 1986 )

337 541 Ecu

B. andere :

I. van geregenereerde cellulose
III . van geharde proteïnen
V. van andere stoffen :

a ) Spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films , dan
wel voor banden , films , enz ., bedoeld bij post 92.12
c) Busks voor korsetten , voor kleding of voor kledingtoebehoren , alsmede
dergelijke artikelen
ex d ) andere :

— met uitzondering van beschermende kleding ( van het type duikerspakken
e.d .) ter bescherming tegen straling en besmetting met radioactieve stoffen ,
niet gecombineerd met ademhalingsapparatuur

42.02

Reisartikelen ( reiskoffers , valiezen , hoededozen , reiszakken , rugzakken , enz .), boodschappen
tassen , dameshandtassen , tekenportefeuilles , aktentassen , geldbeurzen en portemonnaies ,
toiletdozen en toiletzakjes , gereedschapstassen en gereedschapszakken ; tabakszakken , foedra

34 ton

len , etuis , kistjes , dozen en koffers (voor wapens , muziekinstrumenten , kijkers , juwelen ,

flacons , boorden , schoenen , borstels , enz .) en dergelijke bergingsmiddelen , van leder , van
kunstleder , van vulcanfiber , van kunstmatige plastische stoffen in vellen , van karton of van
textiel

42.03

43.03

Kleding en kledingtoebehoren , van leder of van kunstleder :
A. Kleding
C. ander kledingtoebehoren

1 ton

Bontwerk ( bewerkte of geconfectioneerde pelterijen ):

2 ton

B. andere

44.24

Huishoudelijke artikelen van hout

13 ton

44.28

Andere houtwaren :

27 ton

D. andere :

ex II . overige :
— Kleerhangers en andere houtwaren

ex 46.03

Mandenmakerswerk , vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 46.02 ;

1 126 ton

werken van luffa ( loofah ):
— Mandenmakerswerk

59.02

Vilt en viltwaren , ook indien geïmpregneerd of met een deklaag :
ex A. Vilt , aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden :
— Vilt , niet geïmpregneerd of niet voorzien van een deklaag , voor ander gebruik dan
vloerbedekking :
— Naaldgetouw-vilt , van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03
— ander , van grof haar

2 ton

66.03

Delen , garnituren en toebehoren , voor de artikelen bedoeld bij de posten 66.01 en 66.02 :
B. gemonteerde geraamten , ook indien voorzien van stok of naald , al dan niet met knop of

5,1 ton

handvat
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4 ton

ex A. Vilt aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden voor ander gebruik dan
vloerbedekkingen :
— Vilt niet geïmpregneerd en niet voorzien van een deklaag:

— Naaldgetouw-vilt, van andere textielstoffen dan van jute of van andere bastvezels
bedoeld bij post 57.03
— ander vilt van andere textielstoffen dan grof haar
— Vilt geïmpregneerd of voorzien van een deklaag
B. andere

59.03 (»)

Gebonden textielvlies , alsmede artikelen daarvan , ook indien geïmpregneerd of met een
deklaag

59.11 (')

Gegummeerde weefsels , met uitzondering van gegummeerd brei - en haakwerk :
A. gegummeerde weefsels , andere dan bedoeld bij onderverdeling B :
I . Plakband met een breedte van niet meer dan 1 0 cm , waarvan het kleefmiddel bestaat uit
niet-gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber
II . Weefsel verbonden met geëxpandeerde rubber , schuimrubber of sponsrubber
III . andere :

b ) overige
B. Canas bedoeld bij Aantekening 3 , letter b ), op Hoofdstuk 59

69.14

Andere werken van keramische stoffen

1,2 ton

70.17

Glaswerk voor laboratoria , voor apotheken of voor hygiënisch gebruik , ook indien voorzien
van graad - of maataanwijzingen ; ampullen voor sera en dergelijke artikelen :
ex A. Glaswerk voor laboratoria , voor apotheken of voor hygiënisch gebruik :

105 ton

— Glaswerk voor laboratoria

70.20

Glaswol , glasvezels en werken daarvan :

236 ton

B. verspinbare vezels en werken daarvan
71.12

Bijouterieën en juwelen , alsmede delen daarvan , van edele metalen of van metalen geplateerd

888 265 Ecu

met edele metalen

71.15

Werken van echte parels , van natuurlijke , synthetische of gereconstrueerde edelstenen of

159 888 Ecu

halfedelstenen

71.16

Fancybijouterieën

73.32

Bouten en moeren ( met of zonder schroefdraad ), kraagschroeven ( tirefonds ), schroeven ,
oogschroeven , schroefhaken , massieve klinknagels en klinkbouten , splitpennen en splitbouten ,
stelpennen en stelhouten , spieën en dergelijk bout- en schroefwerk , van gietijzer , van ijzer of van
staal ; sluitringen ( veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen ), van ijzer of

73 726 Ecu

33 ton

van staal

0 ) Produkten waarvoor Spanje voorlopig kwantitatieve beperkingen mag handhaven bij invoer uit landen met staatshandel die geen
Multivezelovereenkomsten of dergelijke overeenkomsten hebben ondertekend ( DDR , USSR , Albanië, Mongolië, Viëtnam , Noord
Korea ).
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169 ton

staal :

B. andere

82.02

Zagen ( handgereedschap ) en zaagbladen van alle soorten ( freeszagen en ongetande zaagbladen
daaronder begrepen )

10 ton

82.03

Tangen (ook buig-, snij- en ponstangen ), pincetten en dergelijk gereedschap , moersleutels ,
holpijpen , pijpsnijders en dergelijk snijgereedschap , metaalscharen ( blik-, plaatscharen en

131 ton

dergelijke ), vijlen en raspen , een en ander voor zover het handgereedschap betreft

82.04

Ander handgereedschap , met uitzondering van artikelen bedoeld bij een der andere posten van
dit Hoofdstuk; aambeelden ; bankschroeven , lijmknechten , pijpklemmen en dergelijke ;

130 ton

soldeer-, blaas- en brandlampen ; veldsmidsen ; slijpstenen met hand- of voetaandrijving ;
glassnijders

82.05

Verwisselbare gereedschappen voor gereedschapswerktuigen en voor al dan niet mechanisch
handgereedschap ( voor het stampen , stansen , draadtappen , ruimen , draadsnijden , frezen ,
kotteren , steken , draaien , vastschroeven , enz .), trekstenen of trekmatrijzen en pers- of
extrusiematrijzen voor het warm bewerken van metalen en gesteenteboren daaronder begrepen ,
waarvan het snijdend of werkzaam deel bestaat uit :

1,6 ton

ex A. onedel metaal :

— met uitzondering van :
— Gereedschappen voor grondboringen
— Koppen van sneldraaistaal voor metaalbewerking
— Stempels en matrijzen
— Boren , frezen en freeskoppen , andere dan voor metaalbewerking

82.09

Messen met snijdend lemmet , ook indien getand ( andere dan die bedoeld bij post 82.06 , doch
zaksnoeimessen daaronder begrepen ), alsmede lemmeten daarvoor :

0,2 ton

B. Lemmeten

82.14

Lepels , pollepels , vorken , taartscheppen , vismessen en botermesjes , suikertangen en dergelijke

22 ton

artikelen

84.11

Pompen , motorpompen en turbopompen , voor lucht of voor andere gassen , alsmede
vacuüfnpompen ; compressors , motorcompressors en turbocompressors , voor lucht en voor
andere gassen ; gasgeneratoren met vrije zuigers ; ventilatoren , aanjagers en dergelijke :

4 ton

A. Pompen en compressors :
II . andere :

ex b ) overige pompen en compressors :
— Compressors voor koelgroepen

85.01

Generatoren , elektromotoren en roterende omvormers ; transformatoren en statische omvor
mers ( gelijkrichters , enz .); smoorspoelen en zelfinductiespoelen :

ex A. de navolgende goederen , bestemd voor burgerluchtvaartuigen :
— Generatoren , roterende of statische omvormers , transformatoren , smoorspoelen en
zelfinductiespoelen
— Elektromotoren met een vermogen van 0,75 kW of meer , doch minder dan
150 kW :

— Motoren meteen vermogen van 0,75 kW of meer , doch minder dan 150 kW , met
uitzondering van meerfasenmotoren

200 ton
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— Generatoren

(vervolg)

— roterende of statische omvormers

B. andere machines , apparaten en toestellen :
I. Generatoren , elektromotoren ( ook indien uitgerust met snelheidsregelaar) en rote
rende omvormers :

a ) Synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 watt
ex b ) andere :

— met uitzondering van meerfasenmotoren

ex 85.02

Elektromagneten ; permanente magneten , ook indien niet gemagnetiseerd ; magnetische en
elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders ; elektromagnetische koppelingen ,

28 ton

gangwissels en remmen ; lastmagneten :
— permanente magneten , ook indien niet gemagnetiseerd

85.14

Microfoons en statieven daarvoor , luidsprekers , elektrische laagfrequentversterkers :

71 061 Ecu

ex B. andere :

— Luidsprekers , versterkers en delen en onderdelen daarvan

85.18

Elektrische condensatoren ( vaste condensatoren , draaicondensatoren en regelbare of instelbare

24 ton

condensatoren )

85.19

Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen , omschakelen , aansluiten of verdelen van of voor

223 ton

het beveiligen tegen elektrische stroom ( schakelaars , relais , zekeringen , bliksemafleiders ,
overspanningsveiligheden , contactdozen en contactstoppen ( stekkers ), lamp- en buishouders ,
aansluitdozen en aansluitkasten , enz .); weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ),
potentiometers en reostaten ; gedrukte elektrische schakelingen ; schakelborden en verdeelbor

den , met uitzondering van telefoonschakelborden

85.20

Elektrische gloeilampen en -buizen ( met gloeidraad ) en elektrische gasontladingslampen en
-buizen ( ook indien voor ultraviolette of infrarode stralen ); booglampen :
A. Gloeilampen en gloeibuizen , voor verlichtingsdoeleinden :

450 ton

II . andere

ex B. andere lampen en huizen :
— Gasontladingslampen en -buizen voor verlichtingsdoeleinden , menglichtlampen
daaronder begrepen

85.21

Elektronenbuizen ( met verhitte kathode , met koude kathode of met fotokathode , andere dan

7 ton

die bedoeld bij post 85.20 ), zoals luchtledige , dan wel met damp of met gas gevulde buizen

( kwikdampgelijkrichtbuizen daaronder begrepen), kathodestraalbuizen , buizen voor televisie

camera's , enz .; foto-elektrische cellen ; gemonteerde piëzo-elektrische kristallen ; dioden ,
transistors en dergelijke halfgeleiderelementen ; luminescentiedioden ; elektronische microstruc
turen :

B. foto-elektrische cellen , fototransistors daaronder begrepen

87.07

Transportwagens met eigen beweegkracht , van de soorten welke in fabrieken , in opslagplaat
sen , op haventerreinen of op vliegvelden gebruikt worden voor het transport over korte

afstanden of voor het hanteren , van goederen ( bij voorbeeld wagentjes met laadvlak ,

vorkheftrucks en portaalwagens ); trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van
perronwagentjes ; delen en onderdelen daarvan :
B. Portaalwagens
C. andere
D. Delen en onderdelen

608 ton
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ex 87.09

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor , ook indien met zijspanwagen ; zijspanwagens voor

295

Globale contingenten
( 1986 )

1 ton

motorrijwielen en voor rijwielen :

— met uitzondering van motorrijwielen met explosiemotor en rijwielen met explosiehulpmo
tor , ook indien met zijspanwagen

89.01

Schepen , niet bedoeld bij een der posten 89.02 tot en met 89.05 :

4 441 330 Ecu

B. andere :

II . overige

89.02

Sleep- en duwboten :
A. Sleepboten
B. Duwboten

89.03

Lichtschepen , pompboten , drijvende brandspuiten , zandzuigers , baggermolens van alle
soorten , drijvende kranen en andere schepen , waarbij het varen slechts van bijkomstige
betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie ; drijvende droogdokken ; boor- en werkeilanden ,
welke al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

90.01

Lenzen , prisma's, spiegels en andere optische elementen , ongeacht de stof waarvan zij zijn
vervaardigd , niet gemonteerd , met uitzondering van dergelijke artikelen van niet optisch
bewerkt glas ; platen of bladen van polariserende stoffen

204 301 Ecu

90.04

Brillen ( voor de verbetering van de gezichtsscherpte , voor het beschermen van de ogen en
andere ), lorgnetten , faces a main en dergelijke artikelen

133 240 Ecu

92.11

Grammofonen , dicteermachines en andere toestellen voor het opnemen of het weergeven van
geluid , alsmede platenspelers en dergelijke apparaten voor geluidsbanden en -draden , ook
indien met weergavekop ; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden

1 776 530 Ecu

voor televisie

92.13

93.01

Andere delen , onderdelen en toebehoren , van de toestellen bedoeld bij post 92.11

Blanke wapens ( sabels , degens , bajonetten , enz .), alsmede delen daarvan en scheden

1 ton

daarvoor

93.04

Vuurwapens ( andere dan die bedoeld bij de posten 93.02 en 93.03 ) en dergelijke toestellen ,
waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt , zoals pistolen voor lichtgranaten , pistolen
en revolvers voor het afvuren van losse patronen , antihagelkanonnen , lijnwerptoestellen

1 300 eenheden

93.05

Andere wapens ( met veren , met perslucht of met gas werkende geweren , karabijnen en pistolen
daaronder begrepen )

1 ton

93.06

Delen en onderdelen voor andere wapens dan die bedoeld bij post 93 .01 ( lopen in voorbewerkte
vorm daaronder begrepen )

0,3 ton
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94.03

Andere meubelen en delen daarvan :

15 . 11 . 85

Globale contingenten
( 1986 )

13 ton

ex B. andere :

— met uitzondering van meubelen en hun delen van hout

97.02

Poppen van alle soorten

98.02

Treksluitingen en delen daarvan (glijders , enz .)

98.05

Potloden , griffels , potloodstiften , pastellen , tekenkool ; schrijf- en tekenkrijt , kleermakerskrijt
en biljartkrijt :
A. Potloden , griffels , potloodstiften , pastellen en tekenkool

26 648 Ecu

1,3 ton

266 480 Ecu

15 . 11 . 85
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BIJLAGE XVI

Lijst bedoeld in artikel 177, lid 5 , van de Toetredingsakte
a ) LIJST VAN DE BASISCONTINGENTEN VOOR DE PRODUKTEN WAARVOOR BIJ INVOER IN
SPANJE TOT EN MET 31 DECEMBER 1989 KWANTITATIEVE BEPERKINGEN GELDEN TEN
OPZICHTE VAN ALLE DERDE LANDEN

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

ex 58.01

Tapijten , geknoopt of met opgerolde polen , ook indien geconfectio

Globale contingenten Globale contingenten
voor de landen waarop voor de in Verordening
( EEG ) nr. 3420 / 83
Verordening
( EEG ) nr. 288 / 82
van toepassing is
( 1986 )

bedoelde landen met
staatshandel

60 ton

3 ton

21 ton

30 ton

522 eenheden

10 eenheden

2 706 eenheden

3 eenheden

13 eenheden

448 eenheden

( 1986 )

neerd , met uitzondering van handgeweven tapijten

58.02

Andere tapijten , ook indien geconfectioneerd ; Kelim -, Sumak-, Kara
maniestof en dergelijke , ook indien geconfectioneerd :
A. Tapijten :

84.41

Naaimachines ( voor weefsels , voor leder , voor schoeisel , enz .), meube

len voor naaimachines daaronder begrepen ; naalden voor naaima
chines :

A. Naaimachines , meubelen voor naaimachines daaronder begrepen :
I. Naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen , waar

van de kop zonder de motor niet meer dan 1 6 kg of met de motor
niet meer dan 17 kg weegt ; koppen van naaimachines die
uitsluitend stiksteken kunnen vormen , wegende zonder de motor
niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg :
a ) Naaimachines met een waarde per stuk (onderstellen , tafels of
meubelen niet medegerekend ) van meer dan 65 Ecu
b ) andere

85.15

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie ;
zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoe
stellen met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven
van geluid daaronder begrepen ) en televisiecamera's ; radio- en radar

toestellen voor navigatiedoeleinden , voor plaatsbepaling, voor peiling ,
voor hoogtemeting of voor bediening op afstand :
A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegra
fie ; zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie
( ontvangtoestellen met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor
het weergeven van geluid daaronder begrepen ) en televisiecame
ra's :

III . Ontvangtoestellen , ook indien met ingebouwd toestel voor het
opnemen of voor het weergeven van geluid :
b ) andere :
ex 2 . overige :
— van kleurentelevisies met een beeldscherm dat een
dwarsdoorsnede heeft van :
— 42 cm of minder
— meer dan 42 cm tot en met 52 cm
— meer dan 52 cm

87.01

Tractors ( trekkers ), ook indien met lier :

A. Mötoculteurs , met explosie- of verbrandingsmotor
ex B. Landbouwtractors ( met uitzondering van motoculteurs ) en trac
tors voor de bosbouw , op wielen :
— met een cilinderinhoud van ten hoogste 4 000 cm 3
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b ) LIJST VAN DE BASISCONTINGENTEN VOOR DE PRODUKTEN WAARVOOR BIJ INVOER IN
SPANJE TOT EN MET 31 DECEMBER 1991 KWANTITATIEVE BEPERKINGEN GELDEN TEN
OPZICHTE VAN LANDEN MET STAATSHANDEL

Globale contingenten
voor de in Verordening

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

( EEG ) nr. 3420 / 83
bedoelde landen met
staatshandel

( 1986 )
36.01

Buskruit

36.02

Bereide springstoffen

ex 36.04

8 ton

Lonten , slagkoorden ; slaghoedjes en percussiedopjes ; ontstekingsapparaten ; ontstekings

150 ton

4 ton

patronen :

— met uitzondering van elektrische ontstekingspatronen

36.05

Pyrotechnische artikelen ( vuurwerk , voetzoekers en knalsignalen , geparaffineerde amorceban
den , anti-hagelraketten en dergelijke )

36.06

Lucifers ( met uitzondering van Bengaalse en dergelijke lucifers )

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten ( polyethyleen , polytetrahaloëthyleen ,
polyisobutyleen , polystyreen , polyvinylchloride , polyvinylacetaat , polyvinylchloroacetaat en
andere polyvinylderi vaten , polyacrylderi vaten en polymethacrylderivaten , cumaronindeenhar
sen , enz .):
C. andere :

I. Polyethyleen :
ex b ) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

ex II . Polytetrahaloëthyleen :
— Afval en resten van werken

ex III . Polysulfohaloëthyleen :
— Afval en resten van werken

ex IV . Polypropyleen :
— Afval en resten van werken

ex V. Polyisobutyleen :
— Afval en resten van werken

VI . Polystyreen en copolymeren daarvan :
ex b ) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

VII . Polyvinylchloride :
ex b) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

ex VIII . Polyvinylideenchloride , copolymeren van vinylideenchloride en van vinyl
chloride :

— Afval en resten van werken

ex IX . Polyvinylacetaat :
— Afval en resten van werken

ex X. Copolymeren van vinylchloride en van vinylacetaat :
— Afval en resten van werken

ex XI . Polyvinylalcoholen , polyvinylacetaten en polyvinylethers :
— Afval en resten van werken

169 ton

10 miljoen eenheden

25 ton
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voor de in Verordening

Nummer van het

gemeenschappelijk
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Omschrijving

douanetarief

( EEG ) nr. 3420 / 83
bedoelde landen met
staatshandel

( 1986 )
39.02

(vervolg)

C. ex XII . Acrylpolymeren , methacrylpolymeren , acrylomethacrylcopolymeren :
— Afval en resten van werken

ex XIII . Cumaronharsen , indeenharsen en cumaronindeenharsen :
— Afval en resten van werken

93.02

Revolvers en pistolen , voor scherpe munitie

93.07

Projectielen en munitie , mijnen daaronder begrepen ; delen en onderdelen daarvan , hagel en
proppen voor patronen daaronder begrepen

160 eenheden

26 ton
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BIJLAGE XVII

Lijst bedoeld in artikel 178 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

28.10

Fosforpentaoxyde ( fosforzuuranhydride ) en fosforzuren ( meta-, otho- en pyrofosfor
zuur )

28.16

Ammoniak en ammonia

29.01

Koolwaterstoffen

29.02

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen

29.04

Acyclische alcoholen , alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

31.02

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen

31.05

Andere meststoffen ; produkten bedoeld bij een der posten van dit Hoofstuk , in tabletten
of in dergelijke vormen , dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer
dan 10 kg

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten ( polyethyleen , polyetrahalo
etyleen , polyisobutyleen , polystyreen , polyvinylchloride , polyvinylacetaat, polyvinyl
chloroacetaat en andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten en polymethacrylderi
vaten , cumaronindeenharsen , enz .)

39.07

Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06

51.04

Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels ( weefsels van monofil en
weefsels van strippen of van artikelen van dergelijke vorm , bedoeld bij post 51.01 of bij
post 51.02 , daaronder begrepen )

55.06

Garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein

55.09

Andere weefsels van katoen

56.05

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels ( of van afval van synthetische
of van kunstmatige vezels ), niet gereed voor de verkoop in het klein

56.07

Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

58.01

Tapijten , geknoopt of met opgerolde polen , ook indien geconfectioneerd

58.02

Andere tapijten , ook indien geconfectioneerd ; Kelim-, Sumak-, Karamaniestof en
dergelijke , ook indien geconfectioneerd

58.04

Fluweel , pluche , lussenweefsel en chenilleweefsel , met uitzondering van de artikelen
bedoeld bij de posten 55.08 en 58.05

60.01

Breiwerk en haakwerk , niet elastisch en niet gegummeerd , aan het stuk

60.02

Handschoenen , wanten en dergelijke artikelen , van niet-elastisch of van niet-gegum
meerd brei - of haakwerk

60.03

Kousen , onderkousen , sokken , voetjes en dergelijke artikelen , van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk

60.04

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

60.05

Bovenkleding , kledingtoebehoren en andere artikelen , van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk

61.01

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding

15 . 11 . 85
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douanetarief

61.02

Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding

61.03

Herenonderkleding en jongensonderkleding, kragen , boorden , fronten en manchetten
daaronder begrepen

62.01

Dekens

62.02

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en andere artikelen , voor
stoffering

69.08

Andere plavuizen en andere vloer- en wandtegels

69.11

Vaatwerk , huishoudelijke artikelen en toiletartikelen , van porselein

73.36

Kachels , haarden , keukenfornuizen ( die welke mede dienen voor centrale verwarming
daaronder begrepen ), komforen , kookketels met vuurhaard , bordenwarmers en
dergelijke toestellen voor huishoudelijk gebruik ( met uitzondering van elektrische ),
alsmede delen en onderdelen daarvan , van gietijzer , van ijzer of van staal

82.14

Lepels , pollepels , vorken , taartscheppen , vismessen en botermesjes , suikertangen en
dergelijke artikelen :
B. andere

84.15

Koel - en vriesinstallaties , koel- en vriesmachines , koelkasten en dergelijke machines en
toestellen voor de koeltechniek , al dan niet elektrisch werkend

84.20

Weegtoestellen en weeginrichtingen , met inbegrip van bascules en balansen voor het
tellen en controleren van werkstukken , doch met uitzondering van precisiebalansen met
een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of minder ; gewichten voor weegtoestellen
van alle soorten

84.40

Machines en toestellen , voor het wassen , het reinigen , het drogen , het bleken , het
verven , het appreteren en het afwerken van garens , van weefsels en van textielwaren
( wasmachines , strijkmachines , persen voor geconfectioneerde artikelen , oprolmachi
nes , vouwmachines , snijmachines en kartelmachines daaronder begrepen ); machines
voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen bij de
vervaardiging van vloerbedekkingen ( linoleum , enz .); machines van de soorten , welke
worden gebruikt voor het bedrukken van garens , van weefsels , van vilt , van leder , van
behangselpapier , van pakpapier en van vloerbedekkingen ( gegraveerde platen en rollen
voor deze machines daaronder begrepen )

84.41

Naaimachines ( voor weefsels , voor leder , voor schoeisel , enz .), meubelen voor

naaimachines daaronder begrepen ; naalden voor naaimachines
84.52

Rekenmachines , boekhoudmachines , kasregisters , frankeermachines , machines voor
de afgifte van kaartjes en dergelijke , met telwerk

84.53

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor ; magnetische en
optische schriftlezers , machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van
gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens , elders genoemd noch elders
onder begrepen

84.55

Delen , onderdelen en toebehoren ( andere dan koffers , hoezen en dergelijke ), waarvan
kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines
en toestellen , bedoeld bij de posten 84.51 tot en met 84.54

85.12

Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars ;
elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten en voor ander dergelijk
gebruik ; elekrothermische toestellen voor haarbehandeling ( zoals haardroogtoestellen ,
haargolftoestellen , verwarmingsapparaten voor friseerijzers , enz .); elektrische strijkij
zers ; elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik ; verwarmingselementen
( weerstanden ), andere dan die bedoeld bij post 85.24

85.14

Microfoons en statieven daarvoor , luidsprekers , elektrische laagfrequentversterkers

301

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

302

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

85.15

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie; zend- en
ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestellen met ingebouwd
toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen ) en
televisiecamera's; radio- en radartoestellen voor navigatiedoeleinden , voor plaatsbepa
ling , voor peiling , voor hoogtemeting of voor bediening op afstand

85.17

Elektrische toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen ( bellen , sirenes , signaalbor
den , alarmtoestellen tegen diefstal of brand , enz .), andere dan die bedoeld bij post 85.09
of bij post 85.16

85.20

Elektrische gloeilampen en -buizen (met gloeidraad ) en elektrische gasontladingslam
pen en -buizen ( ook indien voor ultraviolette of infrarode stralen ); booglampen

85.21

Elektronenbuizen ( met verhitte kathode , met koude kathode of met fotokathode ,
andere dan die bedoeld bij post 85.20 ), zoals luchtledige , dan wel met damp of met gas
gevulde buizen ( kwikdampgelijkrichtbuizen daaronder begrepen ), kathodestraalbui
zen , buizen voor televisiecamera's , enz .; foto-elektrische cellen ; gemonteerde pië
zo-elektrische kristallen ; dioden , transistors en dergelijke halfgeleiderelementen ;
luminescentiedioden ; elektronische microstructuren

87.01

Tractors ( trekkers ), ook indien met lier

89.01

Schepen , niet bedoeld bij een der posten 89.02 tot en met 89.05 :
B. andere

89.02

Sleep- en duwboten

90.17

Instrumenten , apparaten en toestellen , voor de geneeskunde , voor de chirurgie ,
voor de tandheelkunde en voor de veeartsenijkunde , elektrische apparaten voor
medisch gebruik en apparaten voor onderzoek van het gezichtsvermogen daaronder
begrepen

90.28

Elektrische of elektronische meet-, verificatie-, controle-, regel- of analyseerinstrumen
ten , - apparaten en -toestellen

90.29

Delen , onderdelen en toebehoren , waarvan kan worden onderkend , dat zij uitsluitend
of hoofdzakelijk bestemd zijn voor instrumenten , apparaten en toestellen , bedoeld bij
de posten 90.23 , 90.24 , 90.26 , 90.27 en 90.28 , ongeacht of zij geschikt zijn om te
worden gebruikt voor één of voor meer instrumenten , apparaten of toestellen , bedoeld
bij vorengenoemde posten

92.11

Grammofonen , dicteermachines en andere toestellen voor het opnemen of het
weergeven van geluid , alsmede platenspelers en dergelijke apparaten voor geluidsban
den en -draden , ook indien met weergavekop ; toestellen voor het opnemen of het
weergeven van geluid en beelden voor televisie :
B. Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor
televisie

15 . 11 . 85
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Lijst bedoeld in artikel 200 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

39.07

Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06 :
ex B. andere :

— Delen en onderdelen , bestemd voor de vervaardiging van de machines van
post 84.53
40.14

Andere werken van niet-geharde gevulcaniseerde rubber:
ex B. andere :

— Delen en onderdelen , bestemd voor de vervaardiging van de machines van
post 84.53
44.05

Hout, enkel overlangs gezaagd of enkel gesneden of geschild , met een dikte van meer
dan 5 mm :

B. Naaldhout , met een lengte van 125 cm of minder en met een dikte van minder dan
12,5 mm
56.02

Kabel voor de vervaardiging van synthetische of van kunstmatige stapelvezels :
B. voor de vervaardiging van kunstmatige stapelvezels

69.03

Andere vuurvaste produkten ( retorten , smeltkroezen , moffels , mondstukken , stoppen ,
dragers , schuitjes , pijpen , buizen , hulzen , staafjes , enz .):
ex A. op basis van grafiet of koolstofderivaten:
— van siliciumcarbide of zirkoniumverbindingen , voor het bakken van kera
mische produkten
ex C. andere :

— van kunstmatig diamantspaat of van zirkoniumverbindingen , voor het
bakken van keramische produkten
73.01

Gietijzer ( spiegelijzer daaronder begrepen ), onbewerkt , in ingots , gietelingen , blokken
en klompen (EGKS)

73.07

Blooms , billets , bramen en largets , van ijzer of van staal ; smeedstukken van ijzer of van
staal , enkel ruw voorgesmeed :
A. Blooms en billets :

ex I. gewalst (EGKS):
— Billets

73.08

Coils voor het walsen van plaat , van ijzer of van staal (EGKS)

73.13

Plaatijzer en plaatstaal , warm of koud gewalst :
A. Dynamoplaat of transformatorplaat :
ex I. met een wattverlies van 0,75 watt of minder , ongeacht de dikte ( l.GKS):
— enkel warm gewalst , met een dikte van meer dan 3 mm
ex II . andere (EGKS):
— enkel warm gewalst , met een dikte van meer dan 3 mm
B. ander plaatijzer en plaatstaal :
I. enkel warm gewalst , met een dikte :
ex a ) van 2 mm of meer (EGKS):
— met een dikte van meer dan 3 mm

ex III . enkel glanzend gemaakt of gepolijst (EGKS):
— enkel warm gewalst , met een dikte van meer 3 mm
V. op andere wijze bewerkt :
a ) enkel anders dan haaks gesneden :
ex 2 . andere (EGKS):
— enkel warm gewalst , met een dikte van meer 3 mm
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douanetarief

Gelegeerd staal en koolstofstaal , in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met

73.15

73.14 :

A. Kcolstofstaal :

V. Staven (walsdraad en holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen )
en profielen :
b ) enkel warm gewalst of enkel warm geperst :
1 . Walsdraad (EGKS )
ex VIII . Draad , ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd draad
voor het geleiden van elektriciteit:
— niet bekleed , bestemd voor de vervaardiging van staalkabels
— verzinkt , bestemd voor de vervaardiging van staalkabels
B. gelegeerd staal :
ex VIII . Draad , ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd draad
voor het geleiden van elektriciteit :
— roestvrij , bestemd voor de vervaardiging van staalkabels

Bouten en moeren ( met of zonder schroefdraad ), kraagschroeven ( tirefonds ), schroe
ven , oogschroeven , schroefhaken , massieve klinknagels en klinkbouten , splitpennen en

73.32

splitbouten , stelpennen en stelbouten , spieën en dergelijk bout- en schroefwerk , van
gietijzer , van ijzer of van staal ; sluitringen ( veerringen en andere verende sluitringen
daaronder begrepen ), van ijzer of van staal :
ex B. met schroefdraad :

— Schroeven en sluitringen , bestemd voor de vervaardiging van de machines van
post 84.53
Veren en veerbladen , van ijzer of van staal :

ex 73.35

— Veren , bestemd voor de vervaardiging van de machines van post 84.53
Ruw aluminium ; resten en afvallen , van aluminium :

76.01

A. ruw
81.04

Andere onedele metalen , ruw of bewerkt ; cermets , ruw of bewerkt :
K. Titaan :

ex II . bewerkt :

— Buizen en pijpen
84.06

Explosiemotoren en verbrandingsmotoren , met zuigers :
C. andere motoren :

I. Explosiemotoren ( met vonkontsteking ) met een cilinderinhoud :
b ) van meer dan 250 cm 3 :
1 . bestemd voor de industriële montage :
van motorculteurs bedoeld bij post 87.01 A ;
van automobielen voor personenvervoer ( die voor gemengd gebruik
daaronder begrepen ) met minder dan 15 zitplaatsen ;
van automobielen voor goederenvervoer met motor met een cilinderin
houd van minder dan 2 800 cm 3 ;
van automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post
87.03 ( a )
2 . andere :

bb ) overige
II . Verbrandingsmotoren :
a ) Voorstuwingsmotoren voor schepen ( a )
b ) andere :
1 . bestemd voor de industriële montage :
van motorculteurs bedoeld bij post 87.01 A ;
van automobielen voor personenvervoer ( die voor gemengd gebruik

daaronder begrepen ) met minder dan 15 zitplaatsen ;
van automobielen voor goederenvervoer met motor met een cilinderin
houd van minder dan 2 500 cm 3 ;
van automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post
87.03 ( a )
2 . overige

( a ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vast te stellen door de

bevoegde autoriteiten .
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84.17

Toestellen , apparaten en inrichtingen ( ook indien elektrisch verhit), voor de behande
ling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuursverandering nodig is , zoals
warmen , koken , branden , roosten , distilleren , rectificeren , steriliseren , pasteuriseren ,
stomen , drogen , uitdampen , verdampen , condenseren , afkoelen , enz ., met uitzonde
ring van toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik ; niet-elektrische geisers
( doorstroomtoestellen ) en andere heetwatertoestellen ( voorraadtoestellen of boilers ):
F. andere :

ex 1 . Geisers en andere heetwatertoestellen , niet elektrisch werkend :
— Delen en onderdelen voor circulatie- of accumulatieheetwatertoestellen , voor
huishoudelijk gebruik
84.37

Weefgetouwen , breimachines , machines voor de vervaardiging van tule , van kant, van
borduurwerk , van passementwerk of van filetweefsels ; machines en toestellen voor het
voorbereiden van garens vóór het weven , het breien , enz . ( scheermachines , garensterk
machines , enz .):
exB . Breimachines :

— Rondbreimachines

84.40

Machines en toestellen , voor het wassen , het reinigen , het drogen , het üleken , het
verven , het appreteren en het afwerken van garens , van weefsels en van textielwaren
( wasmachines , strijkmachines , persen voor geconfectioneerde artikelen , oprolmachi
nes , vouwmachines , snijmachines en kartelmachines daaronder begrepen ); machines
voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen bij de
vervaardiging van vloerbedekkingen ( linoleum , enz .); machines van de soorten , welke
worden gebruikt voor het bedrukken van garens , van weefsels , van vilt , van leder , van
behangselpapier , van pakpapier en van vloerbedekkingen ( gegraveerde platen en rollen
voor deze machines daaronder begrepen ):
B. Wasmachines met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed ; wringers
voor huishoudelijk gebruik :
ex I. elektrisch werkend :
— Delen en onderdelen van wasmachines
ex II . andere :

— Delen en onderdelen van wasmachines

84.55

Delen , onderdelen en toebehoren ( andere dan koffers , hoezen en dergelijke ), waarvan
kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines
en toestellen , bedoeld bij de posten 84.51 tot en met 84.54 :
ex C. andere :

— Delen , onderdelen en toebehoren ( andere dan koffers , hoezen en dergelijke ),
waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd
zijn voor machines en toestellen , bedoeld bij post 84.53 ( automatische
gegevensverwerkende machines , enz .)
85.01

Generatoren , elektromotoren en roterende omvormers ; transformatoren en statistische
omvormers ( gelijkrichters , enz .); smoorpoelen en zelfinductiespoelen :
B. andere machines , apparaten en toestellen :
I. Generatoren , elektromotoren ( ook indien uitgerust met snelheidsregelaar )
en roterende omvormers :

ex b ) andere :
— elektronische éénfasemotoren , bestemd voor de vervaardiging
van de machines van post 84.53
ex II . Transformatoren en statische omvormers ( gelijkrichters , enz .); smoor
spoelen en zelfinductiespoelen
— Transformatoren en smoorspoelen , bestemd voor de vervaardiging

van de machines van post 84.53

ex C. Delen en onderdelen :

— voor smoorspoelen , bestemd voor de vervaardiging van de machines van
post 84.53
85.04

Elekrtische accumulatoren :

ex A. bestemd voor burgerluchtvaartuigen :
■— Delen en onderdelen , van ander materiaal dan metalen en glas , met
uitzondering van scheiplaten van elementen
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85.04

(vervolg)

B. andere :

III . Delen en onderdelen :

ex b ) andere :

— Delen en onderdelen , van ander materiaal dan metalen en glas , met
uitzondering van scheiplaten van elementen

85.14

Microfoons en statieven daarvoor , luidsprekers , elektrische laagfrequentversterkers :
ex B. andere :

— Luidsprekers en delen en onderdelen daarvan

85.18

Elektrische condensatoren ( vaste condensatoren , draaicondensatoren en regelbare of
instelbare condensatoren ):

ex A. vaste condensatoren , andere dan elektrolytische :
— met een gewicht van ten hoogste 500 kg / stuk
ex B. andere :

— vaste elektrische condensatoren , met een gewicht van ten hoogste
500 kg / stuk

85.19

Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen , omschakelen , aansluiten of verdelen van
of voor het beveiligen tegen elektrische stroom ( schakelaars , relais , zekeringen ,
bliksemafleiders , overspanningsveiligheden , contactdozen en contactstoppen ( stek
kers ), lamp - en buishouders , aansluitdozen en aansluitkasten , enz .); weerstanden
( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten ; gedrukte elektri
sche schakelingen ; schakelborden en verdeelborden , met uitzondering van telefoon
schakelborden :

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische
stroom ; toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor
het aansluiten of verdelen van elektrische stroom :

— niet-automatische schakelaars , vermogensschakelaars , relais , zekeringen ,
contactdozen en contactstoppen ( stekkers ), klemmen , bestemd voor de
vervaardiging van de machines van post 84.53
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en
reostaten :

— Weerstanden , met uitzondering van weerstanden voor verwarming , van
andere materialen dan keramiek of glas
C. gedrukte elektrische schakelingen

85.21

Elektronenbuizen ( met verhitte kathode , met koude kathode of met fotokathode ,
andere dan die bedoeld bij post 85.20 ), zoals luchtledige , dan wel met damp of met gas
gevulde buizen ( kwikdampgelijkrichtbuizen daaronder begrepen ), kathodestraalbui
zen , buizen voor televisiecamera 's , enz .; foto-elektrische cellen ; gemonteerde pië
zo-elektrische kristallen ; dioden , transistors en dergelijke halfgeleiderelementen ;
luminescentiedioden ; elektrische microstructuren :
A. Elektronenbuizen :

III . Kathodenstraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie
B. foto-elektrische cellen , fototransistors daaronder begrepen
C. gemonteerde piëzo-elektrische kristallen
D. Dioden , transistors en dergelijke halfgeleiderelementen ; luminescentiedioden ;
elektronische microstructuren
ex E. Delen en onderdelen :

— Delen en onderdelen van de goederen van de posten 85.21 B , 85.21 C en
85.21 D

85.23

Geïsoleerde kabels ( coaxiale kabels daaronder begrepen ), draad , band , strippen ,
staven , enz ., voor het geleiden van elektriciteit , ( ook indien gevernist of gelakt zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxydeerd ), al dan niet voorzien van
verbindingsstukken :
ex B. andere :

— Draad , bestemd voor de vervaardiging van de machines van post 84.53
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85.24

Werkstukken en voorwerpen , van kool of van grafiet, ook indien verbonden met
metaal , voor elektrisch of elektronisch gebruik , zoals koolborstels voor elektrische
machines , koolspitsen voor lampen , werkstukken voor elementen of voor microfoons ,
elektroden voor ovens , voor lasapparaten of voor installaties voor elektrolyse :
ex C. andere :

— Elektroden , van kool , voor ovens
90.01

Lenzen , prisma's , spiegels en andere optische elementen , ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd , niet gemonteerd , met uitzondering van dergelijke artikelen van niet
optisch bewerkt glas ; platen of bladen van polariserende stoffen :
A. Lenzen , prisma's , spiegels en andere optische elementen

90.07

Fotografietoestellen , flitslichtapparaten en flitslichtlampen en -buizen , voor de foto
grafie , met uitzondering van gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post
85.20 :

ex A. Fotografietoestellen :
— Delen en onderdelen

B. Flitslichtapparaten en flitslichtlampen en -buizen , voor de fotografie :
I. Flitslichtlampen , -buizen , -blokjes en dergelijke artikelen , met elektrische
ontsteking
ex 91.05

Controleapparaten en tijdmeters , met uurwerk of met synchroonmotor ( controleklok
ken , uurstempels , controleapparaten voor wakers , minutentellers , secondentellers ,
enz .):

— Tijdmeters , bestemd voor de vervaardiging van de machines van post 84.53
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BIJLAGE XIX

Lijst bedoeld in artikel 213 van de Toetredingsakte
1 . PRODUKTEN WAARVOOR DE MINIMUMRECHTEN ( VAST ELEMENT) BIJ INVOER UIT DE
GEMEENSCHAP IN HAAR HUIDIGE SAMENSTELLING OP 35 % ZIJN VASTGESTELD
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

17.04

Suikerwerk zonder cacao :

B. Kauwgom , met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen )
C. witte chocolade
D. andere
19.03

Deegwaren

19.08

Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke
verhouding ) cacao bevatten

21.07

Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begre
pen :

G. andere :

I. geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen
bevattend :

f) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 85 of meer gewichtspercenten
II . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 1,5 of meer , doch
minder dan 6 gewichtspercenten
III . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 6 of meer , doch
minder dan 12 gewichtspercenten
IV . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 12 of meer , doch
minder dan 18 gewichtspercenten

V. met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 18 of meer , doch
minder dan 26 gewichtspercenten
VI . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 26 of meer , doch
minder dan 45 gewichtspercenten
VII . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 45 of meer , doch
minder dan 65 gewichtspercenten
VIII . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 65 of meer , doch
minder dan 85 gewichtspercenten
IX . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 85 of meer
gewichtspercenten

2 . PRODUKTEN WAARVOOR DE MINIMUMRECHTEN ( VAST ELEMENT ) BIJ INVOER UIT DE
GEMEENSCHAP IN HAAR HUIDIGE SAMENSTELLING OP 14% ZIJN VASTGESTELD
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

18.06

Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten :
A. Cacaopoeder waaraan enkel saccharose is toegevoegd

C . Chocolade en chocoladewerken , ook indien gevuld ; suikerwerk en overeenkomstige
bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen , welke cacao bevatten :
I. geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan
invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan
5 gewichtspercenten
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18.06

C. II . andere :

(vervolg)

a ) geen of minder dan 1 ,5 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen
bevattend en met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker ,
berekend als saccharose , daaronder begrepen ):
2 . van 50 of meer gewichtspercenten
b ) met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 1 ,5 of meer gewichts
percenten

D. andere :

I. geen of minder dan 1,5 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen
bevattend

II . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen :
a ) van 1,5 of meer , doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten
b ) van meer dan 6,5 doch minder dan 26 gewichtspercenten

3 . PRODUKTEN WAARVOOR DE MINIMUMRECHTEN ( VAST ELEMENT) BIJ INVOER UIT DE
GEMEENSCHAP IN HAAR HUIDIGE SAMENSTELLING OP 12% ZIJN VASTGESTELD
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

19.02

Moutextract ; meel -, gries-, griesmeel-, zetmeel- en moutextractpreparaten voor
kindervoeding , voor diervoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder
dan 50 gewichtspercenten cacao :
B. andere

35.05

Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel :
ex B. Lijm van dextrine , lijm van zetmeel :
— Lijm van zetmeel

4 . PRODUKTEN WAARVOOR DE MINIMUMRECHTEN (VAST ELEMENT) BIJ INVOER UIT DE
GEMEENSCHAP IN HAAR HUIDIGE SAMENSTELLING OP 11 % ZIJN VASTGESTELD
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

19.02

Moutextract ; meel-, gries-, griesmeel -, zetmeel - en moutextractpreparaten voor
kindervoeding , voor diervoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder
dan 50 gewichtspercenten cacao :
A. Moutextract

21.02

Extracten en essences , van koffie , van thee of van maté en preparaten van deze extracten
of essences ; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten
daarvan :

C. gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten :
II . andere
21.07

Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begre
pen :

A. Granen in korrels , in de aar of in de kolf, voorgekookt of anderszins bereid :
II . Rijst

B. niet gevulde deegwaren , gekookt of gebakken ; gevulde deegwaren :
I. niet gevulde deegwaren , gekookt of gebakken :
ex a ) gedroogd :
— met toegevoegde suiker
ex b ) andere :
— met toegevoegde suiker
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21.07

(vervolg)

B. II . gevulde deegwaren :
ex b) andere:
— met toegevoegde suiker
C. Consumptie-ijs:
I. geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen
bevattend
G. andere :

I. geen of minder dan 1,5 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen
bevattend :

a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte (het gehalte aan
invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan
5 gewichtspercenten :
2 . met een zetmeelgehalte :
cc ) van 45 of meer gewichtspercenten
b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan
15 gewichtspercenten :
2 . met een zetmeelgehalte :
bb ) van 32 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten
cc) van 45 of meer gewichtspercenten
c ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 15 of meer , doch minder dan
30 gewichtspercenten :
2 . met een zetmeelgehalte :
bb ) van 32 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten
cc ) van 45 of meer gewichtspercenten
d ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan
50 gewichtspercenten
e ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als
saccharose , daaronder begrepen ) van 50 of meer , doch minder dan
85 gewichtspercenten
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BIJLAGE XX

Lijst bedoeld in artikel 243 , punt 2, sub a), van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

08.11

Vruchten , voorlopig verduurzaamd ( bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in
water waaraan zout , zwavel of andere stoffen voor het voorlopig verduurzamen zijn
toegevoegd ), doch als zodanig ongeschikt voor dadelijke consumptie :
A. Abrikozen

B. Sinaasappelen
ex E. andere :

— met uitzondering van zwarte aalbessen , aardbeien en frambozen
09.01

Koffie , cafeïnevrije koffie daaronder begrepen , ook indien gebrand ; bolsters en schillen
van koffie ; koffiesurrogaten , welke koffie bevatten , ongeacht de mengverhouding :
A. Koffie :

I. ongebrand

09.04

Peper ( Pipersoorten ); piment ( Capsicumsoorten en pimentsoorten ):

A. niet fijngemaakt en niet gemalen :
I. Pipersoorten ( zwarte peper , witte peper en lange peper ):
b ) andere

15.12

Dierlijke en plantaardige oliën en vetten , geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd of op
andere wijze gehard of in vaste toestand gebracht , ook indien gezuiverd , doch niet
verder bereid :

ex B. anders verpakt :
— bestemd voor de chocolade-industrie

20.07

Ongegiste vruchtesappen ( met inbegrip van druivemost) en ongegiste groentesappen ,
zonder toegevoegde alcohol , ook indien met toegevoegde suiker :
A. met een dichtheid van meer dan 1,33 g / cm 3 bij 20 °C :
I. van druiven ( met inbegrip van druivemost )
II . van appelen of van peren ; mengsels van sap van appelen en van sap van
peren

III . andere :

ex a ) met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht :
— met uitzondering van sap van groenten
ex b ) overige :
— met uitzondering van sap van groenten
B. met een dichtheid van 1,33 g / cm 3 of minder bij 20 °C :
I. van druiven ( met inbegrip van druivemost , van appelen of van peren ; mengsels
van sap van appelen en van sap van peren :
a ) met een waarde van meer dan 18 Ecu per 100 kg nettogewicht :
1 . van druiven ( met inbegrip van druivemost ):
aa ) geconcentreerd
2 . van appelen of van peren
3 . Mengsels van sap van appelen en van sap van peren
b ) met een waarde van 18 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht :
1 . van druiven ( met inberip van druivemost ):
aa ) geconcentreerd
2 . van appelen :
aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichts
percenten

3 . van peren :
aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichts
percenten

4 . Mengels van sap van appelen en van sap van peren :
aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichts
percenten
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20.07

(vervolg)

B.

II . andere :

a ) met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht :
1 . van sinaasappelen
2 . van pompelmoezen of van pomelo's
3 . van citroenen of van andere citrusvruchten
4 . van ananas

ex 6 . van andere vruchten of van andere groenten :
— van vruchten

7 . Mengsels :
aa ) van sap van citrusvruchten en van sap van ananas
ex bb ) andere :
— van vruchtesappen
b ) met een waarde van 30 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht:
1 . van sinaasappelen :
aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten
2 . van pompelmoezen of van pomelo's :
aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten
3 . van citroenen :

aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten
4 . van andere citrusvruchten :

aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten
5 . van ananas :

aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten
7 . van andere vruchten of van andere groenten :
ex aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten :
— van vruchten

23.07

8 . Mengsels :
aa ) van sap van citrusvruchten en van sap van ananas :
1 1 . met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten
bb ) andere :
ex 1 1 . met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten :
— van vruchtesappen
Veevoeder , samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen van de soorten
welke worden gebezigd voor het voederen van dieren :
ex C. overige :
— eenvoudige en voorgemengde toevoegingsmiddelen
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BIJLAGE XXI

Lijst bedoeld in artikel 245 , lid 1 , van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

02.04

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen , vers , gekoeld of bevroren :
ex A. van tamme duiven en van tamme konijnen:
— van tamme konijnen

06.02

Andere levende planten en wortels , stekken en enten daaronder begrepen:
ex D. andere :
— Rozen

— Sierplanten
06.03

Afgesneden bloemen , bloesems en bloemknoppen , voor bloemstukken of voor
versiering , vers , gedroogd , gebleekt , geverfd , geïmpregneerd of op andere wijze
geprepareerd :
A. vers :

ex I. van 1 juni tot en met 31 oktober:
— Rozen

— Anjers
ex II . van 1 november tot en met 31 mei :
— Rozen

— Anjers
06.04

Loof, bladeren , twijgen , takken en andere delen van planten , grassen , mossen en
korstmossen , voor bloemstukken of voor versiering , vers , gedroogd , gebleekt , geverfd ,

geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd , met uitzondering van bloemen ,
bloesems en bloemknoppen , bedoeld bij post 06.03 :
ex B. andere :

— Asparagus ( asparagus plumosus )
08.11

Vruchten , voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in
water waaraan zout, zwavel of andere stoffen voor het voorlopig verduurzamen zijn
toegevoegd ), doch als zodanig ongeschikt voor dadelijke consumptie:
A. Abrikozen
E. andere

12.08

Cichoreiwortels , vers of gedroogd , ook indien gesneden , ongebrand ; Sint-Jansbrood ,

vers of gedroogd , ook indien gebroken of in poeder; vruchtepitten en plantaardige
produkten , hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke voeding , elders genoemd noch
elders onder begrepen :
B. Sint-Jansbrood
C. Sint-Jansbroodpitten
20.05

20.06

Jam , gelei , marmelade , vruchtenmoes en vruchtenpasta , door koken of stoven
verkregen , met of zonder toegevoegde suiker

Op andere wijze bereide of verduurzaamde vruchten , ook indien met toegevoegde
suiker of alcohol :

B. andere :

II . zonder toegevoegde alcohol :
a ) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van meer dan 1 kg:
1 . Gember

2 . Partjes van pompelmoezen en van pomelo's
3 . Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clemen

tines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten

4 . Druiven
6 . Peren :

bb ) andere
7 . Perziken en abrikozen :

ex aa ) met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten :
— Abrikozen

bb ) andere
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

20.06

(vervolg)

b . 11 . a ) ex 8 . andere vruchten :

— met uitzondering van kersen
9 . gemengde vruchten
b ) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van 1 kg of minder :
1 . Gember

2 . Partjes van pompelmoezen en van pomelo's
3 . Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clemen
tines , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten
4 . Druiven

7 . Perziken en abrikozen :

aa ) met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten:
22 . Abrikozen

bb ) andere :
22 . Abrikozen

ex 8 . andere vruchten :

— met uitzondering van kersen
9 . gemengde vruchten
c ) zonder toegevoegde suiker
20.07

Ongegiste vruchtesappen (met inbegrip van druivemost) en ongegiste groentesappen ,
zonder toegevoegde alcohol , ook indien met toegevoegde suiker:
A. met een dichtheid van meer dan 1,33 g / cm 3 bij 20 °C :
II . van appelen of van peren ; mengsels van sap van appelen en van sap van
peren

III . andere :

ex a ) met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht :
— met uitzondering van sap van sinaasappelen en van citroenen
ex b ) overige :
— met uitzondering van sap van sinaasappelen en van citroenen
B. met een dichtheid van 1,33 g/ cm 3 of minder bij 20 °C :
I. van druiven (met inbegrip van druivemost ), van appelen of van peren ; mengsels
van sap van appelen en van sap van peren :
a ) met een waarde van meer dan 18 Ecu per 100 kg nettogewicht:
2 . van appelen of van peren
3 . Mengsels van sap van appelen en van sap van peren
b ) met een waarde van 18 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht:
2 . van appelen
3 . van peren

4 . Mengsels van sap van appelen en van sap van peren
II . andere :

a ) met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht:
2 . van pompelmoezen of van pomelo's
3 . van citroenen of van andere citrusvruchten :

ex aa ) toegevoegde suiker bevattend :
— met uitzondering van sap van citroenen
ex bb ) andere :
— met uitzondering van sap van citroenen
4 . van ananas

6 . van andere vruchten of van andere groenten
7 . Mengsels
b ) met een waarde van 30 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht:

2. van pompelmoezen of van pomelo's
4 . van ander citrusvruchten
5 . van ananas

7 . van andere vruchten of van andere groenten
8 . Mengsels
23.04

Perskoeken , ook die van olijven , en andere bij de winning van plantaardige oliën
verkregen afvallen , met uitzondering van droesem of bezinksel :
ex B. andere :
— Perskoeken
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BIJLAGE XXII

Lijst bedoeld in artikel 249, lid 2 , van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

06.02

Andere levende planten en wortels , stekken en enten daaronder begrepen :
ex D. andere :
— Rozen

— Sierplanten
06.03

Afgesneden bloemen , bloesems en bloemknoppen , voor bloemstukken of voor
versiering , vers , gedroogd , gebleekt, geverfd , geïmpregneerd of op andere wijze
geprepareerd :
A. vers :

ex I. van 1 juni tot en met 31 oktober :
— Rozen

— Anjers
ex II . van 1 november tot en met 31 mei :
— Rozen

— Anjers
06.04

Loof, bladeren , twijgen , takken en andere delen van planten , grassen , mossen en
korstmossen , voor bloemstukken of voor versiering , vers , gedroogd , gebleekt , geverfd ,

geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd , met uitzondering van bloemen ,
bloesems en bloemknoppen , bedoeld bij post 06.03 :
ex B. andere :

— Asparagus ( asparagus plumosus)
08.11

Vruchten , voorlopig verduurzaamd ( bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in
water waaraan zout , zwavel of andere stoffen voor het voorlopig verduurzamen zijn
toegevoegd), doch als zodanig ongeschikt voor dadelijke consumptie:
A. Abrikozen
E. andere

15.07

Plantaardige vette oliën , vloeibaar of vast , ruw , gezuiverd of geraffineerd :
A. Olijfolie

20.05

Jam , gelei , marmelade , vruchtenmoes en vruchtenpasta , door koken of stoven
verkregen , met of zonder toegevoegde suiker

20.06

Op andere wijze bereide of verduurzaamde vruchten , ook indien met toegevoegde
suiker of alcohol :
B. andere :

II . zonder toegevoegde alcohol :
a ) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van meer dan 1 kg :
1 . Gember

2 . Partjes van pompelmoezen en van pomelo's
3 . Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementi
nes , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten
4 . Druiven
6 . Peren :

bb ) andere
7 . Perziken en abrikozen

ex aa ) met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten :
— Abrikozen :

bb ) andere
ex 8 . andere vruchten :

— met uitzondering van kersen
9 . gemengde vruchten
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gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

20.06

(vervolg)

B. II . b) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van 1 kg of minder:
1 . Gember

2 . Partjes van pompelmoezen en van pomelo's
3 . Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementi
nes , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten
4 . Druiven

7 . Perziken en abrikozen

aa ) met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten :
22 . Abrikozen

bb ) andere :
22 . Abrikozen
ex 8 . andere vruchten :

— met uitzondering van kersen
9 . gemengde vruchten
c) zonder toegevoegde suiker
20.07

Ongegiste vruchtesappen (met inbegrip van druivemost) en ongegiste groentesappen ,
zonder toegevoegde alcohol , ook indien met toegevoegde suiker :
A. met een dichtheid van meer dan 1,33 g / cm 3 bij 20 °C :

II . van appelen of van peren ; mengsels van sap van appelen en van sap van
peren

III . andere :

ex a ) met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht :
— met uitzondering van sap van sinaasappelen en van citroenen
ex b ) overige :
— met uitzondering van sap van sinaasappelen en van citroenen
B. met een dichtheid van 1,33 g / cm 3 of minder bij 20 °C :

I. van druiven ( met inbegrip van druivemost), van appelen of van peren ; mengsels
van sap van appelen en van sap van peren :
a ) met een waarde van meer dan 18 Ecu per 100 kg nettogewicht :
2 . van appelen of van peren
3 . Mengsels van sap van appelen en van sap van peren
b ) met een waarde van 18 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht :
2 . van appelen
3 . van peren

"4 . Mengsels van sap van appelen en van sap van peren
II . andere :

a ) met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht :
2 . van pompelmoezen of van pomelo's
3 . van citroenen of van andere citrusvruchten :

ex aa ) toegevoegde suiker bevattend :
— met uitzondering van sap van citroenen
ex bb ) andere :
— met uitzondering van sap van citroenen
4 . van ananas

6 . van andere vruchten of van andere groenten
7 . Mengsels
b ) met een waarde van 30 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht :
2 . van pompelmoezen of van pomelo's
4 . van andere citrusvruchten
5 . van ananas

7 . van andere vruchten of van andere groenten
8 . Mengsels
23.04

Perskoeken , ook die van olijven , en andere bij de winning van plantaardige oliën
verkregen afvallen , met uitzondering van droesem of bezinksel :
ex B. andere :

— Perskoeken
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Lijst bedoeld in artikel 269, lid 2, van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

01.03

Levende varkens :
A. Huisdieren

01.05

Levend pluimvee :
A. per stuk niet meer dan 185 g wegend ( zogenaamde „eendagskuikens"):

ex I. van kalkoenen of van ganzen :
— van kalkoenen
ex II . andere :

— van kippen
02.01

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

a ) van huisdieren
B. Slachtafvallen :
II . andere :

c ) van varkens ( huisdieren )
04.04

Kaas en wrongel :

D. Smeltkaas , andere dan geraspt of in poeder
E. andere :

I. andere dan geraspt of in poeder , met een vetgehalte van niet meer dan 40
gewichtspercenten en een vochtgehalte , berekend op de vetvrije kaasmassa :
b ) van meer dan 47 , doch niet meer dan 72 gewichtspercenten :
ex 1 . Cheddar :

— van het soort „Uha"
ex 2 . andere :

— van het soort „Hollande"
04.05

Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze verduurzaamd , ook indien met
toegevoegde suiker :
A. Vogeleieren in de schaal , vers of verduurzaamd :
I. van pluimvee :
a ) Broedeieren :

ex 1 . van kalkoenen of van ganzen :
— van kalkoenen
ex 2 . andere :

— van kippen
II . andere

07.01

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :
B. Kool en spruitjes :
I. Bloemkool :

ex a ) van 15 april tot en met 30 november :
— van 1 tot en met 30 november

ex b ) van 1 december tot en met 14 april :
— van 1 december tot en met 31 maart

ex H. Uien , sjalotten en knoflook :
— Uien , van 1 augustus tot en met 30 november
— Knoflook , van 1 augustus tot en met 31 december
M. Tomaten :

ex I. van 1 november tot en met 14 mei :
— van 1 december tot en met 14 mei
ex II . van 15 mei tot en met 31 oktober :
— van 15 mei tot en met 31 mei
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gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

08.02

Citrusvruchten , vers or gedroogd :
A. Sinaasappelen :
I. andere dan pomeransen ( bittere oranjeappelen ), vers :
a ) van 1 april tot en met 30 april

b ) van 1 mei tot en met 15 mei
ex c ) van 16 mei tot en met 15 oktober :
— van 16 mei tot en met 31 augustus
ex d ) van 16 oktober tot en met 31 maart :
— van 1 februari tot en met 31 maart
II . andere :

ex a ) van 1 april tot en met 15 oktober:
— van 1 april tot en met 31 augustus
ex b ) van 16 oktober tot en met 31 maart :
— van 1 februari tot en met 31 maart

B. Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wil
kings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten :
ex II . andere :

— Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen , van
1 november tot en met 31 maart
ex C. Citroenen :

— van 1 juni tot en met 31 oktober
08.04

Druiven , rozijnen en krenten :
A. Druiven :

I. voor tafelgebruik :
ex b ) van 15 juli tot en met 31 oktober :
— van 15 augustus tot en met '30 september
08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers :
A. Appelen :
II . andere :

ex b ) van 1 januari tot en met 31 maart :
— van 1 tot en met 31 maart

ex c ) van 1 april tot en met 31 juli :
— van 1 april tot en met 30 juni
B. Peren :

II . andere :

ex a ) van 1 januari tot en met 31 maart :
— van 1 februari tot en met 31 maart

b ) van 1 april tot en met 15 juli :
c ) van 16 juli tot en met 31 juli
ex d ) van 1 augustus tot en met 31 december :
— van 1 tot en met 30 augustus
08.07

Steenfruit , vers :
ex A. Abrikozen :

— van 15 juni tot en met 15 juli
ex B. Perziken , nectarines daaronder begrepen :
— Perziken , van 1 mei tot en met 30 september
11.08

Zetmeel ; inuline :
A. Zetmeel :
I. Maïszetmeel :

15.01

Reuzel , ander varkensvet en vet van pluimvee , geperst , gesmolten of met behulp van
oplosmiddelen geëxtraheerd :
A. Reuzel en ander varkensvet :
II . andere
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Omschrijving
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22.05

Wijn van verse druiven ; druivemost , waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is
gestuit ( mistella daaronder begrepen ):
ex B. Wijn , andere dan die bedoeld onder A , verpakt in flessen , gesloten door middel
van een champignonvormige stop , terwijl de afsluiting daarvan is geborgd door
draden of banden ; anders verpakte wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is
teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing van ten minste 1 doch minder dan
3 bar :

— Wijn anders verpakt dan in flessen , gesloten door middel van een champig
nonvormige stop , terwijl de afsluiting daarvan is geborgd door draden of
banden , die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht door
koolzuurgas in oplossing van ten minste 1 doch minder dan 3 bar
C. andere :

I. met een effectief alcohol-volumegehalte van 13 % vol of minder
II . met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 % vol , doch niet
meer dan 15 % vol
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BIJLAGE XXIV

Lijst bedoeld in artikel 273 , lid 2 , van de Toetredingsakte
Vaste elementen die

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

10.06

door Portugal dienen te
worden aangehouden
( Ecu / ton )

Rijst :
B. andere :

II . halfwitte en volwitte rijst :
a ) halfwitte rijst :
1 . rondkorrelige
2 . langkorrelige
b ) volwitte rijst:
1 . rondkorrelige
2 . langkorrelige
11.01

28

28
30
30

Meel van granen :

ex A. van tarwe of van mengkoren :
— van zachte tarwe

B. van rogge
11.02

30
30

Gries en griesmeel ; grutten , gort en parelgort en andere gepelde ,
geparelde , gebroken of geplette granen of granen in vlokken , met
uitzondering van rijst bedoeld bij post 10.06 ; graankiemen , ook
indien geplet , in vlokken of gemalen :
A. Gries en griesmeel :
I. van tarwe :

a ) van harde tarwe („durum")
b ) van zachte tarwe
11.07

30
32

Mout , ook indien gebrand :
A. niet gebrand :
II . ander :

a ) in de vorm van meel
b ) ander

B. gebrand
17.02

22
22
20

Andere suikers in vaste vorm ; suikerstroop , niet gearomatiseerd
en zonder toegevoegde kleurstoffen ; kunsthonig , ook indien met
natuurhonig vermengd ; karamel :
B. Glucose ( druivesuiker ) en glucosestroop ; maltodextrine en
maltodextrinestroop :
II . andere :

ex a ) in wit kristallijnpoeder , ook indien geagglome
reerd :

— Glucose en glucosestroop
ex b ) overige :
— Glucose en glucosestroop
21.07

103
90

Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch
elders onder begrepen :
F. Suikerstroop , gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen :

ex II . van glucose ( druivesuiker ) en van maltodextrine :
— van glucose

83

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

321

BIJLAGE XXV

Lijst bedoeld in artikel 278 , lid 1 , van de Toetredingsakte
Nummer van het

Portugese

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

07.01

%

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :
C. Spinazie
D. Sla van alle soorten , alsmede andijvie en witloof (witlof):
II . andere

08.04

17

17

E. Snijbiet en kardoen
IJ . Prei en andere looksoorten ( bieslook , enz .)

17

O. Kappers
Q. Paddestoelen en truffels

17

II . Cantharellen

08.02

basisrechten

17

17

III . Eekhoorntjesbrood

17

IV . andere

17

R. Venkel

17

S. Niet scherp smakende pepers

17

Citrusvruchten , vers of gedroogd :
D. Pompelmoezen en pomelo's

16

Druiven , rozijnen en krenten :
A. Druiven :

II . andere :

a ) van 1 november tot en met 14 juli
b ) van 25 juli tot en met 31 oktober
08.05

25
25

Noten ( andere dan die bedoeld bij post 08.01 ), amandelen ,
kastanjes en pingels , vers of gedroogd , ook zonder dop of schaal ,
al dan niet gepeld :
A. Amandelen :
I. bittere amandelen
II . andere

B. Walnoten ( okkernoten )
G. andere
08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers :
A. I. Persappelen , los verladen , van 16 september tot en met 15
december

30
30
20

8
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BIJLAGE XXVI

Lijst bedoeld in artikel 280 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

01.03

Levende varkens :
A. Huisdieren

01.05

Levend pluimvee :
A. per stuk niet meer dan 185 g wegend (zogenaamde „eendagskuikens"):
ex I. van kalkoenen of van ganzen:
— van kalkoenen
ex II . andere :

— van kippen
02.01

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

III . van varkens :

a ) van huisdieren
B. Slachtafvallen :
II . andere :

c ) van varkens ( huisdieren )
04.04

Kaas en wrongel :
D. Smeltkaas , andere dan geraspt of in poeder
E. andere :

I. andere dan geraspt of in poeder , met een vetgehalte van niet meer dan
40 gewichtspercenten en een vochtgehalte , berekend op de vetvrije kaasmas
sa :

b ) van meer dan 47 , doch niet meer dan 72 gewichtspercenten :
ex 1 . Cheddar :

■— van het soort „Ilha "
ex 2 . andere :

— van het soort „Hollande"
04.05

Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze verduurzaamd , ook indien met
toegevoegde suiker :
A. Vogeleieren in de schaal , vers of verduurzaamd :
I. van pluimvee :
a ) Broedeieren :
ex 1 . van kalkoenen of van ganzen :
— van kalkoenen
ex 2 . andere :

— van kippen
II . andere
07.01

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :

B. Kool en spruitjes :
I. Bloemkool :

ex a ) van 15 april tot en met 30 november :
— van 1 tot en met 30 november

ex b ) van 1 december tot en met 14 april :
— van 1 december tot en met 31 maart

ex H. Uien , sjalotten en knoflook :,
— Uien , van 1 augustus tot en met 30 november
— Knoflook , van 1 augustus tot en met 31 december
M. Tomaten :

ex I. van 1 november tot en met 14 mei :
— van 1 december tot en met 14 mei
ex II . van 15 mei tot en met 31 oktober :
— van 15 mei tot en met 31 mei
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gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

08.02

Citrusvruchten , vers of gedroogd :
A. Sinaasappelen :
I. andere dan pomeransen ( bittere oranjeappelen ), vers:
a ) van 1 april tot en met 30 april
b ) van 1 mei tot en met 15 mei
ex c ) van 16 mei tot en met 15 oktober :
— van 16 mei tot en met 31 augustus
ex d ) van 16 oktober tot en met 31 maart:
— van 1 februari tot en met 31 maart
II . andere :

ex a ) van 1 april tot en met 15 oktober :
— van 1 april tot en met 31 augustus
ex b ) van 16 oktober tot en met 31 maart :
— van 1 februari tot en met 31 maart

B. Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wil
kings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten :
ex II . andere :

— Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen , van
1 november tot en met 31 maart
ex C. Citroenen :

— van 1 juni tot en met 31 oktober
08.04

Druiven , rozijnen en krenten :
A. Druiven :

I. voor tafelgebruik :
ex b ) van 15 juli tot en met 31 oktober :
— van 15 augustus tot en met 30 september
08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers :
A. Appelen :
II . andere :

ex b ) van 1 januari tot en met 31 maart :
— van 1 tot en met 31 maart

ex c ) van 1 april tot en met 31 juli :
— van 1 april tot en met 30 juni
B. Peren :

II . andere :

ex a ) van 1 januari tot en met 31 maart :
— van 1 februari tot en met 31 maart

b ) van 1 april tot en met 15 juli
c ) van 16 juli tot en met 31 juli
ex d ) van 1 augustus tot en met 31 december :
— van 1 tot en met 31 augustus
08.07

Steenfruit , vers :
ex A. Abrikozen :

— van 15 juni tot en met 15 juli
ex B. Perziken , nectarines daaronder begrepen :
— Perziken , van 1 mei tot en met 30 september
11.08

Zetmeel ; inuline :
A. Zetmeel :
I. Maïszetmeel

15.01

Reuzel , ander varkensvet en vet van pluimvee , geperst , gesmolten of met behulp van
oplosmiddelen geëxtraheerd :
A. Reuzel en ander varkensvet :
II . andere
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

22.05

Wijn van verse druiven ; druivemost, waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is
gestuit ( mistella daaronder begrepen ):
ex B. Wijn , andere dan die bedoeld onder A , verpakt in flessen , gesloten door middel
van een champignonvormige stop, terwijl de afsluiting, daarvan is geborgd door
draden of banden ; anders verpakte wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is
teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing van ten minste 1 doch minder dan
3 bar :

— Wijn anders dan verpakt in flessen , gesloten door middel van een champig
nonvormige stop , terwijl de afsluiting daarvan is geborgd door draden of
banden , die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht door
koolzuurgas in oplossing van ten minste 1 doch minder dan 3 bar
C. andere :

I. met een effectief alcohol-volumegehalte van 13 % vol of minder
II . met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 % vol , doch niet
meer dan 15 % vol

15 . 11 . 85

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

325

BIJLAGE XXVII

Lijst bedoeld in artikel 355 , lid 3 , van de Toetredingsakte
Portugese ondernemingen

Gemengde ondernemingen

Naam van het vaartuig

pk

Pescadantico
Pescalto

737,0
617,0

800
800

Driss

400
370

Aziza

95,3
71,8
117,5

Maroluzo , SA

Meridiano
Paralelo

194.0
194.1

800
850

Azaghar National Fishing Company -

Acofina

43,9

220

194,1
189,9

1 000
950

179,9
236,6

630
1 100

Ferreira da Cunha
Sonia Cunha

194,2
194,2
198,0

1 550
1 455
1 200
630
1 450

Soc. Pesca do Alto , Lda

Pescas e Conservas del Norte , SA PESCA
NOR

Ricardo de Jesus Rosa e Outros

Yassa-Pêche , SA

Sofia

José Damάsio Dias Simao

Motor
vermoge

tonnage

Soc. Pescadantico

Soc. Pesca Miradouro

Bruto

register

400

Acofina , SA

Soc. Pesca Mar Artico , Lda
Ind. Aveirense de Pesca

Soc. Pesca Ferreira da Cunha , Lda

Pesmaran - Empresa de Pesca Mar

Mar Artico

Antartico , SA

Mar Antartico

Société d'Armements et Pêches Nord

Senhora Malak

Africains APNA , SA

Maria Patica

Roumpêche , SA

Tiago Cunha

Soc. Pescar a Motor

Lexmar Sayd , SA

Jaber I
Norsayd

176,7
199,9

Pascoal & Filhos , Lda

El Yassa , SA

Narjis I

189,9

Manuel Casqueira & Filho , Lda

Solmap , SA

Tan Tan II

136,3

634

Victor Manuel Sales Martins

Solmacop , SA

Najat

46,0

200

Nascimento & Rato , Lda

Sté Maritime Tingis , SA

Nova Fortuna

61,6

370

Lusimapêche - Société Lusitano Marocaine
de Pêche

Tabar
Fatima
Ali

77.0
64.1
32,7

300
370
255

Tibihit International Fishing Company ,

Najia

62,2

370

Flor de Aveiro

169,7
120,4

700
420

Luis de Matos e Outros

Jülio Miguel

TIFICO

Neves & Loureri9o

Algarve Pêche , SA — ALPEC

Susana Eugenio

Soc. Pesca Cabedelo

Telgut National Company - TENAC

Kabour

102,6

650

Firmino 8c Martins , Lda

Société d'Exploitation des Pêcheries Maro
co-Portugaises - SOPEMAC

Al Faouz I

198,8

1 455

Albamar

Atlamar , SA

Atlamar

194,1

950

Mavipesca - Sociedade Industriai de Pesca

Société Aveirense de Pêche , SA - AVEP

Fatima IV

150,0

530

Carlos M. G. Custódio

IKIPEC , Sari

Boulman I
Boulman II

168,0
158,9

570
850

49,0
76,0
49,5
66,5
31,0

282
600
300
282
200

Joao F. G. Custódio
José António Tomas
Soc. Pesca Mae de Deus , Lda
António Lopes Pio Junior
Soc. Pesca Esperanfa no Futuro

Consortium Luso-Marocain de Pêche

Pereira Mendes & Ca

Sté d'Armement et de Pêche Océanes -

CLMP

-

Nejma
Nejma
Nejma
Nejma
Nejma

2
5
11
12
15

SAPECHE

Moumen III
Moumen IV

173,0
179,0

660
630

Vieiras Sc Santos & Ca Lda

Pêche Ouest , SA

Ville de Safi

138,5

500

António Ricardo Formiga

La Société d'Armement de Pêche -

Al Cantara

149,1

370

Emiliano S. Baeta

ASSIA
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Portugese ondernemingen

Francisco S. Ladeira

Gemengde ondernemingen

Sociedade Anónima Luso Marroquina de

15 . 11 . 85

Naam van het vaartuig

Bruto

Motor

register

vermogen

tonnage

pk

Najim du Nord

43,4

Marilaide

57,7

240

Conservas - SALMAC

Silvério Luis

Société Sari d'Armement et de Pêche Pesca

talaya
Pescoeste-Armadores Associados do Oeste

Deus Pêche , SA - DEUPEC

Consul

189,0

600

Parceria Maritima Esperanfa

Sté Esperança Pêche , SA - ESPEC

Esperança

124,4

600

Casimiro Augusto Tavares & Filhos , Lda

Benmata , SA

Asmaa

127,5

Cooperativa de Pesca Pescador Livre , CRL

Casa do Pescador

Pescador Livre

158,9

600

Bagao & Bagao

Sté Transatlantique de Pêche Transapec ,

Argana II
Argana III
Cap Jouby

182,0
155,0
280,0

1 000

SA

Lopes 8c Conde

Crustomar

Yashmina
Yashmina
Yashmina
Yashmina

Companhia Portuguesa de Pesca

Seysa Pêche , SA

Nassim
Nassim
Nassim
Nassim

I
II
III
IV

II
III
IV
V

750

130,9
130,9
130,9
130,9

Quatro Irmas

88,26
97,26
86,82
66,63
70,04

400
440
400
335
335

Testas e Cunha

Société de Pêche Costa Nova , SA

Capitao Pisco

179,9

640

Bagao Nunes e Machado , Lda

Transapec , SA

Maria José Bagao

182,4

630

Leandro José Sabinha Romeira
José Manuel Fernita

Portocean - Maroc , SA

Luis Pedro
Luz do Amor

130,8
71,5

490
500
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BIJLAGE XXV1U

Lijst bedoeld in artikel 361 van de Toetredingsakte
a)
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

03.01

Vis , vers (levend of dood ), gekoeld of bevroren :
B. Zeevis :

I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
h ) Kabeljauw (Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ):
2 . bevroren

t ) Heek ( Merluccius spp .):
ex 1 . vers of gekoeld :
— Heek ( Merluccius merluccius )
ex 2 . bevroren :

— Heek ( Merluccius merluccius )
ex v ) andere :

— Horsmakreel ( Trachurus trachurus ), vers , gekoeld of bevroren
II . Filets :

b ) bevroren :
1 . van kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac )
3 . van schelvis ( Melanogrammus aeglefinus )
9 . van heek ( Merluccius spp .)
11 . van schol ( Pleuronectes platessa )
12 . van bot ( Platichthys flesus )
03.02

Vis , gedroogd , gezouten of gepekeld ; gerookte vis , ook indien voor of tijdens het roken
gekookt :
A. gedroogd , gezouten of gepekeld :
I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
b ) Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ):

03.03

Schaal-, schelp- en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp ), vers ( levend of
dood ), gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal ,
enkel gekookt in water :
A. Schaaldieren :
IV . Garnalen :

ex a ) Garnalen van de Pandalidae-familie:
-— bevroren

b ) Garnalen van het geslacht Crangon :
ex 2 . andere :
— bevroren

ex c ) andere :
— bevroren
V. andere :

a ) Langoestines ( Nephrops norvegicus):
1 . bevroren
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b)
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

03.01

Vis , vers ( levend of dood ), gekoeld of bevroren :
B. Zeevis :

I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
d ) Sardines ( Sardina pilchardus ):
1 . vers of gekoeld
2 . bevroren

03.03

Schaal-, schelp- en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp ), vers ( levend of
dood ), gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal ,
enkel gekookt in water :
B. Schelp- en weekdieren :
IV . andere :

a ) bevroren :
1 . Pijlinktvissen
16.05

Bereidingen en conserven , van schaal-, schelp- of weekdieren :
ex B. andere :
— Conserven van schaaldieren

15 . 11 . 85
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BIJLAGE XXIX

Lijst bedoeld in artikel 363 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

03.01

Vis , vers ( levend of dood), gekoeld of bevroren :
B. Zeevis :

I. in gehele staat, ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden:
h ) Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ):
2 . bevroren

ij ) Koolvis (Pollachius virens):
2 . bevroren

k ) Schelvis ( Melanogrammus aeglefinus )
2 . bevroren

m ) Leng ( Molva spp .):
2 . bevroren

n ) Alaska koolvis ( Theragra chalcogramma ) en witte koolvis , pollak of
vlaswijting ( Pollachius pollachius ):
2 . bevroren

t ) Heek ( Merluccius spp .):
1 . vers of gekoeld
2 . bevroren

ex v ) andere :

— Horsmakreel ( Trachurus trachurus ), vers , gekoeld of bevroren
— Kabeljauwachtigen ( Gadus macrocephalus , Brosme brosme ),
bevroren

II . Filets :

b ) bevroren :

1.
3.
9.
11 .
12 .
03.02

van
van
van
van
van

kabeljauw (Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac)
schelvis ( Melanogrammus aeglefinus )
heek ( Merluccius spp .)
schol ( Pleuronectes platessa )
bot ( Platichthys flesus )

Vis , gedroogd , gezouten of gepekeld ; gerookte vis , ook indien voor of tijdens het roken
gekookt :
A. gedroogd , gezouten of gepekeld :
I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
b ) Kabeljauw (Gadus morhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ):
ex f) andere :
— Kabeljauwachtigen ( koolvis , schelvis , Alaska koolvis , witte koolvis ,

pollak of vlaswijting , Gadus macrocephalus , Brosme brosme )
03.03

Schaal-, schelp- en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp ), vers ( levend of
dood ), gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal ,
enkel gekookt in water :
A. Schaaldieren :
IV . Garnalen :

ex a ) Garnalen van de Pandalidae-familie :
— bevroren

b ) Garnalen van het geslacht Crangon :
ex 2 . andere :
— bevroren

ex c ) andere :
— bevroren
V. andere :

a ) Langoestines ( Nephrops norvegicus ):
1 . bevroren

B. Schelp- en weekdieren :
IV . andere :

a ) bevroren :
1 . Pijlinktvissen
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BIJLAGE XXX

Lijst bedoeld in artikel 364 , lid 3 , van de Toetredingsakte
a ) TIJDELIJKE AFWIJKINGEN VAN VERORDENING ( EEG) NR. 288 / 82
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

40.08

Platen , vellen , strippen , staven en profielen , van niet geharde gevulcaniseerde rubber :
A. Platen , vellen en strippen :
ex I. van sponsrubber of van schuimrubber :

Globale contingenten
( 1986 )

33 ton

— zelfklevend
ex II . andere :
— zelfklevend

40.09

Buizen en slangen , van niet geharde gevulcaniseerde rubber

42 ton

40.13

Kleding , handschoenen en kledingtoebehoren , van niet geharde gevulcaniseerde rubber ,
ongeacht het gebruik daarvan :

10 ton

A. Handschoenen en wanten

ex B. Kleding en kledingtoebehoren :
— met uitzondering van corsetten , ceinturen en dergelijke en kleding voor duikerspak
ken

40.14

Andere werken van niet geharde gevulcaniseerde rubber :

135 ton

A. Artikelen voor technisch gebruik , bestemd voor burgerluchtvaartuigen
B. andere :

ex I. van sponsrubber of van schuimrubber :
— met uitzondering van tabakszakjes
ex II . overige :
— met uitzondering van tabakszakjes

48.15

Ander papier en karton , voor bepaalde doeleinden gesneden :

50 ton

ex A. Plakband met een breedte van niet meer dan 10 cm , waarvan het kleefmiddel bestaat uit
niet gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber :
— van papier , met een gewicht van ten hoogste 160 g per m2 , met uitzondering van

papier voor elektrische isolatie
ex B. andere :

— Plakband , met een gewicht van ten hoogste 160 g per m2 , met uitzondering van
papier voor elektrische isolatie

59.03

Gebonden textielvlies , alsmede artikelen daarvan , ook indien geïmpregneerd of met een
deklaag :

3 ton

ex B. ander :

— zelfklevend

59.05

Netten , vervaardigd van produkten bedoeld bij post 59.04 , in banen , aan het stuk of in
bepaalde vorm ; vis vangnetten in bepaalde vorm van garen , van bindgaren of van touw :
A. Visvangnetten , al dan niet in bepaalde vorm

30 ton
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Nummer van het

Omschrijving

Globale contingenten

Delen van schoeisel ( inlegzolen en hielkussens daaronder begrepen ), ongeacht de stof, waarvan

93 ton

gemeenschappelijk
douanetarief

64.05

331

( 1986 )

zij zijn vervaardigd , andere dan die van metaal :
ex A. Samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen , niet
voorzien van buitenzooi :
— van rubber
ex B. andere :
— van rubber

ex 70.10

Flessen , flacons , bokalen , potten , buisjes en andere dergelijke bergingsmiddelen , van glas , voor
vervoer of verpakking ; stoppen , deksels en andere sluitingen , van glas :

7 500 ton

— Flessen en flacons

— andere bergingsmiddelen voor vervoer of verpakking , met uitzondering van gekleurd , mat
gegraveerd , geïriseerd , geslepen , gemarmerd , ondoorzichtig , opaalkleurig of beschilderd
glas en buisjes voor tabletten

19 ton

70.21

Ander glaswerk

18 ton

73.18

Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ), van ijzer of van staal , met uitzondering van de
artikelen bedoeld bij post 73.19 :

2 290 ton

ex A. Buizen en pijpen , voorzien van hulpstukken ( fittings ), voor gassen of vloeistoffen ,
bestemd voor burgerluchtvaartuigen :
— onbewerkt of geschilderd , gevernist , geëmailleerd of anders geprepareerd ( met

inbegrip van Mannesmann-buizen en door „swaging" verkregen buizen ), zelfs
voorzien van moffen of flenzen , maar zonder andere bewerking , naadloos , met een

wanddikte van 2,2 mm of minder
B. andere :

ex I. recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte , onbewerkt , naadloos , met rond
profiel , uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van
ander profiel of van andere wanddikte :
— een wanddikte van 2,2 mm of minder
ex III . overige :

— onbewerkt of geschilderd , gevernist , geëmailleerd of anders geprepareerd
( met inbegrip van Mannesmann-buizen ), zelfs voorzien van moffen of
flenzen , maar zonder andere bewerking , naadloos , met een wanddikte van
2,2 mm of minder

ex A. Buizen en pijpen , voorzien van hulpstukken ( fittings ), voor gassen of vloeistoffen ,
bestemd voor burgerluchtvaartuigen :
— onbewerkt of geschilderd , gevernist , geëmailleerd of anders geprepareerd ( met

inbegrip van Mannesmann-buizen en door „swaging" verkregen buizen ), zelfs

voorzien van moffen of flenzen , maar zonder andere bewerking , gelast , met een
wanddikte van 4,5 mm of minder
B. andere :
ex II .

ex III .

recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte , andere dan bedoeld bij
onderverdeling B I , met lengte van ten hoogste 4,5 m , van gelegeerd staal
bevattende ten minste 0,90 gewichtspercent , doch niet meer dan 1,15 gewichts
percent koolstof en ten minste 0,50 gewichtspercent ,' doch niet meer dan
2 gewichtspercenten chroom en , eventueel , ten hoogste 0,50 gewichtspercent
molybdeen :
— onbewerkt of geschilderd , gevernist , geëmailleerd of anders geprepareerd
( met inbegrip van Mannesmann-buizen en door „swaging" verkregen
buizen ), zelfs voorzien van moffen of flenzen , maar zonder andere bewer
king , gelast , met een wanddikte van 4,5 mm of minder
overige :
— onbewerkt of geschilderd , gevernist , geëmailleerd of anders geprepareerd
( met inbegrip van Mannesmann-buizen en door „swaging" verkregen
buizen ), zelfs voorzien van moffen of flenzen , maar zonder andere bewer
king , gelast , met een wanddikte van 4,5 mm of minder

100 ton
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gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

ex 84.38

Hulpmachines en hulptoestellen , voor de machines bedoeld bij post 84.37 ( dobby's of
schaftmechanismen , jacquardmechanismen , ketting- en inslagwaehters , wisselmechanismen
voor schietspoelen , enz .); delen , onderdelen en hulpstukken , waarvan kan worden onderkend
dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines en toestellen bedoeld bij deze

15 . 11 . 85
Globale contingenten
( 1986 )

15 ton

post of bij de posten 84.36 en 84.37 ( spillen , vleugels , kaardbeslag, kammen , spindoppen ,
schietspoelen , hevels en schachten , valnaalden en dergelijke naalden , platinen , breimachine
naalden , enz .):
— Hevels en schachten

85.19

Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen , omschakelen , aansluiten of verdelen van of voor
het beveiligen tegen elektrische stroom ( schakelaars , relais , zekeringen , bliksemafleiders ,
overspanningsveiligheden , contactdozen en contactstoppen ( stekkers ), lamp- en buishouders ,
aansluitdozen en aansluitkasten , enz .); weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ),
potentiometers en reostaten ; gedrukte elektrische schakelingen ; schakelborden en verdeelbor
den , met uitzondering van telefoonschakelborden :

1 200 eenheden

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;

toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of
verdelen van elektrische stroom :

— niet-automatische schakelaars en scheidingsschakelaars , met een gewicht van niet
meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen , van keramiek of van
glas
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten :
— reostaten , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen
en onderdelen , van keramiek of van glas

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;

132 000 eenheden

toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of
verdelen van elektrische stroom :

— niet-automatische schakelaars en scheidingsschakelaars , met een gewicht van niet
meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen , van andere stoffen
dan van keramiek of van glas
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten :
■— Reostaten , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen
en onderdelen van andere stoffen dan van keramiek of van glas

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;
toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of

24 600 eenheden

verdelen van elektrische stroom :

— automatische schakelaars , vermogensschakelaars en magneetschakelaars , met een
gewicht van niet meer dan 3 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen

— Zekeringen , met uitzondering van delen en onderdelen

— andere artikelen van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan 2
kg / stuk , met uitzondering van relais voor automatische centrales , smeltveiligheden ,
telegeleidingsrelais voor muzikale frequentie en delen en onderdelen
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten :
— Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers , van keramiek
of van glas , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen

27 000 eenheden

30 000 eenheden

en onderdelen

ex C. gedrukte elektrische schakelingen :
■— van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;
toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of
verdelen van elektrische stroom :

3 636 000 eenheden
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85.19

(vervolg)

— Artikelen van andere stoffen dan van keramiek of van glas , met een gewicht van niet
meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van niet-automatische schakelaars en
scheidingsschakelaars , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , automatische
scheidingsschakelaars , vermogensschakelaars en magneetschakelaars , met een
gewicht van niet meer dan 3 kg / stuk , zekeringen en delen en onderdelen
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden), potentiometers en reostaten :
— van andere stoffen dan van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan
2 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen

ex C. gedrukte elektrische schakelingen :
— van andere stoffen dan van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan
2 kg / stuk

b ) TIJDELIJKE AFWIJKINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 288 / 72 TEN OPZICHTE VAN JAPAN
- LIJST TER AANVULLING VAN DIE WELKE VOORKOMT IN DEEL A ) VAN DEZE BIJLAGE
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

Globale contingenten
( 1986 )

28.17

Natriumhydroxyde ( bijtende soda ); kaliumhydroxyde ( bijtende potas ); natriumperoxyde en
kaliumperoxyde :
A. Natriumhydroxyde ( bijtende soda )

614 ton

39.01

Condensatieprodukten , polycondensatieprodukten en polyadditieprodukten , ook indien che
misch gewijzigd , gepolymeriseerd of lineair ( fenoplasten , aminoplasten , alkyden , allylpoly
esters en andere niet verzadigde polyesters , siliconen , enz .):

3 ton

C. andere :

I. Fenoplasten :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) op dit Hoofdstuk :
— van de soort „novolaque", met uitzondering van produkten voor het
vormen

C. andere :

35 ton

I. Fenoplasten :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op dit Hoofdstuk :
— andere dan van de soort „novolaque", met uitzondering van produkten voor
het vormen en van sponsachtige blokken

40 ton

C. andere :

II . Aminoplasten :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op dit Hoofdstuk :
— met uitzondering van produkten voor het vormen en van sponsachtige
blokken

C. andere :

20 ton

III . Alkyden en andere polyesters :
ex b ) andere :

— Alkyden , in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op dit
Hoofdstuk , met uitzondering van produkten voor het vormen en van
sponsachtige blokken
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39.01

(vervolg)

C. andere :

15 . 11 . 85

Globale contingenten
( 1986 )

22 ton

I. Fenoplasten :
ex a ) in andere vormen :

— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor
vloerbedekkingen
II . Aminoplasten :
ex b ) in andere vormen :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor
vloerbedekkingen

III . Alkyden en andere polyesters :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 d ) op dit Hoofdstuk :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor
vloerbedekkingen
ex IV . Polyamiden :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan 160 g
per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor vloerbedek
kingen
ex V. Polyurethanen :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan 160 g
per m2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor vloerbedek
kingen
ex VII . overige :

— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan 160 g
per m2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor vloerbedek
kingen

C. andere :

8 ton

I. Fenoplasten :
ex b ) in andere vormen :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor
vloerbedekkingen
II . Aminoplasten :
ex b ) in andere vormen :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor
vloerbedekkingen
III . Alkyden en andere polyesters :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 d ) op dit Hoofdstuk :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor
vloerbedekkingen
ex IV . Polyamiden :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan 160 g
per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor vloerbedek
kingen
ex V. Polyurethanen :
— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan 160 g
per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor vloerbedek
kingen
ex VI . Siliconen :

— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan 160 g
per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor vloerbedek
kingen
ex VII . overige :

— stijve platen , vellen , stroken of strippen met een gewicht van meer dan 160 g
per m 2 , met of zonder opschriften , andere dan zelfklevend of voor vloerbedek
kingen
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55.05

Garens van katoen , niet gereed voor de verkoop in het klein

56.01

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

56.02

Kabel voor de vervaardiging van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

708 ton

56.04

Synthetische en kunstmatige stapelvezels en afval van synthetische of van kunstmatige vezels
( continuvezels of stapelvezels ), gekaard , gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het

36 ton

145 ton

1 380 ton

spinnen

56.05

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels ( of van afval van synthetische of van
kunstmatige vezels ), niet gereed voor de verkoop in het klein

4 ton

56.06

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels ( of van afval van synthetische of van
kunstmatige vezels ), gereed voor de verkoop in het klein

1 ton

ex 70.13

Glaswerk voor tafel -, keuken -, toilet- of kantoorgebruik , voor binnenhuisversiering of voor

20 ton

dergelijk gebruik , met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 70.19 :

— van ander glas dan glas met een geringe uitzettingscoëfficiënt :
— gekleurd , mat , gegraveerd , gefriseerd , geslepen , gemarmerd , ondoorzichtig , opaalkleu
rig of beschilderd

— andere

73.10

Staven van ijzer of van staal , warm gewalst of warm geperst , dan wel gesmeed ( walsdraad
daaronder begrepen ); staven van ijzer of van staal , verkregen door koud bewerken of door koud
nabewerken ; holle staven van staal , voor mijnboringen :
B. enkel gesmeed
C. enkel door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen
D. geplateerd of met bewerkt oppervlak ( gepolijst , bekleed , enz .):
I. enkel geplateerd :
b ) door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen

6 ton

75 ton

II . andere

73.11

Profielijzer en profielstaai , warm gewalst of warm geperst , gesmeed of verkregen door koud
bewerken of door koud nabewerken ; damwandprofielen van ijzer of van staal , ook indien van
gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen :
A. Profielijzer en profielstaai :
II . enkel gesmeed
III . enkel door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen
IV . geplateerd of met bewerkt oppervlak ( gepolijst , bekleed , enz .):
a ) enkel geplateerd :
2 . door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen
b ) ander

21 ton
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73.13

Plaatijzer en plaatstaal , warm of koud gewalst:
B. ander plaatijzer en plaatstaal :
IV . geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:
a ) verzilverd , verguld , geplatineerd of geëmailleerd
V. op andere wijze bewerkt:
a ) enkel anders dan haaks gesneden :
1 . verzilverd , verguld , geplatineerd of geëmailleerd
b ) ander , met uitzondering van plaatijzer of plaatstaal met gewalste motieven

73.14

IJzerdraad en staaldraad , ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd draad voor
het geleiden van elektriciteit

180 ton

ex 73.29

Kettingen , alsmede delen daarvan , van gietijzer , van ijzer of van staal :
— met niet-demonteerbare schakels met een diktedoorsnede van het metaal van ten hoogste
6 mm , met uitzondering van sleutelkettingen

5 ton

— in elkaar grijpend , Gallse-, Renold- of Morse-kettingen met een schakel van niet meer dan

7 ton

7 570 ton

2 cm

74.03

Staven , profielen en draad , massief, van koper

74.07

Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) en holle staven , van koper

76.06

Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt) en holle staven , van aluminium

82.01

Spaden , schoppen , houwelen , hakken , gaffels , rieken , vorken , mesthaken , harken , schoffels ;
bijlen , houthiepen , kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven ; zeisen ,
sikkels , stro- en hooimessen , heggescharen en dergelijke met twee handen te bedienen scharen ,
wiggen en ander handgereedschap , voor land-, tuin - of bosbouw

62 ton

82.02

Zagen ( handgereedschap ) en zaagbladen van alle soorten ( freeszagen en ongetande zaagbladen
daaronder begrepen )

9 ton

82.04

Ander handgereedschap , met uitzondering van artikelen bedoeld bij een der andere posten van
dit Hoofdstuk ; aambeelden ; bankschroeven , lijmknechten , pijpklemmen en dergelijke ;
soldeer-, blaas- en brandlampen ; veldsmidsen ; slijpstenen met hand- of voetaandrijving;
glassnijders

11 ton

ex 82.13

Ander messenmakerswerk ( met inbegrip van : met een hand te bedienen tuin -, snoei-, bloemen
en wildscharen , zonder oog ; tondeuses ; hakmessen en dergelijke slagersmessen ; radeermesjes
en briefopeners ); gereedschap ( nagelvijltjes daaronder begrepen ) voor manicure , voor pedicure
en dergelijke :

1 ton

108 ton

21 ton

5 ton

— met één hand te bedienen tuin-, snoei-, bloemen- en wildscharen , zonder oog

— Gereedschap ( nagelvijltjes daaronder begrepen ) voor manicure , voor pedicure en
dergelijke
andere , met uitzondering van tondeuses

1 ton

1 ton
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83.01

Sloten ( van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels daaronder begrepen ), grendelsloten en
hangsloten , welke door middel van een sleutel of langs elektrische weg geopend of gesloten
worden (combinatiesloten daaronder begrepen ), alsmede delen daarvan , van onedel metaal ;

337
Globale contingenten
( 1986 )

3 ton

sleutels voor bedoelde sloten , van onedel metaal

83.02

Garnituren , beslag en dergelijke artikelen , van onedel metaal , voor meubelen , voor deuren ,
voor trappen , voor vensters , voor blinden , voor koetswerk , voor zadelmakerswerk , voor
koffers en valiezen en voor dergelijke werken ( automatische deursluiters en deurdrangers
daaronder begrepen ); hoedhaken , jashaken en dergelijke haken , kapstokken , plankdragers ,
consoles en dergelijke artikelen , van onedel metaal

15 ton

84.22

Hef-, hijs-, laad - en losmachines en -toestellen , alsmede machines en toestellen voor het
hanteren van goederen ( liften , skips , windassen of lieren , dommekrachten , takels , hijskranen ,
loopkranen , bandtransporteurs , kabelbanen , enz .), met uitzondering van machines en
toestellen bedoeld bij post 84.23

120 ton

84.45

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen en van metaalcarbiden , met
uitzondering van die bedoeld bij de posten 84.49 en 84.50

163 ton

85.13

Elektrische toestellen voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie , toestellen voor het overseinen met
draaggolf daaronder begrepen

8 ton

Tekeninstrumenten , afschrijfinstrumenten ( aftekeninstrumenten ) en rekeninstrumenten ( te

22 ton

90.16

kenmachines , pantografen , passerdozen , rekenlinialen , rekenschijven , enz .); meet-, verificatie
en controlemachines , -apparaten , -toestellen en -instrumenten , niet genoemd of niet begrepen
onder een der andere posten van dit Hoofdstuk ( balanceermachines , planimeters , micrometers ,
kalibers , ijkmaten , maatstokken , enz .); profielprojectietoestellen :
ex A. Tekeninstrumenten , afschrijfinstrumenten ( aftekeninstrumenten ) en rekeninstrumen
ten :

— met uitzondering van gevulde passerdozen , kompasvoeten , kompassen , trekpennen
en dergelijke instrumenten
B. Meet-, verificatie- en controlemachines , - apparaten , -toestellen en - instrumenten ; .
profielprojectietoestellen

91.04

Klokken , pendules , wekkers en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uur

3 ton

werk :
ex A. elektrische of elektronische :

*

— staand of hangend , volledig , met een gewicht van meer dan 500 g en onvolledig
ongeacht het gewicht , met uitzondering van staart- en torenklokken

ex B. andere :

— staand of hangend , volledig , met een gewicht van meer dan 500 g en onvolledig
ongeacht het gewicht , met uitzondering van staart- en torenklokken
ex A. elektrische of elektronische :

1 ton

— met uitzondering van staart- en torenklokken , van staande of hangende pendules ,
volledig , met een gewicht van meer dan 500 g en onvolledig ongeacht het gewicht , en
van chronometers
ex B. andere :

— met uitzondering van van staart- en torenklokken , van staande of hangende
pendules , volledig , met een gewicht van meer dan 500 g en onvolledig ongeacht het
gewicht , en van chronometers

98.02

Treksluitingen en delen daarvan ( glijders , enz .)

11 ton
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40.08

Platen , vellen , strippen , staven en profielen , van niet geharde gevulcaniseerde rubber:
A. Platen , vellen en strippen :
ex I. van sponsrubber of van schuimrubber :

Globale contingenten
( 1986 )

11 ton

— zelfklevend
ex II . andere :
— zelfklevend

40.09

Buizen en slangen , van niet geharde gevulcaniseerde rubber

40.13

Kleding , handschoenen en kledingtoebehoren , van niet geharde gevulcaniseerde rubber ,
ongeacht het gebruik daarvan :

14 ton

3,5 ton

A. Handschoenen en wanten

ex B. Kleding en kledingtoebehoren :
— met uitzondering van corsetten , ceinturen en dergelijke en kleding voor duikerspak
ken

40.14

Andere werken van niet geharde gevulcaniseerde rubber :

45 ton

A. Artikelen voor technisch gebruik , bestemd voor burgerluchtvaartuigen
B. andere :

ex I. van sponsrubber of van schuimrubber:
— met uitzondering van tabakszakjes
ex II . overige :
— met uitzondering van tabakszakjes

48.15

Ander papier en karton , voor bepaalde doeleinden gesneden :

17 ton

ex A. Plakband met een breedte van niet meer dan 10 cm , waarvan het kleefmiddel bestaat uit
niet gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber :
— van papier , met een gewicht van ten hoogste 160 g / m2 , met uitzondering van papier
voor elektrische isolatie
ex B. andere :

— Plakband , met een gewicht van ten hoogste 160 g / m2 , met uitzondering van papier
voor elektrische isolatie

59.03

Gebonden textielvlies , alsmede artikelen daarvan , ook indien geïmpregneerd of met een
deklaag :

1 ton

ex B. andere :

— zelfklevend

59.05

Netten , vervaardigd van produkten bedoeld bij post 59.04 , in banen , aan het stuk of in
bepaalde vorm ; visvangnetten in bepaalde vorm van garen , van bindgaren of van touw :
A. Visvangnetten , al dan niet in bepaalde vorm

10 ton

64.05

Delen van schoeisel ( inlegzolen en hielkussens daaronder begrepen ), ongeacht de stof, waarvan
zij zijn vervaardigd , andere dan die van metaal :
ex A. Samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen , niet

31 ton

voorzien van buitenzooi :
— van rubber
ex B. andere :
— van rubber
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70.21

ex 84.38

339

Globale contingenten
( 1986 )

Ander glaswerk

6 ton

Hulpmachines en hulptoestellen , voor de machines bedoeld bij post 84.37 (dobby's of
schaftmechanismen , jacquardmechanismen , ketting- en inslagwachters , wisselmechanismen
voor schietspoelen , enz .); delen , onderdelen en hulpstukken , waarvan kan worden onderkend
dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines en toestellen bedoeld bij deze
post of bij de posten 84.36 en 84.37 ( spillen , vleugels , kaardbeslag, kammen , spindoppen ,

2 ton

schietspoelen , hevels en schachten , valnaalden en dergelijke naalden , platinen , breimachine
naalden , enz .):
— Hevels en schachten

85.19

Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen , omschakelen , aansluiten of verdelen van of voor

400 eenheden

het beveiligen tegen elektrische stroom ( schakelaars , relais , zekeringen , bliksemafleiders ,
overspanningsveiligheden , contactdozen en contactstoppen ( stekkers ), lamp- en buishouders ,
aansluitdozen en aansluitkasten , enz .); weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ),
potentiometers en reostaten ; gedrukte elektrische schakelingen ; schakelborden en verdeelbor
den , met uitzondering van telefoonschakelborden :
ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;

toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of
verdelen van elektrische stroom :

— niet-automatische schakelaars en scheidingsschakelaars , met een gewicht van niet

meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen , van keramiek of van

glas
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten :
— Reostaten met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen
en onderdelen , van keramiek of van glas

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;

44 000 eenheden

toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of
verdelen van elektrische stroom :

— niet-automatische schakelaars en scheidingsschakelaars , met een gewicht van niet
meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen , van andere stoffen
dan van keramiek of van glas
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten :
— Reostaten , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen
en onderdelen , van andere stoffen dan van keramiek of van glas

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;
toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of

8 200 eenheden

verdelen van elektrische stroom :

— automatische schakelaars , vermogensschakelaars en magneetschakelaars , met een
gewicht van niet meer dan 3 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen

Zekeringen , met uitzondering van delen en onderdelen

— andere artikelen van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan
2 kg / stuk , met uitzondering van relais voor automatische centrales , smeltveilig
heden , telegeleidingsrelais voor muzikale frequentie en delen en onderdelen
ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten :
— Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers , van keramiek
of van glas , meteen gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van delen
en onderdelen

ex C. gedrukte elektrische schakelingen :
— van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk

9 000 eenheden

10 000 eenheden
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85.19

(vervolg)

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omschakelen van elektrische stroom ;

toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom en toestellen voor het aansluiten of
verdelen van elektrische stroom :

— Artikelen van andere stoffen dan van keramiek of van glas , met een gewicht van niet
meer dan 2 kg / stuk , met uitzondering van niet-automatische schakelaars en
scheidingsschakelaars , met een gewicht van niet meer dan 2 kg / stuk , automatische
scheidingsschakelaars , vermogensschakelaars en magneetschakelaars , met een
gewicht van niet meer dan 3 kg / stuk , zekeringen en delen en onderdelen

ex B. Weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ), potentiometers en reostaten :
— van andere stoffen dan van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan
2 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen
ex C. gedrukte elektrische schakelingen :
— van andere stoffen dan van keramiek of van glas , met een gewicht van niet meer dan
2 kg / stuk

15 . 11 . 85

Globale contingenten
( 1986 )

1 212 000 eenheden
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Lijst bedoeld in artikel 365 van de Toetredingsakte
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

09.03

Mate

15.06

Andere vetten en oliën , van dierlijke oorsprong ( klauwolie , beendervet , afvalvet ,
enz .)

15.08

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën , gekookt, geoxydeerd , gedehydreerd ,
gezwaveld , geblazen of anderszins gewijzigd

15.10

Industriële vetzuren , bij raffinage verkregen acid-oils en industriële vetalcoholen :
C. andere industriële vetzuren ; bij raffinage verkregen acid-oils

15.15

Walschot ( spermaceti ), ruw , geperst of geraffineerd , ook indien gekleurd; bijenwas en

was van andere insekten , ook indien gekleurd :

A. Walschot ( spermaceti ), ruw , geperst of geraffineerd , ook indien gekleurd
17.04

Suikerwerk zonder cacao

18.03

Cacaomassa ( cacaopasta ), ook indien ontvet

18.04

Cacaoboter , cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen

18.05

Cacaopoeder zonder toegevoegde suiker

18.06

Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten

19.02

Moutextract ; meel-, gries-, griesmeel-, zetmeel- en moutextractpreparaten voor
kindervoeding, voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder
dan 50 gewichtspercenten cacao

19.03

Deegwaren

19.04

Tapioca en sago , alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of uit ander
zetmeel

19.05

Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , cornflakes
en dergelijke )

19.07

Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker , honig ,
eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd ; ouwel in bladen , hosties , ouwels
voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel

19.08

Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke
verhouding ) cacao bevatten

21.02

Extracten en essences , van koffie , van thee of van maté en preparaten van deze extracten
of essences ; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten
daarvan

21.03

Mosterdmeel en bereide mosterd

21.04

Sausen ; samengestelde kruiderijen en dergelijke produkten

21.05

Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons ; samengestelde
gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie
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21.06

Natuurlijke gist , ook indien inactief; samengestelde bakpoeders :
A. levende natuurlijke gist

C. samengestelde bakpoeders
21.07

Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begre
pen :

A. Granen , in korrels , in de aar of in de kolf, voorgekookt of anderszins bereid
B. niet gevulde deegwaren , gekookt of gebakken ; gevulde deegwaren
C. Consumptie-ijs

D. Yoghurtpreparaten ; melkpreparaten in poedervorm voor kindervoeding , voor

dieetvoeding of voor keukengebruik

E. Preparaten , „fondues" genaamd
G. andere
22.01

Water , mineraalwater , spuitwater , ijs en sneeuw :
A. natuurlijk of kunstmatig mineraalwater ; spuitwater

22.02

Limonade (gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spuitwater daaronder
begrepen ) en andere alcoholvrije dranken , met uitzondering van de vruchte- en
groentesappen bedoeld bij post 20.07

22.03

Bier

22.06

Vermout en andere wijn van verse druiven , bereid met aromatische planten of met
aromatische stoffen

22.08

Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van 80 % vol of meer;
gedenatureerde ethylalcohol , ongeacht het alcoholgehalte :
ex A. gedenatureerde ethylalcohol , ongeacht het alcoholgehalte :
— met uitzondering van alcohol , verkregen uit in bijlage II van het EEG-Ver
drag genoemde landbouwprodukten
B. Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van 80 % vol of
meer

22.09

Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van minder dan 80 % vol ;
likeuren en andere gedistilleerde dranken ; samengestelde alcoholische preparaten
( geconcentreerde extracten ) voor de vervaardiging van dranken :
A. Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van minder dan 80 % vol ,
in verpakkingen inhoudende :
ex I. twee liter of minder :

— met uitzondering van alcohol , verkregen uit in bijlage II van het
EEG-Verdrag genoemde landbouwprodukten
ex II . meer dan twee liter :

— met uitzondering van alcohol , verkregen uit in bijlage II van het
EEG-Verdrag genoemde landbouwprodukten
B. Samengestelde alcoholische preparaten ( geconcentreerde extracten )
C. Likeuren en andere gedistilleerde dranken :
II .

Gin

III .
IV .

Whisky
Wodka met een alcoholgehalte van 45,4 % vol of minder , pruime
brandewijn , perebrandewijn en kersebrandewijn

V.

andere

24.02

Tabaksfabrikaten , tabaksextracten en tabakssausen

28.01 _

Halogenen ( fluor , chloor , broom , jood ( jodium )):
B. Chloor

ex 28.16

Ammoniak en ammonia :
— Ammoniak
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28.17

Natriumhydroxyde ( bijtende soda ); kaliumhydroxyde ( bijtende potas ); natriumper
oxyde en kaliumperoxyde:
A. Natriumhydroxyde ( bijtende soda )

28.27

Loodoxyden ; loodmenie ( rode menie , kristalmenie , oranje menie , enz .)

28.31

Hypochlorieten ; calciumhypochloriet in handelskwaliteit ; chlorieten ; hypobromie
ten :

ex C. andere :

— Calciumhypochloriet ; calciumhypochloriet in handelskwaliteit daaronder
begrepen
28.32

Chloraten en perchloraten ; bromaten en perbromaten ; jodaten en perjodaten :
A. Chloraten :

ex I. Ammoniumchloraat ; natriumchloraat ; kaliumchloraat :
— Natriumchloraat
B. Perchloraten :

II . Natriumperchloraat
28.42

Carbonaten en peroxocarbonaten ( percarbonaten ); ammoniumcarbaminaathoudend
ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit daaronder begrepen :
A. Carbonaten :

II . Natriumcarbonaten

28.45

Silicaten , natrium- en kaliumsilicaten in handelskwaliteit daaronder begrepen :
ex B. andere :
— Natriumsilicaten

28.54

29.01

Waterstofperoxyde , vast waterstofperoxyde daaronder begrepen
Koolwaterstoffen :

A. met open koolstofketen ( acyclische ):
ex I. bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brand
stof:

— met uitzondering van acetyleen
ex II . bestemd voor ander gebruik :
— met uitzondering van acetyleen

B. alicyclische en hydroaromatische , met uitzondering van cycloterpenen :
I. Azuleen en alkylderivaten daarvan
II . andere :

ex a ) bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere
brandstof:

— met uitzondering van decahydronaftaleen
ex b ) bestemd voor ander gebruik :
— met uitzondering van decahydronaftaleen
C. Cycloterpenen
D. aromatische :

I.
II .
III .
IV .

Benzeen , tolueen en xylenen
Styreen
Ethylbenzeen
Cumeen ( isopropylbenzeen )

ex V. Naftaleen en antraceen :
— Antraceen

VI . Bifenyl ( difenyl ) en terfenylen ( trifenylen )
ex VII . andere :

— met uitzondering van tetrahydronaftaleen
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29.16

Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen , fenolische hydroxylgroepen , aldehyd
of ketongroepen en andere carbonzuren met een of verscheidene zuurstofhoudende
groepen , van deze verbindingen afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylper
oxyden en perzuren , alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan :

A. Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen :
ex III . Wijnsteenzuur , alsmede zouten en esters daarvan :
— Wijnsteenzuur
2.9.39

Hormonen , natuurlijke of door synthese gereproduceerd ; derivaten van die hormonen ,
welke hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt ; andere steroïden welke hoofd
zakelijk als hormonen worden gebruikt

29.43

Suikers , chemisch zuiver , met uitzondering van saccharose , van glucose en van lactose ;
ethers en esters van suikers en zouten daarvan , andere dan de produkten bedoeld bij de
posten 29.39 , 29.41 en 29.42 :
ex B. andere :
— Levulose
— Esters en zouten van levulose

— Sorbose , alsmede zouten en esters daarvan

29.44

Antibiotica :
ex A. Penicillinen :

— met uitzondering van die waarvan de vervaardiging per kg een hoeveelheid
witte suiker van meer dan 15,3 kg vereist
B. Chlooramfenicol ( INN )
C. andere antibiotica

30.03

Geneesmiddelen voor mensen en dieren :

A. niet gereed voor de verkoop in het klein :
II . andere

B. gereed voor de verkoop in het klein :
II . andere :

a ) bevattende penicilline , streptomycine of derivaten van deze produkten
ex b ) overige :
— bevattende antibiotica of derivaten daarvan , andere dan bedoeld bij
onderverdeling B II a ); insuline , goudzouten voor de behandeling van
tuberculose , organische arseenverbindingen voor de behandeling van

syfilis en produkten voor de behandeling van lepra
31.02

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen :

A. natuurlijk natriumnitraat
ex C. andere :

— met uitzondering van ammoniumnitraat in verpakkingen met een brutoge
wicht van 45 kg of meer en van calciumnitraat ( kalksalpeter ) met een gehalte
aan stikstof van niet meer dan 16 gewichtspercenten , alsmede calciummag
nesiumnitraat

31.03

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen :

A. bedoeld bij Aantekening 2 , letter A , op Hoofdstuk 31 :
I. Superfosfaat
ex B. bedoeld bij Aantekening 2 , letters B en C , op Hoofdstuk 31 :
— Mono-, di- en tri-superfosfaten , ook indien gemengd met andere calcium
fosfaten of niet-vruchtbaarmakende produkten
31.05

Andere meststoffen ; produkten bedoeld bij een der posten van dit Hoofdstuk , in
tabletten of in dergelijke vormen , dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van
niet meer dan 10 kg :
A. andere meststoffen
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32.09

Vernis ; waterverf; bereide waterverfpigmenten van de soorten , wélke gebruikt worden
voor het afwerken van leder (lederverven ); andere verf; pigmenten aangemaakt met
lijnolie , met terpentijn , met white spirit, met vernis of met andere middelen van de
soorten , welke worden gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën ,
verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein ; oplossingen
bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk:
A. Vernis ; waterverf; bereide waterverfpigmenten van de soorten , welke gebruikt
worden voor het afwerken van leder (lederverven ); andere verf; pigmenten
aangemaakt met lijnolie , met terpentijn , met white spirit , met vernis of met

andere middelen van de soorten, welke worden gebruikt voor de vervaardiging
van verf; oplossingen bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk:
I. Parelessence (essence d'Orient)

ex II . andere :

— met uitzondering van de niet-edele metalen in pastavorm die worden
gebruikt voor de vervaardiging van verf
ex B. Stempelfoliën :
— op basis van onedele metalen
C. Verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein
32.12

Stopverf, mastiek ( kit ) en plamuur , harsmastiek en harscement daaronder begrepen ;
niet vuurvaste preparaten van de soort welke voor het bestrijken of bepleisteren van

metselwerk gebezigd wordt
32.13

Schrijfinkt , tekeninkt , drukinkt en andere inktsoorten :
B. Drukinkt
C. andere inktsoorten

35.06

ex 37.03

Lijm , elders genoemd noch elders onder begrepen ; als lijm te gebruiken produkten van
alle soorten , opgemaakt voor de verkoop in het klein in verpakkingen met een
nettogewicht van niet meer dan 1 kg

Papier, karton en weefsels , lichtgevoelig , ook indien belicht , doch niet ontwikkeld:
— heliografisch papier

38.19

Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën
( mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen ), elders genoemd noch elders
onder begrepen ; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën , elders
genoemd noch elders onder begrepen :
Q. Bindmiddelen voor gietkernen , op basis van synthetische harsen
ex X. andere :

— Produkten van het kraken van D-gluticol ( sorbitol )
— andere

39.01

Condensatieprodukten , polycondensatieprodukten en polyadditieprodukten , ook
indien chemisch gewijzigd , gepolymeriseerd of lineair ( fenoplasten , aminoplasten ,
alkyden , allylpolyesters en andere niet verzadigde polyesters , siliconen , enz .):
C. andere :

I. Fenoplasten :
a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39

ex b ) in andere vormen :

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van
meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , noch stijf noch sponsachtig ,
met een gewicht van meer dan 160 g per m2 , zonder opschrif
ten

II . Aminoplasten :
ex a ) in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 :

— met uitzondering van produkten voor het vormen
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39.01

C.

II . ex b ) in andere vormen :

(vervolg)

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van
meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , noch stijf, noch sponsachtig ,
met een gewicht van meer dan 160 g per m2 , zonder opschrif
ten

III . Alkyden en andere polyesters :
ex a) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 d ) op Hoofd
stuk 39 :

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van
meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , noch stijf noch sponsachtig ,
met een gewicht van meer dan 160 g per m2 , zonder opschrif
ten

ex b ) andere :
— Alkydeharsen

ex IV . Polyamiden :
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , noch stijf noch sponsachtig , met een
gewicht van meer dan 160 g per m2 , zonder opschriften
ex V. Polyurethanen :
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , noch stijf noch sponsachtig , meteen
gewicht van meer dan 160 g per m2 , zonder opschriften
ex VI . Siliconen :

— Platen , vellen , stroken of strippen , noch stijf noch sponsachtig, met een
gewicht van meer dan 160 g per m2 , zonder opschriften
ex VII . overige :

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , noch stijf noch sponsachtig , meteen
gewicht van meer dan 160 g per m2 , zonder opschriften

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten ( polyethyleen , polytetrahalo
ethyleen , polyisobutyleen , polystyreen , polyvinylchloride , polyvinylacetaat , poly
vinylchloroacetaat en andere polyvinylderi vaten , polyacrylderi vaten en polymeth

acrylderivaten , cumaronindeenharsen , enz .):

C. andere :

I. Polyethyleen :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 :

— met uitzondering van produkten voor het vormen
ex b ) in andere vormen :
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van
meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschriften

— Kleefstoffen op basis van harsemulsies

ex II . Polytetrahaloëthyleen :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op Hoofdstuk
39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften
■— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
ex III . Polysulfohaloëthyleen :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
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39.02

(vervolg)

C.

ex IV . Polypropyleen :

— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
ex V. Polyisobutyleen :

— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
VI . Polystyreen en copolymeren daarvan :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39

— met uitzondering van produkten voor het vormen
ex b ) in andere vormen :

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van
meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
VII . Polyvinylchloride :
a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39

ex b ) in andere vormen :

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van
meer dan 160 g per m 2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
ex VIII . Polyvinylideenchloride , copolymeren van vinylideenchloride en van
vinylchloride :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
ex IX . Polyvinylacetaat :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
ex X. Copolymeren van vinylchloride en van vinylacetaat :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen ob basis van harsemulsies

ex XI . Polyvinylalcoholen , polyvinylacetalen en polyvinylethers :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
ex XII . Acrylpolymeren , methacrylpolymeren , acrylomethacrylcopolymeren :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 , met uitzondering van produkten voor het vormen
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m 2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
XIII . Cumaronharsen , indeenharsen en cumaronindeenharsen
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39.02

(vervolg)

C.

XIV . overige polymerisatie- of copolymerisatieprodukten :
ex a ) in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 :

— met uitzondering van produkten voor het vormen
ex b ) in andere vormen :

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van
meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschriften
— Kleefstoffen op basis van harsemulsies
39.03

Geregenereerde cellulose ; cellulosenitraat , cellulose-acetaat en andere cellulose-esters ,
cellulose-ethers en andere chemische derivaten van cellulose , al dan niet geplastificeerd
(celloïdine en collodion , celluloid , enz .); vulkaniet of vulcanfiber:
A. Plakband met een breedte van niet meer dan 10 cm , waarvan het kleefmiddel bestaat
uit niet gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber
B. andere :

I. geregenereerde cellulose :
b ) andere :
ex 1 . Vellen , foliën , stroken of strippen , ook indien opgerold , met een
dikte van minder dan 0,75 mm :
— met een gewicht van niet meer dan 160 g per m2 , zonder
opschriften
— Kleefstoffen

ex 2 . overige :

— Platen , vellen , stroken of strippen , met een gewicht van niet
meer dan 160 g per m2 , zonder opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van

meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschriften

— Kleefstoffen
II . Cellulosenitraat :

b ) geplastificeerd :
1 . met kamfer of met andere stoffen ( celluloid , enz .):

ex aa ) Films op rollen of in stroken , voor de cinematografie of voor
de fotografie :
— van celluloid

— andere , stijf, met een gewicht van meer dan 160 g per
m 2 , met of zonder opschriften
— met een gewicht van niet meer dan 1 60 g per m2 , zonder
opschriften
ex bb ) andere :
— Platen , vellen , stroken of buizen , van celluloid
— andere platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een

gewicht van meer dan 160 g per m2 , met of zonder
opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , met een gewicht van
niet meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschrif
ten

— Kleefstoffen
III . Cellulose-acetaat :

b ) geplastificeerd :
ex 2 . Films op rollen of in stroken , voor de cinematografie of voor de
fotografie :
— met een gewicht van niet meer dan 160 g m 2 , zonder
opschriften
— stijf, met een gewicht van meer dan 160 g per m2 , met of
zonder opschriften
ex 3 . Vellen , foliën , stroken of strippen , ook indien opgerold , met een
dikte van minder dan 0,75 mm :
— met een gewicht van niet meer dan 160 g per m2 , zonder
opschriften
— Kleefstoffen
4 . ander :

ex bb ) overig :
— Platen , bladen , stroken of strippen , stijf, met een
gewicht van meer dan 160 g per m2 , met of zonder
opschriften
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(vervolg)

B.

III . b )

4 . ex bb ) — Platen , bladen , stroken of strippen , met een gewicht
van niet meer dan 160 g per m2 , zonder opschrif
ten

— Kleefstoffen

IV . andere cellulose-esters :

b ) geplastificeerd :

ex 2 . Films op rollen of in stroken , voor de cinematografie of voor de
fotografie:
— stijf, met een gewicht van meer dan 160 g per m2 , met of
zonder opschriften
— met een gewicht van niet meer dan 160 g per m2 , zonder
opschriften
ex 3 . Vellen , foliën , stroken of strippen , ook indien opgerold , met een
dikte van minder dan 0,75 mm :

— met een gewicht van niet meer dan 160 g per m2 , zonder
opschriften
— Kleefstoffen
4 . andere :

ex bb ) overige :
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een

gewicht van meer dan 160 g per m2 , met of zonder
opschriften
— Platen , vellen , stroken of strippen , met een gewicht
van niet meer dan 160 g per m 2 , zonder opschrif
ten

— Kleefstoffen

V. Cellulose-ethers en andere chemische derivaten van cellulose :

b ) geplastificeerd :
2 . andere :

ex aa ) Ethylcellulose :
— Platen , bladen , stroken of strippen , stijf, met een
gewicht van meer dan 160 g per m2 , met of zonder
opschriften
— Platen , bladen , stroken of strippen , met een gewicht van
niet meer dan 160 g per m2 , zonder opschriften
— Kleefstoffen

ex bb ) overige :
— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht
van meer dan 160 g per m2 , met of zonder opschrif
ten

— Platen , vellen , stroken of strippen , met een gewicht van
niet meer dan 160 g per m2 , zonder opschriften
— Kleefstoffen
ex VI . Vulcaniet of vulcanfiber :

— Platen , vellen , stroken of strippen , stijf, met een gewicht van meer dan
160 g per m2 , met of zonder opschriften , van kunstmatige plastische
stoffen
39.07

Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06 :
B. andere :

ex I. van geregenereerde cellulose :
— met uitzondering van : kunstdarmen ; vloerbedekkingen ; waaiers met

bladen van plastische stoffen en met geraamten van alle stoffen , met
uitzondering van edele metalen ; baleinen en dergelijke artikelen voor
korsetten en andere kledingstukken of voor kledingtoebehoren
ex II . van vulcaniet of vulcanfiber :

— met uitzondering van : waaiers met bladen van plastische stoffen en met
geraamten van alle stoffen , met uitzondering van edele metalen ;

baleinen en dergelijke artikelen voor korsetten en andere kledingstuk

ken of voor kledingtoebehoren
ex III . van geharde proteïnen :
— met uitzondering van : kunstdarmen ; waaiers met bladen van plasti
sche stoffen en met geraamten van alle stoffen , met uitzondering van
edele metalen

349

350

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

39.07

B.

ex IV . van chemische derivaten van rubber :

(vervolg)

— met uitzondering van : vloerbedekkingen ; waaiers met bladen van

plastische stoffen en met geraamten van alle stoffen , met uitzondering
van edele metalen ; baleinen en dergelijke artikelen voor korsetten en
andere kledingstukken of voor kledingtoebehoren
V. van andere stoffen :

a ) Spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografi
sche films , dan wel voor banden , films , enz ., bedoeld bij post
92.12

ex d ) andere :

— met uitzondering van kunstdarmen ; vloerbedekkingen
40.02

Latex van synthetische rubber ; voorgevulcaniseerde latex van synthetische rubber ;
synthetische rubber ; uit oliën vervaardigde factis

40.08

Platen , vellen , strippen , staven en profielen , van niet geharde gevulcaniseerde
rubber :

A. Platen , vellen en strippen :
ex II . andere

— met uitzondering van kleefstoffen
ex 40.10

Drijfriemen , drijfsnaren en transportbanden , van gevulcaniseerde rubber :
— met uitzondering van drijfriemen en drijfsnaren met trapeziumvormige door
snede

40.11

Banden en velglinten , van niet geharde gevulcaniseerde rubber , voor wielen van alle
soorten ; verwisselbare loopvlakken voor banden , van niet geharde gevulcaniseerde
rubber :

ex A. massieve of halfmassieve banden en verwisselbare loopvlakken voor banden :
— verwisselbare loopvlakken voor banden die per stuk tot 20 kg wegen
B. andere :

ex I. Buitenbanden , bestemd voor burgerluchtvaartuigen :
— die per stuk tot 20 kg wegen
ex II . overige :
— die per stuk tot 20 kg wegen
40.12

Hygiënische artikelen ( spenen daaronder begrepen ), van niet geharde gevulcaniseerde
rubber , ook indien met delen van geharde rubber

40.13

Kleding , handschoenen en kledingtoebehoren , van niet geharde gevulcaniseerde
rubber , ongeacht het gebruik daarvan :
A. Handschoenen en wanten

ex B. Kleding en kledingtoebehoren :
— met uitzondering van korsetten , gordels , e.d .; duikerskleding
40.14

Andere werken van niet geharde gevulcaniseerde rubber :
B. andere :

ex I. van sponsrubber of van schuimrubber
— met uitzondering van tabakszakjes
ex II . overige :
— met uitzondering van tabakszakjes
42.02

Reisartikelen ( reiskoffers , valiezen , hoededozen , reiszakken , rugzakken , enz .), bood
schappentassen , dameshandtassen , tekenportefeuilles , aktentassen , geldbeurzen en
portemonnaies , toiletdozen en toiletzakjes , gereedschapstassen en gereedschapszakken ,
tabakszakken , foedralen , etuis , kistjes , dozen en koffers ( voor wapens , muziekinstru
menten , kijkers , juwelen , flacons , boorden , schoenen , borstels , enz .) en dergelijke
bergingsmiddelen , van leder , van kunstleder , van vulcanfiber , van kunstmatige
plastische stoffen in vellen , van karton of van textiel
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44.14

Hout , enkel overlangs gezaagd of enkel gesneden of geschild , met een dikte van 5 mm of
minder ; fineer en hout in platen , voor de vervaardiging van duplex-, triplex- en
multiplexhout , met een dikte van 5 mm of minder

44.18

Kunsthout verkregen door houtkrullen , zaagsel , houtmeel of andere houtachtige
afvallen samen te persen met natuurlijke of met kunstmatige harsen , dan wel met andere
organische bindmiddelen , in de vorm van panelen , van platen , van blokken of in
dergelijke vormen

48.01

Papier en karton , cellulosewatten daaronder begrepen , op rollen of in bladen :
B. Sigarettenpapier
C. Kraftpapier en kraftkarton
D. Papier , wegende 15 g of minder per m2 en bestemd voor de vervaardiging van
stencils

E. handgeschept papier en handgeschept karton
ex F. ander :

— met uitzondering van drukpapier van elke kleur , met een minimumgehalte
van 60 % aan houtslijp , met een gewicht van 40-80 g per m 2 , voor het
drukken van periodieke uitgaven of boeken , op rollen ; papier en karton voor

elektrische isolatie ; papier en karton met een gewicht tot 300 g per m2 ,
mechanisch geproduceerd , voor de vervaardiging van schuurpapier , cellu
losewatten

48.03

48.04

Perkamentpapier en perkamentkarton , alsmede imitaties daarvan , zogenaamd kristal
papier daaronder begrepen , op rollen of in bladen
Papier en karton , samengesteld uit enkel opeengelijmde vellen , niet geïmpregneerd en

niet voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in
bladen

48.05

Papier en karton , enkel gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is
gelijmd ), gecrept , geplisseerd , gegaufreerd ( voorzien van inpersingen ), gegreineerd of
geperforeerd , op rollen of in bladen

48.07

Papier en karton , gestreken , voorzien van een deklaag , geïmpregneerd of aan het
oppervlak gekleurd ( gemarmerd , geïndiënneerd en dergelijk ) of bedrukt ( ander dan
papier en karton bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 49 ), op rollen of in
bladen

48.08

Blokken en platen , van papierstof, voor filtreerdoeleinden

48.10

Sigarettenpapier , op maat gesneden , ook indien in boekjes of in hulzen

48.11

Behangselpapier , lincrusta en vitrofanies

48.12

Vloerbedekking met een onderlaag van papier of van karton , met of zonder deklaag van
linoleumpasta , ook indien op maat gesneden

48.13

Carbonpapier en dergelijk papier , voor het maken van doorslagen , van overdrukken ,
enz ., en stencilpapier , op maat gesneden , ook indien verpakt in dozen ( complete stencils
en dergelijke artikelen daaronder begrepen )

48.14

Papierwaren voor correspondentie : brievenblocs , enveloppen , postbladen , briefkaarten

( andere dan prentbriefkaarten ) en correspondentiekaarten ; assortimenten van die
artikelen in dozen , omslagen of dergelijke verpakkingen , van papier of van karton

48.15

Ander papier en karton , voor bepaalde doeleinden gesneden

48.16

Dozen , zakken en andere verpakkingsmiddelen , van papier of van karton ; kartonna
gewerk voor kantoorgebruik , voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik
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48.18

Registers , schriften ( schrijfboeken ), zakboekjes , kwitantieboekjes , blocnotes , agenda's ,
onderleggers , opbergmappen , mappen en banden ( met losse bladen of andere ) en andere
schoolartikelen , kantoorartikelen en dergelijke artikelen , van papier of van karton ;
albums voor monstercollecties of voor verzamelingen , alsmede kaften en boekomsla
gen , van papier of van karton

48.19

Etiketten van alle soorten , van papier of van karton , al dan niet bedrukt of met
illustraties, ook indien gegomd

48.20

Klossen , hulzen , buisjes , spoelen en dergelijke opwindmiddelen , van papierstof, van
papier of van karton , ook indien geperforeerd of gehard

48.21

Andere werken van papierstof, van papier , van karton of van cellulosewatten

ex 49.01

Boeken , brochures en dergelijk drukwerk , ook indien in losse vellen :
— gekartonneerde of ingebonden boeken , met uitzondering van : meteorologische of
natuurwetenschappelijke atlassen ; mededelingen , thesissen , dissertaties en versla
gen over wetenschappelijke , literaire en artistieke onderwerpen uitgegeven door
officiële instanties of culturele instellingen , gedrukt in welke taal dan ook ;
woordenboeken in twee of meer talen , waaronder Portugees ; op Portugees
grondgebied gedrukte boeken die aldaar terugkomen ; gekartonneerde of ingenaaide
boeken , mits de band geen leder bevat , uitsluitend gedrukt in een vreemde taal of van
oorsprong uit Portugeestalige landen en uitsluitend in het Portugees gedrukt , of van
oorsprong uit Macao en uitsluitend of gecombineerd in het Portugees of het Chinees
gedrukt

49.03

Prentenalbums , prentenboeken , tekenboeken en kleurboeken , gebrocheerd , gekarton
neerd , ingenaaid of ingebonden , voor kinderen

49.07

Postzegels , fiscale zegels en dergelijke , ongestempeld , welke geldig zijn of zullen worden
in het land van bestemming; gezegeld papier , bankbiljetten , aandelen , obligaties en
andere dergelijke effecten ( chequeboekjes en dergelijke daaronder begrepen ):
C. andere :

ex II . overige :

— Chequeboekjes en dergelijke ; aandelen , obligaties en andere dergelijke

effecten , niet van handtekeningen en nummers voorzien

49.09

Prentbriefkaarten , geïllustreerde kerst- en nieuwjaarskaarten en dergelijke , ongeacht de
wijze waarop zij zijn vervaardigd , ook indien met garneringen

49.10

Kalenders van alle soorten , van papier of van karton , kalenderblokken daaronder
begrepen

49.11

Prenten , gravures , foto's en ander drukwerk , ongeacht de wijze waarop zij zijn
vervaardigd :
A. niet gevouwen bladen , enkel voorzien van illustraties of afbeeldingen , zonder
tekst , zonder opschrift , onderschrift of kantschrift , bestemd voor gemeenschap
pelijke uitgaven
ex B. andere :

— Prenten , gravures en foto's ; gekartonneerde of ingenaaide of ingebonden
boeken voor commerciële of toeristische reclame , met uitzondering van die
welke op Portugees grondgebied zijn gedrukt en aldaar terugkomen en die
welke gekartonneerd of ingenaaid zijn , mits de band geen leder bevat ,
uitsluitend in een vreemde taal gedrukt of van oorsprong uit Portugeestalige
landen en uitsluitend in het Portugees gedrukt , of van oorsprong uit Macao
en uitsluitend of gecombineerd in het Portugees of het Chinees gedrukt ;
andere , met uitzondering van meteorologische en natuurwetenschappelijke
kaarten ; mededelingen , thesissen , dissertaties en verslagen over wetenschap
pelijke , literaire en artistieke onderwerpen , niet vallende onder post 49.01 ,
uitgegeven door officiële instanties of culturele instellingen , gedrukt in welke
taal dan ook en boeken voor commerciële of toeristische reclame , gebro
cheerd of in vellen

51.01

Garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels , niet gereed voor de verkoop
in het klein
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51.04

Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels ( weefsels van monofil en

weefsels van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 51 . 01 of bij
post 51.02 , daaronder begrepen )
53.06

Kaardgaren van wol , niet gereed voor de verkoop in het klein

53.07

Kamgaren van wol , niet gereed voor de verkoop in het klein

53.10

Garens van wol , van fijn haar of van grof haar of van paardehaar (erin ), gereed voor de
verkoop in het klein

53.11

Weefsels van wol of van fijn haar

55.05

Garens van katoen , niet gereed voor de verkoop in het klein

55.06

Garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein

55.08

Bad- of frotteerstof ( lussendoek ) van katoen

55.09

Andere weefsels van katoen

56.01

Synthetische of kunstmatige stapelvezels :
ex A. synthetische vezels :
— met uitzondering van polyester

56.02

Kabel voor de vervaardiging van synthetische of van kunstmatige stapelvezels :

A. voor de vervaardiging van synthetische stapelvezels
56.03

Afval van synthetische of van kunstmatige vezels ( continuvezels of stapelvezels ),
garenafval en rafelingen daaronder begrepen :
A. van synthetische vezels

56.04

Synthetische en kunstmatige stapelvezels en afval van synthetische of van kunstmatige
vezels ( continuvezels of stapelvezels ), gekaard , gekamd of op andere wijze bewerkt met
het oog op het spinnen :
A. synthetische vezels

56.05

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels ( of van afval van synthetische
of van kunstmatige vezels ), niet gereed voor de verkoop in het klein

56.07

Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

57.06

Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03

57.07

Garens van andere plantaardige textielvezels ; papiergarens :
ex D . andere

— Sisalgarens
57.10

Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03

58.01

Tapijten , geknoopt of met opgerolde polen , ook indien geconfectioneerd

58.02

Andere tapijten , ook indien geconfectioneerd ; Kelim-, Sumak-, Karamaniestof en
dergelijke , ook indien geconfectioneerd

58.03

Tapisserieën , met de hand geweven ( zoals gobelins , Vlaamse tapisserieën , aubussons ,
beauvais en dergelijke ) of met de naald vervaardigd ( halve kruissteek , kruissteek , enz .),
ook indien geconfectioneerd

58.04

Fluweel , pluche , lussenweefsel en chenilleweefsel , met uitzondering van de artikelen
bedoeld bij de posten 55.08 en 58.05
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58.05

Lint , alsmede bolduclint , zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig
lopende draden of textielvezels , met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post
58.06

58.06

Etiketten , insignes en dergelijke artikelen , geweven , niet geborduurd , aan het stuk in
banden of gesneden

58.07

Chenillegaren ; omwoeld garen ( ander dan garen bedoeld bij post 52.01 en ander dan

omwoeld paardehaar); vlechten aan het stuk; ander passementwerk en andere
dergelijke versieringsartikelen , aan het stuk ; eikels , kwasten , pompons en dergelijke
58.08

Tule en filetweefsels , niet opgemaakt

58.09

Tule , bobinettule en filetweefsels , opgemaakt; kant (mechanisch of met de hand
vervaardigd ), aan het stuk , in banden of in de vorm van motieven

58.10

Borduurwerk , aan het stuk , in banden of in de vorm van motieven

59.02

Vilt en viltwaren , ook indien geïmpregneerd of met een deklaag :
ex A. Vilt , aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden :
— Vloerkleden , tapijten en lopers
ex B. andere :

— Vloerkleden , tapijten en lopers
59.03

Gebonden textielvlies , alsmede artikelen daarvan , ook indien geïmpregneerd of met een
deklaag :
A. Tapijten en andere vloerbedekking
ex B. andere :
— aan het stuk

59.04

Bindgaren , touw en kabel , al dan niet gevlochten

59.05

Netten , vervaardigd van produkten bedoeld bij post 59.04 , in banen , aan het stuk of in
bepaalde vorm ; visvangnetten in bepaalde vorm van garen , van bindgaren of van
touw

59.08

Weefsels , geïmpregneerd met , voorzien van een deklaag van of bekleed met cellulose
derivaten of andere kunstmatige plastische stoffen , alsmede weefsels met inlagen van
deze stoffen

59.10

Linoleum , ongeacht het gebruik daarvan , ook indien in bepaalde vorm gesneden ;
vloerbedekking , bestaande uit een deklaag met een rug van textiel , ook indien in
bepaalde vorm gesneden

ex 59.12

Andere weefsels , geïmpregneerd of voorzien van een deklaag ; beschilderd doek voor
theatercoulissen , voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik :
— Wasdoek en andere weefsels , geolied of voorzien van een deklaag op basis van olie ,
met een gewicht van meer dan 1 400 g per m2
— Weefsels , geïmpregneerd of voorzien van een deklaag , met een gewicht van ten
hoogste 1 400 g per m2

59.13

Elastische weefsels ( met uitzondering van brei- eft haakwerk ) van met rubberdraden
verbonden textielstoffen

60.01

Breiwerk en haakwerk , niet elastisch en niet gegummeerd , aan het stuk

60.02

Handschoenen , wanten en dergelijke artikelen , van niet-elastisch of van niet-gegum
meerd brei- of haakwerk

60.04

Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk
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60.05

Bovenkleding , kledingtoebehoren en andere artikelen , van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk

61.01

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding

61.02

Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding

61.03

Herenonderkleding en jongensonderkleding , kragen , boorden , fronten en manchetten
daaronder begrepen

61.04

Damesonderkleding , meisjesonderkleding en kinderonderkleding

61.05

Zakdoeken

61.06

Sjaals , sjerpen , hoofddoeken en halsdoeken , mantilles , sluiers , voiles en dergelijke
artikelen

61.09

Korsetten , jarretellegordels , korselets ( gaines) bustehouders , bretels , jarretelles , kou
sebanden , sokophouders en dergelijke artikelen , van weefsel ( brei- en haakwerk
daaronder begrepen ), ook indien elastisch

62.01

Dekens

62.02

Tafel -, bedde- en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en andere artikelen , voor
stoffering

62.03

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

64.01

Schoeisel met buitenzooi en bovendeel van rubber of van kunstmatige plastische
stof

64.02

Schoeisel met buitenzooi van leder of van kunstleder ; schoeisel ( ander dan schoeisel
bedoeld bij post 64.01 ), met buitenzooi van rubber of van kunstmatige plastische
stof

64.03

Schoeisel van hout of met buitenzooi van hout of van kurk

64.04

Schoeisel met buitenzooi van andere stoffen ( touw , karton , weefsel , vilt , vlechtwerk ,
enz .)

64.05

Delen van schoeisel ( inlegzolen en hielkussens daaronder begrepen ), ongeacht de stof

waarvan zij zijn vervaardigd , andere dan die van metaal
66.01

Paraplu's en parasols , alsmede wandelstokparaplu's , tuinparasols , parasoltenten en
dergelijke

68.02

Werken van steen , bewerkte steen daaronder begrepen , met uitzondering van de
goederen bedoeld bij post 68.01 en bij een der posten van Hoofdstuk 69 ; blokjes voor
mozaïeken

68.04

Handwetstenen , handpolijststenen , molenstenen , alsmede stenen en schijven , om te
malen , te vervezelen , te wetten , te polijsten , te slijpen , te zagen , te snijden , van
natuursteen , van samengekit steengruis , van samengekitte natuurlijke of kunstmatige
schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van aardewerk ( alsmede van evenbedoelde stoffen
vervaardigde segmenten en andere delen van die stenen of schijven ), ook indien met
delen ( kern , schacht , kraag , enz .) van andere stoffen , dan wel op een as gemonteerd ,
doch zonder onderstel :

B. andere :

I. van samengekitte schuur-, slijp- of polijstmiddelen :
ex a ) van natuurlijke of van synthetische diamant :
— kunstmatige , met uitzondering van stenen en schijven om te
malen

ex b ) andere :

— kunstmatige , met uitzondering van stenen en schijven om te
malen

ex II . overige :
— kunstmatige , met uitzondering van stenen en schijven om te malen
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68.06

69.02

Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen , in poeder of in korrels , op
een onderlaag van weefsel , van papier , van karton of van andere stoffen , ook indien in
een bepaalde vorm gesneden , genaaid of op andere wijze aaneengezet
Vuurvaste stenen en tegels en andere soortgelijke vuurvaste vormstukken , voor
constructiedoeleinden

69.08

Andere plavuizen en andere vloer- en wandtegels

69.10

Gootstenen , wasbakken , bidets , closetpotten , badkuipen en dergelijke artikelen , voor
sanitair of hygiënisch gebruik , bestemd om blijvend te worden bevestigd

69.11

Vaatwerk , huishoudelijke artikelen en toiletartikelen , van porselein

69.12

Vaatwerk , huishoudelijke artikelen en toiletartikelen , van andere keramische stoffen

69.13

Beeldjes , fancy-artikelen , meubilerings- en versieringsvoorwerpen , lijfsieraden :
ex A. van gewoon aardewerk :
— met uitzondering van lijfsieraden

ex B. van porselein :
— met uitzondering van lijfsieraden
ex C. van andere keramische stoffen :

— met uitzondering van lijfsieraden
69.14

Andere werken van keramische stoffen

70.04

Gegoten of gewalst glas, onbewerkt ( alsmede onbewerkt gegoten of gewalst draadglas
en onbewerkt gegoten of gewalst geplateerd glas , welke in één arbeidsgang zijn
verkregen ), in vierkante of rechthoekige platen :
ex B. andere :
— met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 10 mm

ex 70.05

Getrokken of geblazen glas ( zogenaamd vensterglas ), onbewerkt ( alsmede onbewerkt
getrokken of geblazen geplateerd glas dat in één arbeidsgang is verkregen ), in vierkante
of rechthoekige platen
— met een dikte van niet meer dan 3 mm

ex 70.06

Gegoten of gewalst glas en z.g . vensterglas ( alsmede draadglas en geplateerd glas , welke
in één arbeidsgang zijn verkregen ), enkel geslepen of gepolijst op één of beide zijden , in
vierkante of rechthoekige platen :
— ander dan draadglas , met een dikte van niet meer dan 5 mm

70.08

Veiligheidsglas , bestaande uit geharde glasplaten (hardglas ) of uit twee of meer
opeengekitte glasplaten ( triplexglas , pantserglas , enz .), ook indien in een bepaalde
vorm

ex 70.13

Glaswerk voor tafel -, keuken-, toilet- of kantoorgebruik , voor binnenhuisversiering of
voor dergelijk gebruik , met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 70.19 :
— met uitzondering van artikelen van glas met een lage uitzettingscoëfficiënt

70.14

Verlichtingsartikelen , signaal- en waarschuwingsartikelen , van glas ; optische elemen
ten van gewoon glas , niet optisch bewerkt

ex 70.21

Ander glaswerk :
— van gekleurd , mat , gegraveerd , geïriseerd , afgeslepen , gemarmerd , opaak , opaal
achtig of geschilderd glas of van geperst glas dat holten of reliëfs vertoont
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71.05

Zilver en zilverlegeringen (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen ),
onbewerkt of halfbewerkt :

ex B. Staven , draad en profielen , massief; platen , bladen en strippen met een dikte van
meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend ):
— Draden ; andere , geplet of gewalst
D. Bladzilver , met een dikte van 0,15 mm of minder ( de dikte van de drager niet
medegerekend )

71.16

Fancybijouterieën :
ex A. van onedel metaal :

— Horlogebandjes ; andere bijouterie-artikelen , geheel of gedeeltelijk verzil
verd , verguld , geplatineerd of bedekt met platinametalen

73.07

Blooms , billets , bramen en largets , van ijzer of van staal ; smeedstukken van ijzer of van
staal , enkel ruw voorgesmeed :
A. Blooms en billets :

II . gesmeed
B. Bramen en largets :
II . gesmeed
C. Smeedstukken , enkel ruw voorgesmeed

73.10

Staven van ijzer of van staal , warm gewalst of warm geperst , dan wel gesmeed
( walsdraad daaronder begrepen ); staven van ijzer of van staal , verkregen door koud
bewerken of door koud nabewerken ; holle staven van staal , voor mijnboringen :
A. enkel warm gewalst of warm geperst :
I. Walsdraad (EGKS)
ex II . massieve staven (EGKS):

— Draad voor het wapenen van beton ( betonijzer of betonstaal ), enkel
warm gewalst
— rond , met een diameter van ten hoogste 170 mm , enkel warm gewalst
— vierkant , met een zijkant van ten hoogste 170 mm
— rechthoekig , met een breedte van ten hoogste 300 mm en een dikte van
ten hoogste 60 mm , enkel warm gewalst
— andere , waarvan de dwarsdoorsnede past binnen een cirkel met een
doorsnede van ten hoogste 170 mm , enkel warm gewalst
B. enkel gesmeed

C. enkel door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen
D. geplateerd of met bewerkt oppervlak ( gepolijst , bekleed , enz .):
I. enkel geplateerd :
ex a ) warm gewalst of warm geperst (EGKS):
— rond , met een diameter van ten hoogste 170 mm , enkel geplateerd en
warm gewalst
— vierkant , met een zijkant van ten hoogste 170 mm
— rechthoekig , met een breedte van ten hoogste 300 mm en een dikte van
ten hoogste 60 mm , enkel geplateerd of warm gewalst
— andere , waarvan de dwarsdoorsnede past binnen een cirkel met een
doorsnede van ten hoogste 170 mm , enkel geplateerd of warm
gewalst
b ) verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken
II . andere

73.11

Profielijzer en profielstaai , warm gewalst of warm geperst , gesmeed of verkregen door
koud bewerken of door koud nabewerken ; damwandprofielen van ijzer of van staal ,
ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen :
A. Profielijzer en profielstaai :
ex I. enkel warm gewalst of warm geperst (EGKS):
— gelijkzijdige of ongelijkzijdige hoekstaven , waarvan de breedste zijde
niet breder is dan 200 mm , enkel warm gewalst
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73.11

A.

ex I. — Profielijzer en profielstaal in T-vorm , met een hoogte van ten hoogste

(vervolg)

180 mm , enkel warm gewalst

— Profielijzer en profielstaai in I- of in H-vorm , met een hoogte van ten
hoogste 340 mm , enkel warm gewalst
— Profielijzer en profielstaai in U -vorm , met een hoogte van ten hoogste
320 mm , enkel warm gewalst
II . enkel gesmeed
III . enkel door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen
IV . geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst , bekleed , enz .):
a ) enkel geplateerd :
ex 1 . warm gewalst of warm geperst (EGKS):
— gelijkzijdige of ongelijkzijdige hoekstaven , waarvan de
breedste zijde niet breder is dan 200 mm , enkel geplateerd of
warm gewalst
— Profielijzer en profielstaal , in T-vorm , met een hoogte van
ten hoogste 180 mm , enkel geplateerd of warm gewalst
— Profielijzer en profielstaal in I- of in H-vorm , met een hoogte
van ten hoogste 340 mm , enkel geplateerd of warm
gewalst
— Profielijzer en profielstaal in U-vorm met een hoogte van ten
hoogste 320 mm , enkel geplateerd of warm gewalst
2 . door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen
b ) andere
73.12

Bandijzer en bandstaai , warm of koud gewalst :
B. enkel koud gewalst :
II . ander

C. geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt :
I. verzilverd , verguld of geplatineerd
II . geëmailleerd
III . vertind :

b ) ander
IV . verzinkt of verlood

V. ander ( verkoperd , kunstmatig geoxydeerd , gelakt , vernikkeld , gevernist ,
geplateerd , geparkeriseerd , bedrukt , enz .):
a ) enkel geplateerd :
2 . koud gewalst
b ) ander

D. op andere wijze bewerkt ( van gaten voorzien , schuin afgekant , met omgevouwen
randen , enz .)
73.13

Plaatijzer en plaatstaal , warm of koud gewalst :
A. Dynamoplaat of transformatorplaat :
ex I. met een wattverlies van 0,75 watt of minder , ongeacht de dikte (EGKS):
— koud gewalst
ex II . ander (EGKS):
— koud gewalst
B. ander plaatijzer en plaatstaal :
II . enkel koud gewalst , met een dikte :
b ) van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm (EGKS)
c ) van 1 mm of minder (EGKS)
ex III . enkel glanzend gemaakt of gepolijst (EGKS):
— koud gewalst
IV . geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt :
a ) verzilverd , verguld , geplatineerd of geëmailleerd
ex d ) ander ( verkoperd , kunstmatig geoxydeerd , gelakt , vernikkeld ,
gevernist , geplateerd , geparkeriseerd , bedrukt , enz .) (EGKS):
— koud gewalst
V. op andere wijze bewerkt :
a ) enkel anders dan haaks gesneden :
1 . verzilverd , veguld , geplatineerd of geëmailleerd
ex 2 . ander (EGKS)
— koud gewalst
b ) ander , met uitzondering van plaatijzer of plaatstaal met gewalste
motieven
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ex 73.14

IJzerdraad en staaldraad , ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd
draad voor het geleiden van elektriciteit :
— niet overtrokken met textiel

73.15

Gelegeerd staal en koolstofstaai , in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met
73.14 :

A. Koolstofstaal :

ex VIII . Draad , ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd draad
voor het geleiden van elektriciteit :
— niet overtrokken met textiel , niet overtrokken met andere metalen , niet

bestaand uit gelegeerd staal bevattende één of meer legeringselementen
in de navolgende verhoudingen : ten minste 2 gewichtspercenten
silicium , ten minste 2 gewichtspercenten mangaan , ten minste 2
gewichtspercenten nikkel , ten minste 0,3 gewichtspercent molylodeen ,
ten minste 0,3 gewichtspercent vanadium , ten minste 0,5 gewichtsper
cent wolfraam , ten minste 0,5 gewichtspercent kobalt , ten minste 0,3
gewichtspercent aluminium , ten minste 1 gewichtspercent koper
B. Gelegeerd staal :
ex VIII . Draad , ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd draad
voor het geleiden van elektriciteit :
— niet overtrokken met textiel , niet overtrokken met andere metalen , niet

bestaand uit gelegeerd staal bevattende één of meer legeringselementen

in de navolgende verhoudingen : ten minste 2 gewichtspercenten
silicium , ten minste 2 gewichtspercenten mangaan , ten minste 2
gewichtspercenten nikkel , ten minste 0,3 gewichtspercent molylodeen ,
ten minste 0,3 gewichtspercent vanadium , ten minste 0,5 gewichtsper
cent wolfraam , ten minste 0,5 gewichtspercent kobalt , ten minste 0,3
gewichtspercent aluminium , ten minste 1 gewichtspercent koper
73.18

Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt), van ijzer of van staal , met uitzondering van
de artikelen bedoeld bij post 73.19

ex 73.21

Constructiewerken en delen van constructiewerken ( loodsen , bruggen , brugdelen ,
sluisdeuren , vakwerkmasten en andere masten , pijlers , kolommen , kapconstructies ,
deur- en vensterkozijnen , luiken , balustrades , hekken , enz .), van gietijzer , van ijzer of
van staal; platen , band , staven , profielen , buizen , enz ., van gietijzer , van ijzer of van
staal , gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken :
— met uitzondering van sluisdeuren voor hydraulische installaties

ex 73.24

Bergingsmiddelen van ijzer of van staal , voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt
gas :

— gelast , met een inhoud van 300 liter of minder
73.25

Kabel , geslagen of gevlochten , lengen en dergelijke kabels , van ijzerdraad of van
staaldraad , met uitzondering van geïsoleerd materiaal voor het geleiden van elektrici
teit :

ex B. andere :

— met uitzondering van gesloten of halfgesloten draagkabels voor kabelbanen
en kabels voor bewapening van voorgespannen beton
73.26

Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal , bestaande uit getorste draden of
strippen , al dan niet voorzien van punten , stekels of tanden , van ijzer of van staal

73.27

Metaaldoek , metaalgaas en traliewerk , van ijzerdraad of van staaldraad ; plaatgaas
verkregen door het uitrekken van plaatijzer , plaatstaal , bandijzer of bandstaai :
A. Metaaldoek , metaalgaas en traliewerk

ex 73.29

Kettingen , alsmede delen daarvan , van gietijzer , van ijzer of van staal :
— scharnierende kettingen , van het type Gallse-kettingen , Renold-kettingen of
Morse-kettingen , met een steek van 2 cm of minder , met uitzondering van kettingen
voor sleutels
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73.31

Draadnagels , spijkers , aangepunte krammen , afgeschuinde gegolfde krambanden ,
oognagels , duimen en dergelijke aangepunte haken en punaises , van gietijzer , van ijzer

of van staal , ook indien met een kop van andere stoffen , doch met uitzondering van die

met een koperen kop
73.32

Bouten en moeren ( met of zonder schroefdraad ), kraagschroeven ( tirefonds), schroe
ven , oogschroeven , schroefhaken , massieve klinknagels en klinkbouten , splitpennen en
splitbouten , stelpennen en stelhouten , spieën en dergelijk bout- en schroefwerk , van
gietijzer , van ijzer of van staal ; sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen
daaronder begrepen ), van ijzer of van staal ;
A. zonder schroefdraad :

ex I. Schroeven , moeren , klinknagels , klinkbouten en sluitringen , gedraaid of
gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de dikte van de schacht of de
diameter van de opening niet meer bedraagt dan 6 mm :
— met uitzondering van artikelen voor het bevestigen van rails en van
schroeven ; klinkbouten
ex II . andere :

— met uitzondering van artikelen voor het bevestigen van rails en van
schroeven ; klinkbouten
B. met schroefdraad :

I. Schroeven en moeren , gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en
waarvan de dikte van de schacht of de diameter van de opening niet meer
bedraagt dan 6 mm
ex II . andere :

— met uitzondering van artikelen voor het bevestigen van rails
73.33

Naainaalden , haakpennen ( haaknaalden ), breipennen ( breinaalden ), rijgnaalden en

dergelijke artikelen voor het naaien met de hand , voor het borduren , voor het breien of

knopen van netten voor de vervaardiging van tapijten en tapisserieën , enz ., alsmede

borduurpriemen , van ijzer of van staal

ex 73.35

Veren en veerbladen , van ijzer of van staal :
— Bladveren voor voertuigen , met uitzondering van bladveren voor het rollend
materieel van de spoorwegen
— Spiraal veren , van draad of van ronde staven , met een diameter van meer dan 8 mm ,
of van vierkante of rechthoekige staven rrïet een kleinste afmeting van meer dan
8 mm

ex 73.36

Kachels , haarden , keukenfornuizen ( die welke mede dienen voor centrale verwarming
daaronder begrepen ), komforen , kookketels met vuurhaard , bordenwarmers en
dergelijke toestellen voor huishoudelijk gebruik ( met uitzondering van elektrische ),
alsmede delen en onderdelen daarvan , van gietijzer , van ijzer of van staal :
— van ijzer of van staal , geweld , gewalst of gesmeed , met uitzondering van
komforen

ex 73.37

Ketels ( andere dan die bedoeld bij post 84.01 ) en radiatoren , voor centrale verwarming ,
niet elektrisch verwarmd , alsmede delen daarvan , van gietijzer , van ijzer of van staal ;
luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht , andere dan die met
een elektrische warmtebron , ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het
verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht , voorzien van een door een motor
aangedreven ventilator of blaasinrichting , alsmede delen van deze verwarmingsappa
raten , van gietijzer , van ijzer of van staal :
— van ijzer of van staal , geweld , gewalst of gesmeed

73.38

Keukengerei , huishoudelijke en sanitaire artikelen , alsmede delen daarvan , van
gietijzer , van ijzer of van staal ; ijzerwol en staalwol ; sponsen , schuurlappen ,
schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren , voor het polijsten of voor
dergelijke doeleinden , van ijzer of van staal :
B. andere :

I. Gootstenen en wasbakken , alsmede delen daarvan , van roestvrij staal
ex II . overige :
— met uitzondering van ijzerwol en staalwol , sponsen , schuurlappen ,

schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren , voor het polijsten
of voor dergelijke doeleinden
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73.40

Andere werken van gietijzer , van ijzer of van staal :
A. van gietijzer
ex B. andere :

— met uitzondering van baleinen en dergelijke , van staal , voor korsetten ,
kleding en kledingtoebehoren
74.03

ex 74.07

Staven , profielen en draad , massief, van koper
Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt) en holle staven , van koper:
— met uitzondering van onbewerkte , geverfde , geverniste , geëmailleerde of anderszins
bewerkte buizen , pijpen of holle staven ( met inbegrip van Mannesmann-buizen en
door „swaging" verkregen buizen ), ook indien voorzien van moffen of flenzen , maar
zonder andere bewerking , met een wanddikte van meer dan 1 mm , en met een
inwendige diameter van meer dan 80 mm

74.18

ex 74.19

Keukengerei , huishoudelijke en sanitaire artikelen , alsmede delen daarvan , van
koper
Andere werken van koper :

— met uitzondering van de volgende artikelen :
— Spelden , schuifringen en haarspelden , met uitzondering van sierspelden voor
tooi of opschik , vingerhoeden , alsmede beslag voor gordels , korsetten en
bretels

— Reservoirs , voeders , kuipen en andere dergelijke bergingsmiddelen , ongeacht
voor welke goederen (met uitzondering evenwel van gecomprimeerd of
vloeibaar gemaakt gas) zij bestemd zijn , met een inhoudsruimte van meer dan
300 liter , niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om
te koelen of te warmen , ook indien inwendig bekleed of voorzien van een
warmte-isolerende bekleding
— Kettingen , alsmede delen daarvan
76.04

Bladaluminium ( ook indien gegaufreerd , gesneden , geperforeerd , bekleed , bedrukt of

bevestigd op papier, op karton , op kunstmatige plastische stoffen of op dergelijke

dragers ), met een dikte van niet meer dan 0,20 mm ( de dikte van de drager niet

medegerekend )
76.06

Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) en holle staven , van aluminium

76.08

Constructiewerken en delen van constructiewerken ( loodsen , bruggen , brugdelen ,
sluisdeuren , vakwerkmasten en andere masten , pijlers , kolommen , kapconstructies ,
deur- en vensterkozijnen , balustrades , enz .), van aluminium ; platen , staven , profielen ,
buizen , enz ., van aluminium , gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

76.12

Kabel , geslagen of gevlochten , en kabels , van aluminiumdraad , met uitzondering van
geïsoleerd materiaal voor het geleiden van elektriciteit

76.15

Keukengerei , huishoudelijke en sanitaire artikelen , alsmede delen daarvan , van
aluminium

82.01

Spaden , schoppen , houwelen , hakken , gaffels , rieken , vorken , mesthaken , harken ,
schoffels ; bijlen , houthiepen , kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te
kloven ; zeisen , sikkels , stro- en hooimessen , heggescharen en dergelijke met twee
handen te bedienen scharen , wiggen en ander handgereedschap , voor land-, tuin- of
bosbouw

82.02

Zagen ( handgereedschap ) en zaagbladen van alle soorten ( freeszagen en ongetande
zaagbladen daaronder begrepen ):
A. Zagen ( handgereedschap )
B. Zaagbladen :
I. Lint- en handzagen
ex III . andere :

— Zaagbladen voor zagen ( handgereedschap )
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82.03

Tangen ( ook buig-, snij- en ponstangen ), pincetten en dergelijk gereedschap , moersleu
tels , holpijpen , pijpsnijders en dergelijk snijgereedschap , metaalscharen ( blik-, plaat
scharen en dergelijke), vijlen en raspen , een en ander voor zover het handgereedschap
betreft

82.04

Ander handgereedschap , met uitzondering van artikelen bedoeld bij een der andere
posten van dit Hoofdstuk : aambeelden ; bankschroeven , lijmknechten , pijpklemmen en
dergelijke ; soldeer-, blaas- en brandlampen ; veldsmidsen ; slijpstenen met hand- of
voetaandrijving ; glassnijders

82.05

Verwisselbare gereedschappen voor gereedschapswerktuigen en voor al dan niet
mechanisch handgereedschap ( voor het stampen , stansen , draadtappen , ruimen ,
draadsnijden , frezen , kotteren , steken , draaien , vastschroeven , enz .), trekstenen of
trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het warm bewerken van metalen en
gesteenteboren daaronder begrepen , waarvan het snijdend of werkzaam deel bestaat
uit :

ex A. onedel metaal :

— met uitzondering van boren
ex B. Metaalcarbiden :

■— met uitzondering van boren
ex C. Diamant , met inbegrip van geagglomereerd diamant :
— met uitzondering van boren
ex D. andere stoffen :

— met uitzondering van boren
82.09

ex 82.12

Messen met snijdend lemmet , ook indien getand ( andere dan die bedoeld bij post 82.06 ,
doch zaksnoeimessen daaronder begrepen ), alsmede lemmeten daarvoor
Scharen en schaarbladen :

— met uitzondering van scharen en schaarbladen voor kleermakers
82.13

Ander messenmakerswerk ( met inbegrip van : met een hand te bedienen tuin-, snoei-,
bloemen- en wildscharen , zonder oog ; tondeuses ; hakmessen en dergelijke slagersmes
sen ; radeermesjes en briefopeners ); gereedschap ( nagelvijltjes daaronder begrepen) voor
manicure , voor pedicure en dergelijke , ook indien in stellen

82.14

Lepels , pollepels , vorken , taartscheppen , vismessen en botermesjes , suikertangen en
dergelijke artikelen

82.15

Heften van onedel metaal voor de artikelen bedoeld bij de posten 82.09 , 82.13 en
82.14

83.01

Sloten ( van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels daaronder begrepen ),
grendelsloten en hangsloten , welke door middel van een sleutel of langs elektrische weg
geopend en gesloten worden ( combinatiesloten daaronder begrepen ), alsmede delen
daarvan , van onedel metaal ; sleutels voor bedoelde sloten , van onedel metaal

83.02

Garnituren , beslag en dergelijke artikelen , van onedel metaal , voor meubelen , voor
deuren , voor trappen , voor vensters , voor blinden , voor koetswerk , voor zadelmakers
werk , voor koffers en valiezen en voor dergelijke werken ( automatische deursluiters en
deurdrangers daaronder begrepen ); hoedhaken , jashaken en dergelijke haken ,, kap
stokken , plankdragers , consoles en dergelijke artikelen , van onedel metaal

83.06

Beeldjes en andere voorwerpen , voor binnenhuisversiering , van onedel metaal ; lijsten
van onedel metaal , voor foto's , prenten en dergelijke ; spiegels van onedel metaal :
A. Beeldjes en andere voorwerpen , voor binnenhuisversiering

ex 83.09

Sluitingen , sluitbeugels , gespen , sluitgespen , haken en ogen en dergelijke artikelen , van
onedel metaal , voor kleding , voor schoeisel , voor dekzeilen , voor marokijnwerk en
voor alle geconfectioneerde goederen en uitrustingen ; holle en gespleten klinknagels ,
van onedel metaal ; kralen en pailletten , van onedel metaal :
— met uitzondering van kralen en pailletten
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83.13

Stoppen , kroonkurken , schroefsponnen , sponblikjes , flessencapsules , schenkkurken ,
plombeerblikjes en -loodjes en dergelijke benodigdheden voor verpakkingen , van
onedel metaal

83.15

Draad , staven , buizen , platen , tabletten , elektroden en dergelijke artikelen , van onedel
metaal of van metaalcarbiden , bekleed of gevuld met vloeimiddelen , voor het lassen ,
solderen of afzetten van metaal of van metaalcarbiden ; draad en staven van samengekit
metaalpoeder voor het metaalspuiten (schooperen )

ex 84.01

Stoomgeneratoren (stoomketels ) en andere dampgeneratoren ; ketels voor oververhit
water :

— met uitzondering van delen en onderdelen

84.06

Explosiemotoren en verbrandingsmotoren , met zuigers :
C. andere motoren :

I. Explosiemotoren (met vonkontsteking) met een cilinderinhoud:
a ) van 250 cm 3 of minder :
ex 2 . andere:

— met een vermogen van 25 kW of minder en voor rijwielen met
een cilinderinhoud van 50 cm 3 of minder

b ) van meer dan 250 cm 3

ex 1 . bestemd voor de industriële montage :
van motoculteurs bedoeld bij post 87.01 A ;
van automobielen voor personenvervoer ( die voor gemengd
gebruik daaronder begrepen ) met minder dan 15 zitplaatsen ;
van automobielen voor goederenvervoer met motor met een
cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm 3 ;

van automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post
87.03 :

— met een vermogen van 25 kW of minder
2 . andere :

ex bb ) overige :
— met een vermogen van 25 kW of minder
II . Verbrandingsmotoren :
ex a ) Voortstuwingsmotoren voor schepen :
— met een vermogen van 25 kW of minder
b ) andere :
ex 1 . bestemd voor de industriële montage :
van motoculteurs bedoeld bij post 87.01 A ;
van automobielen voor personenvervoer ( die voor gemengd
gebruik daaronder begrepen ) met minder dan 15 zitplaatsen ;
van automobielen voor goederenvervoer met motor met een
cilinderinhoud van minder dan 2 500 cm 3 ;

van automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post
87.03 :

— met een vermogen van 25 kW of minder
ex 2 . overige :
— met een vermogen van 25 kW of minder
D. Delen en onderdelen :
II . van andere motoren :

ex a ) voor vliegtoestellen :
— Cilinderbussen , cilindervoeringen , zuigerpennen , zuigers en zuiger
veren

ex b ) andere :

— Cilinderbussen , cilindervoeringen , zuigerpennen , zuigers en zuiger
veren

84.07

Waterraderen ( waterwielen ), waterturbines en andere hydraulische krachtmachines :
B. andere hydraulische krachtmachines
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84.10

Pompen , motorpompen en turbopompen , voor vloeistoffen (niet mechanische pompen
en distributiepompen met meettoestel daaronder begrepen ); elevatoren voor vloeistof
fen ( kettingelevatoren , emmerelevatoren , bandelevatoren , enz .):
ex A. Distributiepompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een
meettoestel te worden voorzien :
— Delen en onderdelen

B. andere pompen :
II . overige :
ex a ) Pompen :

— met uitzondering van pompen voor beregeningsinstallaties , en
onderwaterpompen met daaraan gekoppelde motor, zonder
inwendige bekleding met keramische of rubberen produkten , met
een gewicht van 1 000 kg per stuk of minder
b ) Delen en onderdelen

C. Elevatoren voor vloeistoffen ( kettingelevatoren , emmerelevatoren , bandelevato
ren , enz .)

84.11

Pompen , motorpompen en turbopompen , voor lucht of voor andere gassen , alsmede
vacuümpompen ; compressors , motorcompressors en turbocompressors , voor lucht en
voor andere gassen ; gasgeneratoren met vrije zuigers ; ventilatoren , aanjagers en
dergelijke :
C. Ventilatoren , aanjagers en dergelijke :
ex II . andere :

— met een gewicht van 200 kg per stuk of minder , met uitzondering van
delen en onderdelen

84.15

Koel - en vriesinstallaties , koel- en vriesmachines , koelkasten en dergelijke machines en
toestellen voor de koeltechniek , al dan niet elektrisch werkend :
C. andere :

ex I. Koelkasten met een capaciteit van meer dan 340 liter:
— met een gewicht van meer dan 200 kg per stuk
ex II . overige :
— met uitzondering van apparaten , op een gemeenschappelijk voetstuk
gemonteerd of met onderling afhankelijke elementen , voor koelkasten en
kasten en meubels die met hun respectieve koelapparatuur worden
ingevoerd , met een gewicht van 200 kg of minder , alsmede delen en
onderdelen

ex 84.16

Kalanders en walsmachines , andere dan walsmachines voor metalen of voor glas ;
cilinders voor deze machines :

— met uitzondering van kalanders met 3 cilinders of minder of met een gewicht van
5 000 kg of minder , en walsmachines voor de rubberindustrie en de voedingsmid
delenindustrie ; delen en onderdelen van machines die onder deze post vallen
84.17

Toestellen , apparaten en inrichtingen ( ook indien elektrisch verhit ), voor de behande
ling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuursverandering nodig is , zoals
warmen , koken , branden , roosten , distilleren , rectificeren , steriliseren , pasteuriseren ,
stomen , drogen , uitdampen , verdampen , condenseren , afkoelen , enz ., met uitzonde
ring van toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik ; niet-elektrische geisers
( doorstroomtoestellen ) en andere heetwatertoestellen ( voorraadtoestellen of boilers ):
ex A. Toestellen en apparaten , voor het vervaardigen van de produkten bedoeld bij
onderverdeling A van post 28.51 (EURATOM):
— Droogtoestellen , verhit met stoom of warme lucht , met een gewicht van
5 000 kg per stuk of minder , alsmede delen en onderdelen
ex B. Toestellen en apparaten , speciaal vervaardigd voor het scheiden van bestraalde
kernsplijtstoffen , voor de behandeling van radioactieve afvalstoffen of voor
het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen
(EURATOM)

— Droogtoestellen , verhit met stoom of warme lucht , met een gewicht van
5 000 kg per stuk of minder , alsmede delen en onderdelen
C. Warmte-uitwisselaars :
ex II . andere :

— Delen en onderdelen
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84.17

(vervolg)

D. Percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie en andere warme
dranken :

ex I. met elektrische verwarming:
— Delen en onderdelen
ex II . andere :

— Delen en onderdelen

E. Sterilisatoren voor medisch-chirurgisch gebruik:
ex I. met elektrische verwarming :
— Delen en onderdelen
ex II . andere :

— Droogtoestellen , verhit met stoom of warme lucht , met een gewicht
van 5 000 kg per stuk of minder , alsmede delen en onderdelen
F. andere :

ex I. Geisers en andere heetwatertoestellen , niet elektrisch werkend :

— voor huishoudelijk en dergelijk gebruik
ex II . overige :

— Droogtoestellen , verhit met stoom of warme lucht , met een gewicht
van 5 000 kg per stuk of minder , alsmede delen en onderdelen

ex 84.20

Weegtoestellen en weeginrichtingen , met inbegrip van bascules en balansen voor het
tellen en controleren van werkstukken , doch met uitzondering van precisiebalansen met
een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of minder ; gewichten voor weegtoestellen
van alle soorten :

— Balansen , met inbegrip van bascules , automatisch of halfautomatisch , met een
gewicht van 250 kg per stuk of minder , met uitzondering van delen en onder
delen

84.22

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen , alsmede machines en toestellen voor het
hanteren van goederen ( liften , skips , windassen of lieren , dommekrachten , takels ,
hijskranen , loopkranen , bandtransporteurs , kabelbanen , enz .), met uitzondering van
machines en toestellen bedoeld bij post 84.23 :
B. andere :

ex I. Machines en toestellen , speciaal vervaardigd voor het hanteren van sterk
radioactieve stoffen (EURATOM):
— met uitzondering van lieren , takels en takelblokken , alsmede alle delen
en onderdelen

ex II . Hijskranen , met eigen beweegkracht , gemonteerd op wielen , welke zich
niet langs rails kunnen voortbewegen :
— met uitzondering van delen en onderdelen
ex III . Machines en toestellen , voor walserijen , te weten : rollenbanen voor het
aanvoeren en het verplaatsen van de goederen , toestellen voor het kantelen
of voor het hanteren van ingots , van loepen , van staven of van platen :
— met uitzondering van delen en onderdelen
ex IV . overige :
— met uitzondering van lieren , takels en takelblokken , dommekrachten en
vijzels voor automobielen , alsmede alle delen en onderdelen

ex 84.24

Machines , toestellen en werktuigen , voor land- en tuinbouw , voor voorbereiding ,
bewerking en bebouwing van de bodem , rollers voor gras- en sportvelden daaronder
begrepen :
— Strijkborden en scharen , met uitzondering van strijkborden en scharen van gietijzer

of van gietstaal , zuilen , schijven , voorscharen , kouters in de vorm van messen en

kouters in de vorm van schijven , voor ploegen ; tanden voor cultivators , schijven
voor eggen ; werktuigen voor wieden , aanaarden en het trekken van voren , voor
schoffelmachines

ex 84.27

Persen en andere toestellen , voor het bereiden van wijn , van appeldrank en der
gelijke :
— Druivenmalers-égrappeurs en continu-druivenpersen , met uitzondering van delen
en onderdelen daarvan
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84.31

Machines en toestellen , voor het vervaardigen van papierstof en voor het vervaardigen
of afwerken van papier of van karton :
A. voor het vervaardigen van papier of van karton
ex B. andere :

— met uitzondering van linieermachines met een gewicht van 2 000 kg per stuk
of minder

84.36

Machines en toestellen , voor het spinnen ( extruderen ) van synthetische of kunstmatige
textielstoffen ; machines en toestellen , voor het bereiden van spinvezels ; machines en
toestellen , voor het spinnen en het twijnen van textielstoffen ; machines voor het spoelen
en het opwinden ( inslagspoelmachines daaronder begrepen), het moulineren en het
afhaspelen van textielstoffen (garen , draad , bindgaren en dergelijke )

84.37

Weefgetouwen , breimachines , machines voor de vervaardiging van tule , van kant , van
borduurwerk , van passementwerk of van filetweefsels ; machines en toestellen , voor het
voorbereiden van garens vóór het weven , het breien , enz . ( scheermachines , garensterk
machines , enz .):

ex A. Weefgetouwen :
— mechanische weefgetouwen met een gewicht van 2 500 kg per stuk of
minder , niet-automatisch en automatisch , met uitzondering van automati
sche mechanische weefgetouwen voor katoen
ex B. Breimachines :

— Vlakbreimachines

ex C. Machines voor het vervaardigen van tule , van kant , van borduurwerk , van
vlechtwerk , van passementwerk of van filetweefsels :
— mechanische weefgetouwen met een gewicht van 2 500 kg per stuk of
minder

ex 84.38

Hulpmachines en hulptoestellen , voor de machines bedoeld bij post 84.37 (dobby's of
schaftmechanismen , jacquardmechanismen , ketting- en inslagwachters , wisselmecha
nismen voor schietspoelen , enz .); delen , onderdelen en hulpstukken , waarvan kan
worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines en
toestellen bedoeld bij deze post of bij de posten 84.36 en 84.37 ( spillen , vleugels ,
kaardbeslag , kammen , spindoppen , schietspoelen , hevels en schachten , valnaalden en
dergelijke naalden , platinen , breimachinenaalden , enz .):
— met uitzondering van : continu-spinmachines (gegroefde rollen met een gewicht van
2,5 kg per stuk of minder , spillen , drukcilinders , alsmede de respectieve spanassen
en spanrollen van de bedieningslinten van de spillen , voorzien van kogellagers ,
rollagers of naaldlagers ); getande ijzeren of stalen banden voor kaardbeslag ;
spindoppen van edelmetaal

84.40

Machines en toestellen , voor het wassen , het reinigen , het drogen , het bleken , het
verven , het appreteren en het afwerken van garens , van weefsels en van textielwaren
( wasmachines , strijkmachines , persen voor geconfectioneerde artikelen , oprolmachi
nes , vouwmachines , snijmachines en kartelmachines daaronder begrepen ); machines
voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen bij de
vervaardiging van vloerbedekkingen ( linoleum , enz .); machines van de soorten , welke
worden gebruikt voor het bedrukken van garens , van weefsels , van vilt , van leder , van
behangselpapier , van pakpapier en van vloerbedekkingen ( gegraveerde platen en rollen
voor deze machines daaronder begrepen ):

B. Wasmachines met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed ; wringers
voor huishoudelijk gebruik :
ex I. elektrisch werkend :

— Wasmachines , met uitzondering van delen en onderdelen
ex II . andere :

— Wasmachines , met uitzondering van delen en onderdelen
ex C. andere :

— Wasmachines , met uitzondering van delen en onderdelen
— Machines en toestellen voor het verven van textiel , met uitzondering van
delen en onderdelen

84.45

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen en van metaalcarbiden , met
uitzondering van die bedoeld bij de posten 84.49 en 84.50
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84.47

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout , van kurk , van been , van eboniet,
van kunstmatige plastische stoffen en van dergelijke harde materialen , met uitzondering
van die bedoeld bij post 84.49

84.48

Delen , onderdelen en toebehoren , waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de gereedschapswerktuigen bedoeld bij de posten
84.45 tot en met 84.47, alsmede werkstukhouders en gereedschaphouders , zelfope
nende draadsnijkoppen , verdeelkoppen en andere speciale toestellen , bestemd om op
gereedschapswerktuigen te worden gemonteerd , alsmede gereedschaphouders voor
handgereedschap en voor handgereedschapswerktuigen , van alle soorten

84.51

Schrijfmachines zonder telwerk; machines voor het invullen en waarmerken van
cheques :

A. Schrijfmachines

ex 84.56

Machines en toestellen , voor het sorteren , het ziften , het wassen , het breken , het malen ,

het mengen van aarde , van steen , van ertsen en van andere vaste minerale stoffen ;
machines en toestellen , voor het persen , het vormen of het gieten van vaste minerale
brandstoffen , van keramische specie , van cement , van gips of van andere minerale
stoffen in poeder- of in pastavorm ; machines voor het maken van gietvormen van
zand :

— Breekmolens met een gewicht van 5 000 kg per stuk of minder ; granulators en
brekers , met of zonder sorteerzeven , met een gewicht van 5 000 kg per stuk of
minder ; vaste of verplaatsbare betonmolens met een gewicht van 2 000 kg per stuk

of minder ; met uitzondering van delen en onderdelen van genoemde machines en

toestellen

84.59

Machines , toestellen en mechanische werktuigen , niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van Hoofdstuk 84 :
ex A. voor het vervaardigen van produkten bedoeld bij onderverdeling A van
post 28.51 (EURATOM ):
— hydraulische persen met een gewicht van 5 000 kg per stuk of minder , en
persen met mechanische overbrenging , met een gewicht van 1 000 kg per
stuk of minder , met uitzondering van delen en onderdelen
ex C. speciaal vervaardigd voor het weer voor het gebruik geschikt maken van

bestraalde kernsplijtstoffen (het sinteren van radioactieve metaaloxyden , het
bekleden , enz .) (EURATOM):

— hydraulische persen met een gewicht van 5 000 kg per stuk of minder , en
persen met mechanische overbrenging , met een gewicht van 1 000 kg per
stuk of minder , met uitzondering van delen en onderdelen
E. andere :
ex II . andere :

— hydraulische persen met een gewicht van 5 000 kg per stuk of minder ,
en persen met mechanische overbrenging , met een gewicht van
1 000 kg per stuk of minder , met uitzondering van delen en onder
delen

ex 84.60

Vormkasten voor gieterijen ; gietvormen en andere vormen van de soorten , welke
gebruikt worden voor metalen ( met uitzondering van gietvormen voor ingots ), voor
metaalcarbiden , voor glas , voor minerale stoffen ( keramische massa , beton , cement ,
enz .), voor rubber en voor kunstmatige plastische stoffen :
— Gietvormen en andere vormen voor mechanische bewerking

84.61

Kranen en andere dergelijke artikelen ( reduceerventielen en thermostatisch werkende
kleppen daaronder begrepen ), voor leidingen , voor ketels , voor reservoirs , voor bakken
en voor dergelijke bergingsmiddelen

ex 84.62

Kogellagers , naaldlagers , rollagers en dergelijke lagers :
— eenrijige kogellager , waarvan de kogels niet met de hand zijn los te maken , of
waarvan de rij kogels niet te scheiden is , of waarvan de zijvlakken van de twee
loopringen in hetzelfde vlak liggen , met een uitwendige diameter van meer dan
36 mm , doch maximaal 72 mm , met uitzondering van delen en onderdelen
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84.63

Drijfwerkassen , krukken en krukassen , kussenblokken en lagerschalen , tandwielen ,
wrijvingswielen , tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoe
ren , vertragen of anderszins regelen van de snelheid , vliegwielen , riemschijven
( takelblokken daaronder begrepen ), koppelingen , koppelingsorganen ( koppelingsmof
fen , elastische koppelingen , enz .), beweeglijke koppelingen (cardankoppelingen ,
oldhamkoppelingen , enz .):
B. andere :

ex II . overige :

— Tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoe
ren , vertragen of anderszins regelen van de snelheid
85.01

Generatoren , elektromotoren en roterende omvormers ; transformatoren en statische

omvormers (gelijkrichters , enz .); smoorspoelen en zelfinductiespoelen :
B. andere machines , apparaten en toestellen
ex 85.03

Elektrische elementen en elektrische batterijen :
— droge elementen

85.04

Elektrische accumulatoren :
B. andere :

I. Accumulatoren met loden platen
85.06

Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik ( met ingebouwde elektro
motor)

85.12

Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars ;
elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten en voor ander dergelijk
gebruik ; elektrothermische toestellen voor haarbehandeling ( zoals haardroogtoestellen ,

haargolftoestellen , verwarmingsapparaten voor friseerijzers , enz .); elektrische strijkij
zers ; elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik ; verwarmingselementen
( weerstanden ), andere dan die bedoeld bij post 85.24 :

A. elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische
dompelaars :
ex II . andere :

— met uitzondering van delen en onderdelen
B. elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten en voor ander dergelijk
gebruik :
ex II . andere :

— met uitzondering van delen en onderdelen
ex C. elektrothermische toestellen voor haarbehandeling ( zoals haardroogtoestellen ,
haargolftoestellen , verwarmingsapparaten voor friseerijzers ):
— met uitzondering van delen en onderdelen
D. elektrische strijkijzers
E. elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik :
ex II . andere :

— Komforen en kookplaten , fornuizen , ovens en soortgelijke kooktoe
stellen , voor huishoudelijk gebruik
F. Verwarmingselementen ( weerstanden )
85.13

Elektrische toestellen voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie , toestellen voor het
overseinen met draaggolf daaronder begrepen

85.15

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie ; zend- en
ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestellen met ingebouwd
toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen ) en
televisiecamera's ; radio- en radartoestellen voor navigatiedoeleinden , voor plaatsbepa
ling , voor peiling , voor hoogtemeting of voor bediening op afstand :
A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie ; zend- en
ontvangtoestellen voor radio-omroep en televisie ( ontvangtoestellen met inge
bouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder
begrepen ) en televisiecamera's
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85.15

(vervolg)

B. andere toestellen :

II . overige
C. Delen en onderdelen
II . andere :

a ) Meubelen en kasten

b ) van onedel metaal , gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en
waarvan de grootste diameter niet meer bedraagt dan 25 mm
ex c) overige:
— met uitzondering van syntonisatie-eenheden voor ingangsradiofre
quentie , ingevoerd door Portugese fabrikanten van ontvangtoestellen
voor televisie , die dienen voor de fabricage van zulke toestellen of als
exportreserveonderdelen voor het herstellen van door hen vervaardig
de toestellen

85.16

Elektrische signaaltoestellen ( andere dan die voor de overbrenging van berichten ),
veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen , voor spoor- en tramwegen of voor
andere verkeerswegen ( havens en vliegvelden daaronder begrepen )

85.18

Elektrische condensatoren ( vaste condensatoren , draaicondensatoren en regelbare of
instelbare condensatoren ):

ex A. vaste condensatoren , andere dan elektrolytische :
— met een gewicht van ten hoogste 500 kg / stuk , met uitzondering van delen en
onderdelen

ex B. andere :

— vaste condensatoren , met een gewicht van ten hoogste 500 kg / stuk , met
uitzondering van delen en onderdelen
85.19

Toestellen voor het inschakelen , omschakelen , aansluiten of verdelen van of voor het
beveiligen tegen elektrische stroom ( schakelaars , relais , zekeringen , bliksemafleiders ,
overspanningsveiligheden , contactdozen en contactstoppen ( stekkers), lamp- en buis
houders , aansluitdozen en aansluitkasten , enz .); weerstanden ( andere dan verwar
mingsweerstanden ), potentiometers en reostaten ; gedrukte elektrische schakelingen ;
schakelborden en verdeelborden , met uitzondering van telefoonschakelborden

85.20

Elektrische gloeilampen en -buizen ( met gloeidraad ) en elektrische gasontladingslam
pen en -buizen ( ook indien voor ultraviolette of infrarode stralen ); booglampen :
A. Gloeilampen en gloeibuizen , voor verlichtingsdoeleinden
II . andere

ex B. andere lampen en buizen :
— voor verlichtingsdoeleinden
ex C. Delen en onderdelen :

— voor elektrische lampen en buizen , voor verlichtingsdoeleinden
85.23

Geïsoleerde kabels ( coaxiale kabels daaronder begrepen ), draad , band , strippen ,
staven , enz ., voor het geleiden van elektriciteit ( ook indien gevernist of gelakt zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxydeerd ), al dan niet voorzien van
verbindingsstukken :
B. andere

ex 87.09

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor , ook indien met zijspanwagen ; zijspan
wagens voor motorrijwielen en voor rijwielen :
— Motorrijwielen en rijwielen met motor , met een cilinderinhoud van ten hoogste
50 cm 3

87.10

Rijwielen ( bakfietsen en dergelijke daaronder begrepen ) zonder motor

87.12

Delen , onderdelen en toebehoren , van de voertuigen bedoeld bij de posten 87.09 tot en
met 87.11 :

ex B. andere :

— van invalidenwagens , zonder voortbewegingsmechanisme
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89.01

Schepen , niet bedoeld bij een der posten 89.02 tot en met 89.05 :
ex A. Oorlogsschepen :

— met mechanische voortbeweging , met uitzondering van luchtkussenvaar
tuigen
B. andere :

ex I. Zeeschepen :
— met mechanische voortbeweging, met uitzondering van luchtkussen
vaartuigen ; schepen die uitsluitend voor sportdoeleinden worden
gebruikt en gekocht zijn door wettelijk opgerichte watersportvereni
gingen of door werkende leden daarvan ; schepen die door loodsen
corporaties zijn gekocht om voor het werk te worden gebruikt
II . overige :

ex a ) met een gewicht per stuk van 100 kg of minder :
— met mechanische voortbeweging, met uitzondering van lucht
kussenvaartuigen; schepen die uitsluitend voor sportdoeleinden
worden gebruikt en gekocht zijn door wettelijk opgerichte
watersportverenigingen of door werkende leden daarvan ; sche
pen die door loodsencorporaties zijn gekocht om voor het werk
te worden gebruikt
ex b ) andere :
— met mechanische voortbeweging , met uitzondering van lucht

kussenvaartuigen ; schepen die uitsluitend voor sportdoeleinden
worden gebruikt en gekocht zijn door wettelijk opgerichte
watersportverenigingen of door werkende leden daarvan ; sche
pen die door loodsencorporaties zijn gekocht om voor het werk
te worden gebruikt
ex 90.03

Monturen voor brillen , voor lorgnetten , voor faces a main en voor dergelijke artikelen ,
alsmede onderdelen van monturen :

— met uitzondering van monturen van goud
ex 90.04

Brillen ( voor de verbetering van de gezichtsscherpte , voor het beschermen van de ogen
en andere ), lorgnetten , faces a main en dergelijke artikelen :
— met uitzondering van brillen met een montuur van goud of geplateerd met goud of
verguld en van brillen voor het beschermen van de ogen die gebruikt worden in de
kunstnijverheid en voor ambachtswerk

90.07

Fotografietoestellen ; flitslichtapparaten en flitslichtlampen en -buizen , voor de foto
grafie , met uitzondering van gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post
85.20 :

ex A. Fotografietoestellen :
— met een gewicht per stuk van ten hoogste 20 kg
B. Flitslichtapparaten en flitslichtlampen en -buizen , voor de fotografie :
ex II . andere :

— met een gewicht per stuk van ten hoogste 20 kg
90.16

Tekeninstrumenten , afschrijfinstrumenten ( aftekeninstrumenten ) en rekeninstrumen
ten ( tekenmachines , pantografen , passerdozen , rekenlinialen , rekenschijven , enz .);
meet-, verificatie- en controlemachines , -apparaten , -toestellen en -instrumenten , niet
genoemd of niet begrepen onder een der andere posten van Hoofdstuk 90 ( balanceer
machines , planimeters , micrometers , kalibers , ijkmaten , maatstokken , enz .); profiel
proj ectietoestellen :
ex A. Tekeninstrumenten , afschrijfinstrumenten en rekeninstrumenten :
— Winkelhaken , linealen , gradenbogen en tekenmallen
— gevulde passerdozen , verlengpassers , passers , trekpennen en soortgelijke
instrumenten

90.24

Meet-, controle- en regelinstrumenten , -apparaten en -toestellen , voor gassen of voor
vloeistoffen of voor het automatisch regelen van temperaturen , zoals manometers ,
thermostaten , peiltoestellen , trekregelaars , doorstromingsmeters en warmtever
bruiksmeters , met uitzondering van de toestellen , apparaten en instrumenten ,
bedoeld bij post 90.14 :
B. andere
I. Manometers
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90.28

Elektrische of elektronische meet-, verificatie-, controle-, regel- of analyseerinstrumen
ten , -apparaten en -toestellen

91.04

Klokken , pendules , wekkers en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horlo
ge-uurwerk:
ex A. elektrische of elektronische :

— staand of hangend , compleet met een gewicht van meer dan 500 g en
incompleet ongeacht het gewicht
ex B. andere :

— staand of hangend , compleet met een gewicht van meer dan 500 g en
incompleet ongeacht het gewicht
91.08

Andere uurwerken ( binnenwerken voor klokken , enz .), volledig gemonteerd

92.11

Grammofonen , dicteermachines en andere toestellen voor het opnemen of het
weergeven van geluid , alsmede platenspelers en dergelijke apparaten voor geluidsban
den en -draden , ook indien met weergavekop ; toestellen voor het opnemen of het
weergeven van geluid en beelden voor televisie

92.12

Grammofoonplaten , platen , cilinders , rollen , banden , films , draad , enz ., geprepareerd
voor het opnemen van geluid of waarop geluid is opgenomen , voor de toestellen bedoeld
bij post 92.1 1 of voor dergelijke doeleinden ; galvanische vormen en matrijzen , voor het
maken van platen :
B. andere :

I. Platen , matrijzen en andere tussenvormen , met uitzondering van magnetische
banden :

b ) andere
II . overige :
a ) Grammofoonplaten :
2 . andere

b ) andere dragers ( banden , films , draad , enz .):
1 . opgenomen langs magnetische weg , voor het weergeven van het geluid
bij cinematografische films
ex 2 . andere

— met uitzondering van dragers voor taalonderricht
94.01

Stoelen , banken en andere zitmeubelen , ook indien zij als bedden kunnen dienen ( met
uitzondering van meubelen bedoeld bij post 94.02 ), alsmede delen daarvan :
B. andere :

ex I. speciaal vervaardigd voor vliegtoestellen :
— met uitzondering van zitmeubelen van hout
ex II . overige :
— met uitzondering van zitmeubelen van hout , van teen en andere
plantaardige materialen
94.03

Andere meubelen en delen daarvan :
ex B. andere :
— van onedel metaal

— van hout , gesneden , gefineerd , van een waslaag voorzien , gepolijst of
gevernist , gedraaid , van lijstwerk voorzien , geschilderd en behangen met alle
andere materialen dan leer of imitaties daarvan en dan weefsels die zijde en
kunstmatige en synthetische textielvezels bevatten
— van hout , ingelegd , gelakt , verguld , met opgelegd fijn hout , versierd met
metaal of andere stoffen en behangen met leer of imitaties daarvan of met
weefsels die zijde en kunstmatige en synthetische textielvezels bevatten
— van andere stoffen ( niet van teen en andere plantaardige materialen )
97.02

Poppen van alle soorten

97.03

Ander speelgoed ; modellen op schaal voor ontspanning :
ex A. van hout :

— met uitzondering van constructiespeelgoed van het type „Meccano" en ander
educatief speelgoed met een technisch of wetenschappelijk karakter
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97.03

ex B. andere :

(vervolg)

98.01

— met uitzondering van constructiespeelgoed van het type „Meccano" en ander
educatief speelgoed met een technisch of wetenschappelijk karakter

Knopen , drukknopen , manchetknopen en dergelijke ( knopen in voorwerpsvorm ,
knoopvormen en delen van knopen daaronder begrepen):
ex A. Knopen in voorswerpsvorm en knoopvormen :
— met uitzondering van manchetknopen , kraag- en dasknopen , alsmede van
andere soorten , van faience , glaswol of andere textielvezels
ex B. Knopen en delen daarvan :
— met uitzondering van manchetknopen , kraag- en dasknopen , alsmede van
andere soorten , van faience , glaswol of andere textielvezels

98.02

Treksluitingen en delen daarvan ( glijders , enz .):
ex A. Treksluitingen met haakjes van onedel metaal en delen van treksluitingen van
onedel metaal :

— met uitzondering van delen
ex B. andere :

— met uitzondering van delen
98.03

Penhouders , vulpenhouders , kogelpennen , kogelpotloden en vulpotloden ; potloodhou
ders en dergelijke ; onderdelen en toebehoren van deze artikelen ( puntbeschermers ,
klemmen , enz .), met uitzondering van artikelen bedoeld bij de posten 98.04 en
98.05 :

ex A. Vulpennen , kogelpennen en kogelpotloden , vilt- en vezelstiften :
— Kogelpennen en kogelpotloden
ex B. andere penhouders ; vulpotloden ; potloodhouders en dergelijke :
— Kogelpennen en kogelpotloden
C. Onderdelen en toebehoren :

ex I. van onedel metaal , gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal :
— van kogelpennen en kogelpotloden
ex II . andere :

— van kogelpennen en kogelpotloden
ex 98.08

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten , al dan niet op spoelen ;
stempelkussens , al dan niet geïnkt , met of zonder doos :
— Inktlinten op spoelen voor onmiddellijk gebruik

98.10

Vuurslagen en aanstekers ( mechanische , elektrische , katalytische , enz .), alsmede delen
en onderdelen daarvan , met uitzondering van vuursteentjes en lonten

ex 98.12

Kammen , haarklemmen en dergelijke artikelen :
— van kunstmatige plastische stoffen en van eboniet
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28.03

Koolstof („carbonblack", enz .)

29.15

Meerwaardige carbonzuren , daarvan afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden ,
acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan :

C. meerwaardige aromatische carbonzuren:
I. Ftaalzuuranhydride
ex III . andere :

— Dibutylftalaten ( ortho)
— Dioctylorthoftalaten
— Diisooctyl-, diisononyl-, diisodecylftalaat
— andere esters van ftaalzuren :

— van diisobutyl

32.09

Vernis ; waterverf; bereide waterverfpigmenten van de soorten , welke gebruikt worden
voor het afwerken van leder (lederverven ); andere verf; pigmenten aangemaakt met
lijnolie , met terpentijn , met white spirit, met vernis of met andere middelen van de
soorten , welke worden gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën ;
verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein ; oplossingen
bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk:
A. Vernis ; waterverf; bereide waterverfpigmenten van de soorten , welke gebruikt

worden voor het afwerken van leder ( lederverven ); andere verf; pigmenten
aangemaakt met lijnolie , met terpentijn , met white spirit , met vernis of met andere

middelen van de soorten , welke worden gebruikt voor de vervaardiging van verf;
oplossingen bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk:
ex II . andere :

— Polyurethaanoplossingen bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk
ex 34.02

Organische tensio-actieve produkten ; wasmiddelen en tensio-actieve bereidingen , ook
indien zeep bevattende :
— Ethoxylaten
— Natrium- en dodecaan-l-ylsulfaat
— Triëthanolamine- en dodecaan-l-ylsulfaat
— Sulfonylzuur , alkylbenzeennatriumsulfonaat en alkylbenzeenammoniumsulfonaat
— Mengsels en bereidingen van natriumsulfaat, van dodecaan-l-ylsulfaat en van
triëthanolaminesulfaat

38.19

Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën
( mengels van natuurlijke produkten daaronder begrepen ), elders genoemd noch elders

onder begrepen ; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën , elders
genoemd noch elders onder begrepen :
ex X. andere :

— vuurvaste bekledingen van de soorten die worden gebruikt in de gieterij om
de oppervlakte van gegoten stukken te verbeteren
— Preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke voor ketels en voor de
behandeling van koelwater in de industrie
39.01

Condensatieprodukten , polycondensatieprodukten en polyadditieprodukten , ook
indien chemisch gewijzigd , gepolymeriseerd of lineair ( fenoplasten , aminoplasten ,
alkyden , allylpolyesters en andere niet verzadigde polyesters , siliconen , enz .):
C. andere :

II . Aminoplasten :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 :

— Ureumformaldehydeharsen , gewijzigd met furfurylalcohol , in
geëtherifieerde oplossingen , gebruikt in de gieterij
III . Alkyden en andere polyesters:
ex b ) andere :
— niet-allylische verzadigde polyesters in één van de vormen

bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op dit Hoofdstuk , voor de

vervaardiging van polyurethanen
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39.01

(vervolg)

C.

III . ex b ) — verzadigd poly(ethyleentereftalaat ), met uitzondering van zwar
te polymeren , in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a )
en b ) op dit Hoofdstuk , voor het vormen of voor het extru
deren

— in poeder , bevattende toevoegingsmiddelen en pigmenten ,
gebruikt voor bekleding of voor het schilderen onder warmte
invloed

ex V. Polyurethanen :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op dit
Hoofdstuk

ex VII . overige :

— Harsen , andere dan epoxyharsen , in één van de vormen bedoeld bij
Aantekening 3 a ) en b ) op dit Hoofdstuk :
— Polyetheralcoholen
— Polyurethaanverbindingen
— Epoxyharsen ( ethoxylineharsen), in poeder , bevattende toevoegings
middelen en pigmenten , gebruikt voor bekleding of voor het schilderen
onder warmte-invloed

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethyleen , polytetrahalo
ethyleen , polyisobutyleen , polystryreen , polyvinylchloride , polyvinylacetaat , poly
vinylchloroacetaat en andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten en polymethacryl
derivaten , cumaronindeenharsen , enz .):
C. andere :

I. Polyethyleen :
a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39

ex b ) in andere vormen :
— Afval en resten van werken

ex IV. Polypropyleen :
— in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op dit
Hoofdstuk
— Afval en resten van werken

VII . Polyvinylchloride :
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a ) en b ) op
Hoofdstuk 39 :

— Harsemulsies voor de vervaardiging van pasta's
— in microsuspensie

ex X. Copolymeren van vinylchloride en van vinylacetaat :
— Preparaten voor het vormen van grammofoonplaten
40.06

Niet gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber ( latex daaronder begrepen ), in
andere vorm of in andere staat ( oplossingen en dispersies , buizen , staafjes , profielen ,
enz .); artikelen van niet gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber ( met rubber
geïmpregneerde of bedekte textielgarens ; schijven , ringen , enz .):
ex B. andere :

— Plakband voor het repareren van binnen- en buitenbanden

40.07

Draad en koord , van gevulcaniseerde rubber , ook indien omwoeld of omvlochten met
textiel ; textielgaren , geïmpregneerd of bedekt met gevulcaniseerde rubber :
ex A. Draad en koord , van gevulcaniseerde rubber , ook indien omwoeld of omvloch
ten met textiel :

— Draad , niet omwoeld of omvlochten , rond

56.01

Synthetische of kunstmatige stapelvezels :
ex A. synthetische vezels :
— polyestervezels , met een lengte van minder dan 65 mm en een taaiheid van
meer dan 53 cN / tex
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59.03

Gebonden textielvlies, alsmede artikelen daarvan , ook indien geïmpregneerd of met een
deklaag:

ex B. andere :

— gebonden textielvlies, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden ,
bevlokt

— gebonden textielvlies , aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden ,
met een gewicht van ten minste 17 g per m2 en ten hoogste 80 g per m2
ex 59.12

Andere weefsels , geïmpregneerd of voorzien van een deklaag; beschilderd doek voor
theatercoulissen , voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik :
— bevlokt

ex 70.06

Gegoten of gewalst glas en z.g. vensterglas ( alsmede draadglas en geplateerd glas , welke

in één arbeidsgang zijn verkregen ), enkel geslepen of gepolijst op één of beide zijden , in
vierkante of rechthoekige platen :
— Floatglas , ander dan draadglas , met uitzondering van enkel geslepen glas , met een
dikte van meer dan 2 mm , doch niet meer dan 10 mm
70.20

Glaswol , glasvezels en werken daarvan :

ex B. verspinbare vezels en werken daarvan :
— Rovings en glasmat
73.13

Plaatijzer en plaatstaal , warm of koud gewalst :

B. ander plaatijzer en plaatstaal :
IV . geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:
ex d ) ander (verkoperd , kunstmatig geoxydeerd , gelakt , vernikkeld , gevernist,
geplateerd , geparkeriseerd , bedrukt , enz .) (EGKS):
— bekleed met polyvinylchloride
ex 76.02

Staven , profielen en draad , massief, van aluminium :
— Walsdraad

84.10

Pompen , motorpornpen en turbopompen , voor vloeistoffen (niet mechanische pompen
en distributiepompen met meettoestel daaronder begrepen ); elevatoren voor vloeistof
fen ( kettingelevatoren , emmerelevatoren , bandelevatoren , enz .):
B. andere pompen :
II . overige :
ex a ) Pompen :
— Centrifugaalpompen , onderwaterpompen , met uitzondering van
doseerpompen

84.12

Aggregaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten , bestaande uit een door
een motor aangedreven ventilator en een apparatuur voor het wijzigen van de
temperatuur en van de vochtigheid van de lucht , welke één geheel vormen :
ex B. andere :

— met uitzondering van delen en onderdelen
84.15

Koel- en vriesinstallaties , koel- en vriesmachines , koelkasten en dergelijke machines en
toestellen voor de koeltechniek , al dan niet elektrisch werkend :
C. andere :

ex I. Koelkasten met een capaciteit van meer dan 340 liter:
— met een gewicht van ten hoogste 200 kg / stuk , met uitzondering van delen
en onderdelen

ex II . overige :

— Koelkasten en diepvrieskisten of diepvrieskasten , met een gewicht van ten
hoogste 200 kg / stuk , met uitzondering van delen en onderdelen
ex 84.20

Weegtoestellen en weeginrichtingen , met inbegrip van bascules en balansen voor het
tellen en controleren van werkstukken , doch met uitzondering van precisiebalansen met
een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of minder ; gewichten voor weegtoestellen
van alle soorten :

— elektronische opzakweegtoestellen en andere elektronische weegtoestellen voor het
afwegen van constante hoeveelheden , programmeerbaar , met uitzondering van
delen en onderdelen
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ex 84.20

(vervolg)

84.41

— elektronische toestellen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen , met
uitzondering van delen en onderdelen
— elektronische weegbruggen met een weegvermogen van meer dan 5 000 kg, met
uitzondering van delen en onderdelen
— elektronische weegschalen voor toonbankgebruik met digitale aflezing , met uitzon
dering van delen en onderdelen
— Bascules en weegplatformen , elektronisch , met digitale aflezing , met uitzondering
van personenweegschalen en delen en onderdelen
Naaimachines (voor weefsels , voor leder , voor schoeisel , enz .), meubelen voor
naaimachines daaronder begrepen ; naalden voor naaimachines :
A. Naaimachines , meubelen voor naaimachines daaronder begrepen :
ex III . Delen en onderdelen ; meubelen voor naaimachines :
— Delen en onderdelen van naaimachines , verkregen door sintering

ex 84.42

Machines en toestellen , voor het bereiden of het bewerken van huiden en vellen , van
leder of voor het vervaardigen van schoeisel of van andere lederwaren , met uitzondering
van de naaimachines bedoeld bij post 84.41 :

— Snijpersen voor huiden , vellen en leder, met uitzondering van delen en onder
delen

84.53

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor ; magnetische en
optische schriftlezers , machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van
gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens , elders genoemd noch elders
onder begrepen :
ex B. andere :

— digitale bedrijfsklare machines , welke in één huis ondergebracht , ten minste
een centrale eenheid en een invoer- en uitvoereenheid bevatten , om te worden

gebruikt in industriële systemen voor opwekking, distributie en gebruik van
elektriciteit

— Modulators / demodulators ( modem ) voor datatransmissie

84.59

Machines , toestellen en mechanische werktuigen , niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van Hoofdstuk 84 :
E. andere :

ex II . andere machines , toestellen en mechanische werktuigen :
— Spuitgietmachines , strengpersen ( extruders ), breekmachines , en blaas
vormmachines voor de rubberindustrie en voor de industrie van kunst

matige plastische stoffen
ex 84.62

84.63

Kogellagers , naaldlagers , rollagers en dergelijke lagers :
— Ringen voor lagers , verkregen door sintering , bestemd voor rijwielen
Drijfwerkassen , krukken en krukassen , kussenblokken en lagerschalen , tandwielen ,
wrijvingswielen , tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoe
ren , vertragen of anderszins regelen van de snelheid , vliegwielen , riemschijven
( takelblokken daaronder begrepen ), koppelingen , koppelingsorganen ( koppelingsmof
fen , elastische koppelingen , enz .), beweeglijke koppelingen ( cardankoppelingen ,
oldhamkoppelingen , enz .):
B. andere :

ex II . overige :

— Lagerschalen , verkregen door sintering :
— met een gewicht van ten hoogste 500 g / stuk
— voor tandwielen en andere getande overbrengingen , zelfsmerend , van
brons of ijzer
85.04

Elektrische accumulatoren :
B. andere :

ex II . overige accumulatoren :
— met nikkel-cadmiumplaten , niet-gasdicht
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85.17

Elektrische toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen (bellen , sirenes, signaalbor
den, alarmtoestellen tegen diefstal of brand , enz.), andere dan die bedoeld bij post 85.09

of bij post 85.16 :
ex B. andere :

— met uitzondering van alarmtoestellen tegen diefstal , brandalarmtoestellen en
dergelijke , en delen en onderdelen
87.02

Automobielen , ongeacht de soort van de motor , voor personenvervoer ( sportauto's en
trolleybussen daaronder begrepen ) of voor goederenvervoer:
A. voor personenvervoer, die voor gemengd gebruik daaronder begrepen:
I. met explosiemotor of met verbrandingsmotor:
ex b ) andere:
— met vier aangedreven wielen , met een vrije hoogte van meer dan
205 mm , met een ledig gewicht van meer dan 1 350 kg, doch minder
dan 1 900 kg, met een totaalgewicht in beladen toestand van 1 950 kg
of meer , doch minder dan 3 600 kg, met explosiemotor met een
cilinderinhoud van meer dan 1 560 cm 3 , doch minder dan 2 900 cm 3 ,
dan wel met verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan
1 980 cm 3 , doch minder dan 2 500 cm 3

B. voor goederenvervoer :
II . andere :

a) met explosiemotor of met verbrandingsmotor:
1 . Vrachtautomobielen met explosiemotor met een cilinderinhoud van
2 800 cm 3 of meer , dan wel met verbrandingsmotor met een cilinder
inhoud van 2 500 cm 3 of meer:

ex bb ) andere :
[ — met vier aangedreven wielen , met een vrije hoogte van meer
dan 205 mm , met een ledig gewicht van meer dan 1 350 kg ,

doch minder dan 1 900 kg , met een totaalgewicht in beladen
toestand van 1 950 kg of meer , doch minder dan 3 600 kg ,
met explosiemotor met een cilinderinhoud van minder dan
2 900 cm 3 ]
2 . andere

ex bb ) overige :
— met vier aangedreven wielen , met een vrije hoogte van meer
dan 205 mm , met een ledig gewicht van meer dan 1 350 kg,
doch minder dan 1 900 kg , met een totaalgewicht in beladen
toestand van 1 950 kg of meer , doch minder dan 3 600 kg,
met explosiemotor met een cilinderinhoud van meer dan
1 560 cm 3 , doch minder dan 2 900 cm 3 , dan wel met verbran
dingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 1 980 cm 3 ,
doch minder dan 2 500 cm 3
87.06

Delen , onderdelen en toebehoren , voor motorvoertuigen , bedoeld bij de posten 87.01
tot en met 87.03 :
B. andere :

ex II . overige :

— Zuigers en stanggeleiders voor schokbrekers , verkregen door sintering
— Delen en onderdelen , verkregen door sintering , met uitzondering van
delen en onderdelen van carrosserieën , complete versnellingsbakken ,
complete achterbruggen , wielen , delen , onderdelen en toebehoren van
wielen , draagassen en op dragerplaat gemonteerde remvoeringen voor
schijfremmen
— Wielbalansloodjes
87.12

Delen , onderdelen en toebehoren , van de voertuigen bedoeld bij de posten 87.09 tot en
met 87.11 :

ex B. andere :

— Tandwielen , verkregen door sintering
ex 90.17

Instrumenten , apparaten en toestellen , voor de geneeskunde , voor de chirurgie , voor de
tandheelkunde en voor de veeartsenijkunde , elektrische apparaten voor medisch
gebruik en apparaten voor onderzoek van het gezichtsvermogen daaronder begre
pen :

— Spuiten van kunstmatige plastische stoffen
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BIJLAGE XXXII

Lijst bedoeld in artikel 378 van de Toetredingsakte

— Porcelanas de Vigo SA - POVISA

I. DOUANEWETGEVING
1.

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 2 maart 1 9 7 4 voor de vervaardiging van
porcelein en overdrukplaatjes voor ceramica.

Richtlijn 6 9 / 7 3 / E E G van de Raad van 4 maart 1969
(PB nr. L 58 van 8. 3. 1 9 6 9 , blz. 1), gewijzigd bij:
— Toetredingsakte van 1972 (PB nr. L 73 van 27. 3.
1 9 7 2 , blz. 14),

Vrije zone van Barcelona

— Richtlijn 7 2 / 2 4 2 / E E G van de Raad van 27 juni

— Sociedad Espanola de Automóviles de Turismo
- SEAT

1 9 7 2 (PB nr. L 151 van 5. 7. 1 9 7 2 , blz. 16),
— Richtlijn 7 6 / 1 1 9 / E E G van de Raad van 18 december 1975 (PB nr. L 24 van 30. 1. 1 9 7 6 , blz. 58),

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 16 april 1 9 5 2 voor de vervaardiging van
personenwagens en onderdelen.

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr. L 291 van 19. 11.
1 9 7 9 , blz. 17),

— Motor Ibérica SA -

— Richtlijn 8 3 / 8 9 / E E G van de Raad van 7 februari
1983 (PB nr. L 59 van 5. 3. 1 9 8 3 , blz. 1),

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 13 januari 1 9 5 9 voor de vervaardiging van
vrachtwagens, trekkers, landbouw- en industriële machines, motoren en onderdelen.

— Richtlijn 8 3 / 3 0 7 / E E G van de Raad van 13 juni
1983 (PB nr. L 162 van 22. 6. 1 9 8 3 , blz. 20),
gerectificeerd in PB nr. L 2 7 2 van 5. 10. 1 9 8 3 ,
blz. 2 2 ,

— Fabricación de Envases Metalicos SA
FEMSA

— Richtlijn 8 4 / 4 4 4 / E E G van de Commissie van 2 6 juli
1984 (PB nr. L 245 van 14. 9. 1 9 8 4 , blz. 28).
a)

Vrije zone van Cadix
— Factorias Oletcolas Industriales SA -

Wat actief veredelingsverkeer in de vrije zones
betreft, geldt deze afwijking alleen voor ondernemingen die op onderstaande lijst voorkomen.

— Dragados y Construcciones

— José Belmofite Sanchez - Industria auxiliar del
mueble

— Citroen Hispania SA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 30 juli 1981 voor de produktie van houtprofielen bedekt met een pvc-laag bestemd voor de
vervaardiging van laden.

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 31 juli 1957 voor de vervaardiging van
motorvoertuigen, motoren en onderdelen.

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 8 maart 1967 voor de vervaardiging van
hang- en sluitwerk en plasticwaren.

SA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 27 maart 1979 voor het herstel van in het
buitenland gebruikte eigen machines.

Vrije zones van Vigo

— Ferroplast SA

FOISA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 23 maart 1961 voor het raffineren en mengen
van plantaardige en dierlijke oliën en vetten.

Indien de mededingingsvoorwaarden door de in de
vorige alinea's bedoelde afwijkingen worden
beïnvloed, worden in het kader van de in die richtlijn
bedoelde procedure passende maatregelen genomen.

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 29 oktober 1973 voor de vervaardiging van
homokinetische pakkingen voor motorvoertuigen.

-

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking
van 14 januari 1963 voor het snijden van continubanden bestemd voor de produktie van
bodems en wanden van bussen.

Het Koninkrijk Spanje mag de vóór de toetreding
verleende vergunningen tot actief veredelingsverkeer
handhaven onder de voorwaarden waaronder zij zijn
verleend, zulks tot het verstrijken van de geldigheidsduur ervan maar uiterlijk tot en met 31 december
1987.

— Industrias Mecanicas de Galica SA ]NDUGASA

MISA

b)

In afwijking van de artikelen 24 en 25 mag het
Koninkrijk Spanje geleidelijk, dat wil zeggen aangepast aan elk bijzonder geval, de communautaire
voorschriften inzake equivalentieverkeer invoeren.
Vergunningen die een afwijking van de artikelen 24
en 2 5 van de hierboven genoemde richtlijn inhouden,
mogen tot en met 31 december 1987 worden afgegeven. Elke transactie in het kader van deze vergunningen moet volledig zijn verricht vóór 1 januari
1990.
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— Porcelanas de Vigo SA - POVISA
Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
2 maart 1974 voor de vervaardiging van porcelein en
overdrukplaatjes voor ceramica .

genomen .

c) De Portugese Republiek mag:
— de vóór de toetreding verleende vergunningen tot
actief veredelingsverkeer handhaven onder de
voorwaarden waaronder zij zijn verleend ,

— na de toetreding vergunningen tot actief verede
lingsverkeer verlenen onder de voorwaarden

neergelegd in de op 31 december 1985 in Portugal
bestaande voorschriften .

De geldigheidsduur van deze vergunningen verstrijkt
in ieder geval uiterlijk op 31 december 1987 .
Indien de mededingingsvoorwaarden door de in de
vorige alinea's bedoelde afwijkingen worden
beïnvloed , worden in het kader van de in die richtlijn
bedoelde procedure passende maatregelen geno
men .

2 . Richtlijn 69 / 75 / EEG van de Raad van 4 maart 1969
( PB nr . L 58 van 8 . 3 . 1969 , blz . 11 ), gewijzigd bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 , en PB nr . L 2 van 1 . 1 . 1973 , blz .
1 ),

— Richtlijn 76 / 634 / EEG van de Raad van 22 juli 1976
(PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 17 ),
— Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

De kapitaalgoederen die vóór de toetreding in de Spaanse
vrije zones zijn geïnstalleerd door de ondernemingen die
voorkomen op onderstaande lijst en die bestemd zijn om
in die zones te worden gebruikt, behoeven niet aan de
voorwaarden van de richtlijn te voldoen .

Indien de in de vorige alinea bedoelde kapitaalgoederen
niet meer in deze vrije zones worden gebruikt maar
definitief op het grondgebied van de Gemeenschap
worden ingevoerd , gelden de daarop van toepassing
zijnde douanerechten .
Vrije zones van Vigo
— Citroen Hispania SA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
31 juli 1957 voor de vervaardiging van motorvoer
tuigen , motoren en onderdelen .
— Industrias Mecanicas de Galicia SA - INDUGASA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
29 oktober 1973 voor de vervaardiging van homo
kinetische pakkingen voor motorvoertuigen .
— Ferroplast SA
Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
8 maart 1967 voor de vervaardiging van hang- en
sluitwerk en plasticwaren .

Vrijze zone van Barcelona
— Sociedad Española de Automóviles de Turismo SEAT

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
16 april 1952 voor de vervaardiging van personen
wagens en onderdelen .
— Motor Ibérica SA - MISA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
13 januari 1959 voor de vervaardiging van vracht
wagens , trekkers , landbouw- en industriële machi
nes , motoren en onderdelen .
— Fabricación de Envases Metalicos SA - FEMSA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
14 januari 1963 voor het snijden van continubanden
bestemd voor de produktie van bodems en wanden
van bussen .

Vrije zone van Cadix
— Factorías Oleícolas Industriales SA - FOISA

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
23 maart 1961 voor het raffineren en mengen van
plantaardige en dierlijke oliën en vetten .
— Dragados y Construcciones SA
Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
27 maart 1979 voor het herstel van in het buitenland

gebruikte eigen machines .
— José Belmonte Sánchez - Industria auxiliar del
mueble

Vergunning verleend bij ministeriële beschikking van
30 juli 1981 voor de produktie van houtprofielen
bedekt met een pvc-laag, bestemd voor de vervaar
diging van laden .
3 . Richtlijn 71 / 235 / EEG van de Raad van 11 juni 1971
( PB nr . L 143 van 29 . 6 . 1971 , blz . 28 ), gewijzigd bij
Richtlijn 76 / 634 / EEG van de Raad van 22 juli 1976
(PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 17 ).

Het Koninkrijk Spanje mag tot en met 31 december 1987
zijn nationale wetgeving inzake „gebruikelijke bewerkin
gen" blijven toepassen voor transacties die niet onder
deze richtlijn vallen .
4 . Verordening ( EEG ) nr . 754 / 76 van de Raad van
25 maart 1976 ( PB nr . L 89 van 2 . 4 . 1976 , blz . 1 ).

In afwijking van artikel 16 is de verordening evenwel
slechts van toepassing tot en met 31 december 1982 wat
goederen betreft waarvoor de toepassingsduur van de
overgangsmaatregelen bedoeld in de Akte betrefende de
toetredingsvoorwaarden van Spanje en Portugal tot de
Gemeenschappen op die datum verstrijkt , en tot en met
31 december 1995 wat de overige goederen betreft :
a ) ten aanzien van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling , voor zover de terugkerende goederen
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aanvankelijk uit een van de Lid-Staten van die

Gemeenschap werden uitgevoerd ;

b ) ten aanzien van Spanje en Portugal , voor zover de
terugkerende goederen aanvankelijk werden uitge
voerd uit de Lid-Staat waarin zij worden wederinge
voerd . Wanneer voor deze goederen een teruggave
bij de uitvoer heeft plaatsgevonden , komen zij slechts
voor toepassing van de regeling voor terugkerende
goederen in aanmerking nadat deze teruggave is
terugbetaald .
5 . Verordening ( EEG ) nr . 2102 / 77 van de Raad van
20 september 1977 ( PB nr . L 246 van 27 . 9 . 1977 ,
blz . 1 ).

Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek mogen
hun eigen nationale uitvoerformulieren blijven gebrui
ken totdat de Verordeningen ( EEG ) nr . 678 / 85 en
(EEG)nr. 679 / 85 van de Raad van 18 februari 1985 ( PB
nr . L 79 van 21 . 3 . 1985 ) van toepassing worden , met
dien verstande dat op deze formulieren dezelfde gegevens
vermeld worden als op de formulieren die aan Veror
dening ( EEG ) nr . 2102 / 77 zijn gehecht .
6 . Verordening ( EEG ) nr . 3599 / 82 van de Raad van
21 december 1982 ( PB nr . L 376 van 31 . 12 . 1982 ,
blz . 1 ).

Het Koninkrijk Spanje mag de vóór de toetreding
verleende vergunningen tot tijdelijke invoer handhaven
onder de voorwaarden waaronder zij zijn verleend , en
wel tot het verstrijken van de geldigheidsduur ervan ,
doch uiterlijk tot en met 31 december 1987 .
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— Kredietinstellingen , die zijn gevestigd in een
andere Lid-Staat en ten minste één dochteronder

neming of bijkantoor hebben, welke vóór de
toetreding in Spanje zijn opgericht of waarvoor
na de toetreding vergunning tot oprichting wordt
verleend , zulks ongeacht de datum van deze
vergunning , mogen extra bijkantoren oprichten
volgens onderstaande regeling:
— per 1 januari 1990, één extra bijkantoor,
— op 1 januari 1991 , twee extra bijkantoren ,
— op 1 januari 1992 , twee extra bijkantoren ,
— op 1 januari 1993 , zoveel bijkantoren als zij
willen , op gelijke voet als Spaanse kredietin
stellingen en met inachtneming van het voor
schrift van non-discriminatie .

— Het percentage waarin op de nationale Spaanse
markt buiten de banksector door de hierboven

genoemde kredietinstellingen middelen worden
opgenomen ten opzichte van het totaal van de op
die markt opgenomen middelen , wordt als volgt
vastgesteld :
— bij de toetreding: 40 % ,
— op 1 januari 1988 : 50% ,
— op 1 januari 1989 : 60% ,
— op 1 januari 1990 : 70% ,
— op 1 januari 1991 : 80% ,

— op 1 januari 1992 : 90% ,
II . RECHT VAN VESTIGING EN VRIJ VERRICHTEN
VAN DIENSTEN

1 . Richtlijn 77 / 780 / EEG van de Raad van 12 december
1977 ( PB nr . L 322 van 17 . 12 . 1977 , blz . 30 ), gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 .
11 . 1979 , blz . 17 ).

a ) Tot en met 31 december 1992 mogen de nieuwe
Lid-Staten het in artikel 3 , lid 3 , sub b ), bedoelde
criterium van de economische behoeften van de

markt blijven toepassen overeenkomstig het bepaal
de in die richtlijn en met inachtneming van het
voorschrift van non-discriminatie .

b ) Tijdens een periode die op 31 december 1992
verstrijkt , legt het Koninkrijk Spanje geleidelijk de
maatregelen ten uitvoer die nodig zijn om te voldoen
aan het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze
richtlijn , zulks onder de onderstaande voorwaar
den :

— De huidige regeling op grond waarvan de afgifte
van een vergunning op basis van de economische
behoeften van de markt plaatsvindt naar rato van
één dochteronderneming plus twee andere
bedrijfszetels of één bijkantoor plus twee andere
bedrijfszetels wordt gehandhaafd .

— op 1 januari 1993 : 100% , een en ander
zonder discriminatie tussen Spaanse krediet
instellingen en de dochterondernemingen of
bijkantoren in Spanje van kredietinstellingen
gevestigd in een andere Lid-Staat .
— Tijdens de duur van de hierboven bedoelde
tijdelijke afwijkingen worden de algemene of
bijzondere faciliteiten voortvloeiend uit Spaanse
wettelijke bepalingen of uit overeenkomsten die
vóór de toetreding al bestonden tussen Spanje cn
één of meer andere Lid-Staten , gehandhaafd en
op niet discriminerende wijze toegepast jegens
alle andere Lid-Staten . De behandeling door
Spanje van kredietinstellingen van derde landen
mag niet gunstiger zijn dan de behandeling van
kredietinstellingen van de andere Lid-Staten .

c) Tijdens een periode die op 31 december 1992
verstrijkt , legt de Portugese Republiek geleidelijk de
maatregelen ten uitvoer die nodig zijn om te voldoen
aan de artikelen 3 en 4 van deze richtlijn , zulks onder
de onderstaande voorwaarden :

— Kredietinstellingen die in een andere Lid-Staat
zijn gevestigd en ten minste één dochteronderne
ming of bijkantoor hebben , in Portugal opgericht
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vóór de toetreding, of waarvoor na de toetreding

— met ingang van 1 januari 1990 : 40% ,

vergunning tot oprichting wordt verleend , zulks
ongeacht de datum van deze vergunning, mogen
extra bijkantoren oprichten volgens onderstaan
de regeling:

— met ingang van 1 januari 1991 : 20% .

— per 1 januari 1988 , één extra bijkantoor ,

— op 1 januari 1990 , twee extra bijkantoren ,
— op 1 januari 1993 , zoveel bijkantoren als zij
willen , zulks op gelijke voet met Portugese
kredietinstellingen en met inachtneming van
het voorschrift van non-discriminatie .

— Het percentage waarin op de nationale Portugese
markt buiten de banksector door de hierboven

genoemde kredietinstellingen middelen worden
opgenomen ten opzichte van het totaal van de op
die markt opgenomen middelen , wordt als volgt
vastgesteld :
— bij de toetreding: 40 % ,
— op 1 januari 1990 : 70% ,
— op 1 januari 1991 : 80% ,

— op 1 januari 1993 : 100% , een en ander
zonder discriminatie tussen Portugese
kredietinstellingen en dochterondernemin
gen en bijkantoren in Portugal van kredietin
stellingen gevestigd in een andere Lid-Staat .
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b) Tijdens de duur van de hierboven bedoelde tijdelijke
afwijkingen worden de algemene of bijzondere faci
liteiten voortvloeiend uit Spaanse wettelijke bepalin
gen of uit overeenkomsten die vóór de toetreding al
bestonden tussen Spanje en een of meer andere
Lid-Staten , gehandhaafd en op niet discriminerende
wijze toegepast jegens alle andere Lid-Staten . De
behandeling door Spanje van verzekeraars van derde
landen mag niet gunstiger zijn dan de behandeling
van verzekeraars van de andere Lid-Staten .

3 . Richtlijn 78 / 686 / EEG van de Raad van 25 juli 1978
( PB nr . L 233 van 24 . 8 . 1978 , blz . 1 )
De vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van
diensten worden in Spanje voor beoefenaars der tand
heelkunde die een diploma in een andere Lid-Staat
hebben behaald , en in de andere Lid-Staten voor Spaanse
gediplomeerde artsen die de tandheelkunde beoefenen ,
uitgesteld tot het tijdstip waarop in Spanje de opleiding
van beoefenaars der tandheelkunde volledig volgens het
bepaalde in Richtlijn 78 / 687 / EEG verloopt en uiterlijk
tot en met 31 december 1990 .

Tijdens de duur van de hierboven bedoelde tijdelijke
afwijking worden de algemene of bijzondere faciliteiten
betreffende het recht van vestiging en het vrij verrichten
van diensten die eventueel bestaan uit hoofde van

f) Met het oog op de toepassing in Portugal van artikel
2 , lid 4 , sub a ), van deze richtlijn , kunnen de „Caixas
de Crédito Agricola Mütuo" worden vrijgesteld van
de in dat artikel gestelde eisen voor zover zij perma
nent en uiterlijk op 1 januari 1993 zijn aangesloten bij
een centraal orgaan dat hen controleert en mits de
Portugese autoriteiten vóór die datum in hun natio
nale recht de noodzakelijke wijzigingen hebben aan

Spaanse wettelijke voorschriften of overeenkomsten
tussen het Koninkrijk Spanje en een andere Lid-Staat ,
gehandhaafd en op niet discriminerende wijze toegepast
jegens alle andere Lid-Staten .

III . VERVOER

gebracht waardoor het centrale orgaan voldoet aan
de in artikel 2 , lid 4 , sub a ), vermelde kenmerken .

e ) Voor de toepassing van artikel 2 , lid 6 , van deze
richtlijn kan de Portugese Republiek binnen een
termijn van zes maanden , te rekenen vanaf de
toetreding , overgaan tot kennisgeving van de kredie
tinstellingen die in aanmerking kunnen komen voor
een tijdelijke afwijking van de toepassing van deze
richtlijn . Deze tijdelijke afwijking loopt uiterlijk tot
1 januari 1993 .

2 . Richtlijn 78 / 473 / EEG van de Raad van 30 mei 1978
( PB nr . L 151 van 7 . 6 . 1978 , blz . 25 ).

a ) Het Koninkrijk Spanje kan uiterlijk tot en met 31
december 1991 voor op zijn grondgebied gelegen
risico's een gedeelte van de in de richtlijn bedoelde
co-assurantiecontracten reserveren voor in Spanje
gevestigde assuradeurs , zulks volgens de onderstaan
de degressieve percentages en het volgende tijdsche
ma :

— tot en met 31 december 1988 : 100% ,

— met ingang van 1 januari 1989 : 75% ,

1 . Verordening nr . 11 van de Raad van 27 juni 1960 ( PB
nr . 52 van 18 . 6 . 1960 , blz . 1121 / 60 ), gewijzigd bij
Verordening ( EEG ) nr . 3626 / 84 van de Raad van
19 december 1984 ( PB nr . L 335 van 22 . 12 . 1984 ,
blz . 4 ).

Binnen zes maanden na de toetreding treffen de nieuwe
Lid-Staten , na overleg met de Commissie , de krachtens
artikel 14 , lid 2 , laatste alinea , voorgeschreven maatre
gelen .
2 . Verordening (EEG ) nr . 1017 / 68 van de Raad van 19 juli
1968 ( PB nr . L 175 van 23 . 7 . 1968 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :
— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

Binnen zes maanden na de toetreding treffen de nieuwe
Lid-Staten , na overleg met de Commissie , de krachtens
artikel 21 , lid 6 , laatste zin , voorgeschreven maat
regelen .
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en gebruikt worden voor ander nationaal vervoer
dan het vervoer van gevaarlijke stoffen ,

3 . Verordening ( EEG) nr . 1191 / 69 van de Raad van 26
juni 1969 (PB nr . L 156 van 28 . 6 . 1969 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :

— tot 1 januari 1991 voor voertuigen die zijn
ingeschreven in de autonome gebieden van de
Azoren en Madeira en uitsluitend aldaar rij

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

den .

— Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

Het recht op compensatie, bedoeld in artikel 6 , lid 3 ,
tweede alinea , en artikel 9 , lid 2 , eerste alinea , wordt in
de nieuwe Lid-Staten op 1 januari 1987 van kracht .

5 . Richtlijn 77 / 143 / EEG van de Raad van 29 december
1976 ( PB nr . L 47 van 18 . 2 . 1977 , blz . 47 ).

De Portugese Republiek kan de volledige tenuitvoerleg
ging van deze richtlijn tot 1 januari 1988 uitstellen voor
voertuigen voor internationaal vervoer tussen Portugal
en de andere Lid-Staten , en tot 1 januari 1990 voor

4 . Verordening ( EEG ) nr . 1463 / 70 van de Raad van 20 juli
1970 (PB nr . L 164 van 27 . 7 . 1970 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :

voertuigen die deelnemen aan het nationale verkeer in
Portugal .

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),

De Portugese Republiek streeft ernaar de richtlijn met
ingang van de toetreding geleidelijk toe te passen , te
beginnen met de oudste voertuigen .

— Verordening ( EEG ) nr . 1787 / 73 van de Raad van
25 juni 1973 ( PB nr . L 181 van 4 . 7 . 1973 , blz .
1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2828 / 77 van de Raad van
12 december 1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 ,
blz . 5 ),

Met ingang van 1 januari 1988 verschaft de Portugese
Republiek alle waarborgen dat motorvoertuigen en
aanhangers daarvan , als bedoeld in deze richtlijn , die in
Portugal zijn ingeschreven en deelnemen aan het verkeer
tussen Lid-Staten , inderdaad de technische controle

hebben ondergaan , met name door deze controle te
koppelen aan de afgifte van vergunningen .

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

a ) Voor voertuigen die voor de eerste keer vóór de
toetreding in Spanje zijn ingeschreven en ander
nationaal vervoer dan het vervoer van gevaarlijke

6 . Richtlijn 77 / 796 / EEG van de Raad van 12 december
1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 , blz . 37 ).
Voor de nieuwe Lid-Staten is de in artikel 5 , lid 2 ,

vastgestelde datum 1 januari 1983 .

stoffen verrichten , wordt de installatie van het

controle-apparaat geleidelijk verwezenlijkt onder de
volgende voorwaarden :
— voor voertuigen bestemd voor het vervoer van
reizigers , moet het controle-apparaat worden
geïnstalleerd en gebruikt respectievelijk in de
loop van 1986 in voertuigen die voor de eerste
keer vóór 1 januari 1972 zijn ingeschreven , in de
loop van 1987 voor voertuigen die voor de eerste
keer vóór 1 januari 1977 zijn ingeschreven en in
de loop van 1988 voor voertuigen die voor de
eerste keer tussen 1 januari 1977 en 1 januari
1986 zijn ingeschreven ;
— voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer
van andere goederen dan gevaarlijke stoffen ,
moet het controle-apparaat worden geïnstalleerd
en gebruikt respectievelijk in de loop van 1986 in
voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht
van 25 ton of meer , in de loop van 1987 in
voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht
van 14 ton of meer, in de loop van 1988 in
voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht
van 6 ton of meer en in de loop van 1989 in
voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht
tussen 3,5 en 6 ton .

b ) De toepassing van deze verordening wordt in Portu
gal uitgesteld :
— tot 1 januari 1989 voor voertuigen die voor de
eerste maal vóór de toetreding zijn ingeschreven

IV . BELASTINGEN

1 . Richtlijn 72 / 464 / EEG van de Raad van 19 december
1972 ( PB nr . L 303 van 31 . 12 . 1972 , blz . 1 ), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 84 / 217 / EEG van de Raad van
10 april 1984 ( PB nr . L 104 van 17 . 4 . 1984 , blz .
18 ).

In afwijking van artikel 4 , lid 2 ,
a ) kan het Koninkrijk Spanje bij wijze van overgangs
maatregel het percentage van de evenredige accijns
op sigaretten van donkere tabak geleidelijk aanpas
sen aan die op sigaretten van heldere tabak , zulks op
de volgende wijze :

— de toepassingsduur van deze overgangsmaatregel
bedraagt vier jaar , te rekenen vanaf de datum van
toetreding ,
— de afschaffing van het verschil dat op de datum
van toetreding bestaat tussen de twee percentages
van de evenredige accijns , verloopt in vijf gelijke
jaarlijkse gedeelten , per 1 januari van elk jaar ;
b ) kan de Portugese Republiek tot en met 31 december
1992 van het communautaire stelsel afwijken voor
wat betreft de accijns op tabaksfabrikaten die in de
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autonome gebieden van de Azoren en Madeira

worden vervaardigd en verbruikt , zulks op de vol
gende wijze :

— de gevolgen van de accijns op sigaretten uit de
prijsklasse die respectievelijk in continentaal
Portugal en in de autonome gebieden van de
Azoren en Madeira het meest verkocht wordt,
worden op de datum van toetreding berekend en
aan de Commissie medegedeeld ,
— drie jaar na de toetreding worden de in de
autonome gebieden toegepaste percentages van
de accijns verhoogd met een derde van het
verschil tussen de overeenkomstig het eerste
streepje berekende gevolgen, en vijf jaar na de
toetreding worden zij nogmaals verhoogd met
een derde ,

— indien tijdens de toepassingsduur van deze afwij
king het in continentaal Portugal toegepaste
accijnsrecht wordt verhoogd , wordt het percen
tage van het accijnsrecht in de autonome gebie
den van de Azoren en Madeira in dezelfde

verhouding verhoogd .
2 . Richtlijn 76 / 308 / EEG van de Raad van 15 maart 1976
(PB nr . L 73 van 19 . 3 . 1976 , blz . 18 ), gewijzigd bij :

— Toetredingsakte van 1979 ( PBnr . L291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 79 / 1071 / EEG van de Raad van 6 decem
ber 1979 ( PB nr. L 331 van 27 . 12 . 1979 ,
blz . 10 ).

Richtlijn 77 / 799 / EEG van de Raad van 19 december
1977 (PB nr . L 336 van 27 . 12 . 1977 , blz . 15 ), gewijzigd
bij Richtlijn 79 / 1070 / EEG van de Raad van 6 december
1979 (PB nr . L 331 van 27 . 12 . 1979 , blz . 8 ).
Tijdens de toepassingsduur van de tijdelijke afwijking op
grond waarvan de Portugese Republiek de invoering van
het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde mag uitstellen tot 1 januari 1989 ,
zijn de communautaire regelingen inzake gedwongen
inning van vorderingen en wederzijdse bijstand van
toepassing op de omzetbelasting die in Portugal geldt .
3 . Zesde Richtlijn 77 / 388 / EEG van de Raad van 17 mei
1977 (PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1977 , blz . 1 ), gewijzigd
bij :

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
— Elfde Richtlijn 80 / 368 / EEG van de Raad van 26
maart 1980 ( PB nr . L 90 van 3 . 4 . 1980 , blz . 41 ),

— Tiende Richtlijn 84 / 386 / EEG van de Raad van 31
juli 1984 (PB nr. L 208 van 3 . 8 . 1984 , blz. 58 ).
a ) Voor de tenuitvoerlegging van artikel 24 , leden 2 tot
en met 6 ,

— kan het Koninkrijk Spanje een vrijstelling van
belasting toekennen aan belastingplichtigen met
een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de
tegenwaarde van 10 000 Ecu in nationale valuta
tegen de omrekeningskoers geldende op de dag
van toetreding ,
— kan de Portugese Republiek een vrijstelling van
belasting toekennen aan belastingplichtigen met
een jaaromzet die niet meer bedraagt dan de
tegenwaarde in nationale valuta , respectievelijk
van 15 000 Ecu gedurende de eerste drie jaar
volgend op de tenuitvoerlegging van het gemeen
schappelijk stelsel van belasting over de toege
voegde waarde , en van 10 000 Ecu daarna , tegen
de omrekeningskoers geldend op de dag van
toetreding. De toekenning van een vrijstelling
groter dan de tegenwaarde van 10 000 Ecu leidt
tot compensatie van de berekening van de
eigen middelen overeenkomstig Verordening
( EEG , Euratom , EGKS ) nr . 2892 / 77 , gewij
zigd bij Verordening ( EEG , Euratom , EGKS )
nr . 3625 / 83 .

b ) Voor de tenuitvoerlegging van artikel 28 , lid 3 ,
sub b ), mag de Portugese Republiek de in bijlage F ,
sub 2 , 3 , 6 , 9 , 10 , 16 , 17 , 18 , 26 en 27 vermelde
handelingen vrijstellen .
Deze vrijstellingen mogen niet van invloed zijn op de
eigen middelen waarvan de grondslag overeen
komstig Verordening ( EEG , Euratom , EGKS )
nr . 2892 / 77 , gewijzigd bij Verordening ( EEG ,
Euratom , EGKS ) nr . 3625 / 83 , moet worden aange
vuld .

c) Behoudens naleving van artikel 95 van het EEG-Ver
drag en mits de nodige maatregelen worden getroffen
om een weerslag op de eigen middelen te voorkomen ,
overeenkomstig Verordening ( EEG , Euratom ,
EGKS ) nr . 2892 / 77 , gewijzigd bij Verordening
(EEG , Euratom , EGKS ) nr . 3625 / 83 , mag de
Portugese Republiek vrijstellingen toepassen met
teruggaaf van voorbelasting:

— overeenkomstig artikel 28 , lid 2 , voor de onderstaande levensmiddelen:
Nummer van het

gemeenschappelijk

383

Omschrijving

douanetarief

02.01

Vlees en eetbare slachtafvallen , van de dieren bedoeld bij de posten 01 . 01 tot en met
01.04 , vers , gekoeld of bevroren

02.02

Dood pluimvee , alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvallen ( met
uitzondering van levers ), vers , gekoeld of bevroren
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

03.01

Vis , vers ( levend of dood ), gekoeld of bevroren

03.02

Vis , gedroogd , gezouten of gepekeld ; gerookte vis , ook indien voor of tijdens het
roken gekookt:

A. gedroogd , gezouten of gepekeld :
I. in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden :
b ) Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida en Gadus ogac)
03.03

Schaal-, schelp- en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp ), vers
(levend of dood), gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren
in de schaal , enkel gekookt in water:
B. Schelp- en weekdieren :
II . Mosselen

III . eetbare slakken , andere dan zeeslakken
IV . andere
04.01

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

04.02
ex 04.04
04.05

Melk en room , verduurzaamd , ingedikt of met toegevoegde suiker
Zogenaamde Flamengo-kaas

Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze verduurzaamd , ook indien
met toegevoegde suiker :
A. Vogeleieren in de schaal , vers of verduurzaamd

07.01

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld

07.02

Groenten en moeskruiden , al dan niet gekookt of gebakken , bevroren

07.04

Groenten en moeskruiden , gedroogd , gedehydrateerd of geëvaporeerd , ook indien
in stukken of in schijven gesneden , dan wel fijngemaakt of in poedervorm , doch niet
op andere wijze bereid

07.05

Gedroogde zaden van peulgroenten , ook indien gepeld ( spliterwten , enz .)

08.01

Dadels , bananen , ananassen , manga's , guaves en manggistans , kokosnoten ,
paranoten en cashewnoten , vers of gedroogd , al dan niet in de dop , schil of
schaal :
B. Bananen

C. Ananassen

D. Advokaten
ex 08.02
08.03

Citrusvruchten , vers

Vijgen , vers of gedroogd :
A. Vers

08.04

Druiven , rozijnen en krenten :
A. Druiven

08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers

08.07

Steenfruit , vers

08.08

Aardbeien en bessen , vers
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

08.09

Ander vers fruit

10.06

Rijst

11.01

Meel van granen

15.01

Reuzel , ander varkensvet en vet van pluimvee , geperst , gesmolten of met behulp van
oplosmiddelen geëxtraheerd :
A. Reuzel en ander varkensvet

15.07

Plantaardige vette oliën , vloeibaar of vast , ruw , gezuiverd of geraffineerd :
A. Olijfolie

19.02

Moutextract ; meel-, gries-, griesmeel , zetmeel- en moutextractpreparaten voor
kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met
minder dan 50 gewichtspercenten cacao :
ex B. andere :

— Preparaten voor kindervoeding
19.03

Deegwaren

19.07

Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker ,
honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd ; ouwel in bladen ,
hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel
of van zetmeel :
ex D. andere :
— Brood

22.01

Water , mineraalwater , spuitwater , ijs en sneeuw :
ex B. andere :
— Water

bij wijze van tijdelijke uitzondering gedurende vijf jaar volgende op het verstrijken van de periode
waarin de invoering van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
kan worden uitgesteld , voor onderstaande landbouwhulpstoffen :
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

Hoofdstuk 1

Levende dieren

06.01

Bollen , knollen en wortelstokken , ook indien in blad of in bloei

06.02

Andere levende planten en wortels , stekken en enten daaronder begrepen

10.01

Tarwe en mengkoren

10.02

Rogge

10.03

Gerst

10.04

Haver

10.05

Maïs

10.07

Boekweit , kanariezaad en gierst ( pluimgierst , trosgierst , sorgho , enz .); andere
granen
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

12.01

Oliehoudende zaden en vruchten , ook indien gebroken :
A. bestemd voor zaaidoeleinden

ex 12.03

Zaaigoed :
— met uitzondering van bloemzaad

12.04
ex 12.07

Suikerbieten , ook indien gesneden , vers of gedroogd of in poeder ; suikerriet
Planten , plantedelen , voor insekten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke
doeleinden , vers of gedroogd , ook indien gesneden , gebroken of in poeder

12.09

Stro en kaf van graangewassen , onbewerkt , ook indien gehakt

12.10

Voederbieten , voederrapen , voederwortels ; hooi , luzerne , hanekammetjes ( espar
cette ), klaver , voederkool , lupine , wikke en andere dergelijke voedergewassen

13.03

Plantesappen en plantenextracten ; pectinestoffen , pectinaten en pectaten ; agar-agar
en andere uit plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen :
A. Plantesappen en plantenextracten :
V. van pyrethrum en van wortels van rotenon bevattende gewassen

14.01

Plantaardige stoffen , voornamelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlecht
werk ( teen , riet , bamboe , rotting , bies en raffia ; gezuiverd , gebleekt of geverfd stro
van graangewassen ; lindebast en dergelijke):
ex C. andere :
— Raffia

23.01

Meel en poeder van vlees , van slachtafvallen , van vis of van schaal-, schelp- of
weekdieren , ongeschikt voor menselijke consumptie ; kanen

23.04

Perskoeken , ook die van olijven , en andere bij de winning van plantaardige oliën
verkregen afvallen , met uitzondering van droesem of bezinksel

23.06

Produkten van plantaardige oorsprong van de soorten , welke worden gebruikt als
voedsel voor dieren , elders genoemd noch elders onder begrepen

23.07

Veevoeder , samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen van de
soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren

28.02

Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel ; colloïdale zwavel

28.38

Sulfaten en aluinen ; peroxosulfaten ( persulfaten ):
A. Sulfaten :

II . Kaliumsulfaten en kopersulfaten
VI . IJzersulfaten en nikkelsulfaten
VIII . andere
ex 38.1 1

Ontsmettingsmiddelen , insektendodende middelen , schimmelwerende middelen ,
voor gebruik in de landbouw

38.19

Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante
industrieën ( mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen ), elders
genoemd noch elders onder begrepen ; residuen van de chemische of van aanver
wante industrieën , elders genoemd noch elders onder begrepen :

A. Foezeloliën ; dippelolie
82.01

Spaden , schoppen , houwelen , hakken , gaffels , rieken , vorken , mesthaken , harken ,
schoffels ; bijlen , houthiepen , kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of
te kloven ; zeisen , sikkels , stro- en hooimessen , heggescharen en dergelijke met twee

handen te bedienen scharen , wiggen en ander handgereedschap , voor land-, tuin- of
bosbouw

15 . 11 . 85

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

387

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

82.02

Zagen ( handgereedschap ) en zaagbladen van alle soorten ( freeszagen en ongetande
zaagbladen daaronder begrepen ):
A. Zagen ( handgereedschap )

ex 84.10
84.24

Pompen , motorpompen , voor vloeistoffen , voor gebruik in de landbouw

Machines , toestellen en werktuigen , voor land- en tuinbouw , voor voorbereiding ,
bewerking en bebouwing van de bodem , rollers voor gras- en sportvelden daaronder
begrepen

84.25

Machines , toestellen en werktuigen , voor het oogsten en voor het dorsen van
landbouwprodukten ; stro- en veevoederpersen ; gazonmaaimachines ; wanmolens
en dergelijke machines voor het reinigen van graan , sorteermachines voor eieren ,
voor vruchten en voor andere landbouwprodukten , met uitzondering van machines
en toestellen voor de meelindustrie , bedoeld bij post 84.29

84.26

Melkmachines en andere machines en toestellen , voor melkbedrijven

84.27

Persen en andere toestellen, voor het bereiden van wijn , van appeldrank en
dergelijke

84.28

Andere machines en toestellen , voor de landbouw , voor de tuinbouw , voor de

pluimveeteelt en voor de bijenteelt , kiemkasten met mechanische of met thermische
uitrusting , alsmede broedmachines en kunstmoeders , voor de pluimveeteelt
84.29

87.01

Machines , toestellen en werktuigen , voor de meelindustrie en voor de behandeling
van granen en van gedroogde peulgroenten , met uitzondering van machines ,
toestellen en werktuigen , welke in het boerenbedrijf worden gebruikt
Tractors ( trekkers ), ook indien met lier :
A. Motoculteurs , met explosie- of verbrandingsmotor
B. Landbouwtractors ( met uitzondering van motoculteurs ) en tractors voor de
bosbouw , op wielen

ex 87.06

Delen , onderdelen en toebehoren , voor motorvoertuigen , bedoeld bij de posten
87.01 A en B

87.14

Andere voertuigen zonder eigen beweegkracht en aanhangwagens voor voertuigen ;
delen en onderdelen daarvan :

ex A. Voertuigen , bestemd om door dieren te worden getrokken , voor gebruik in
de landbouw

V. HANDELSPOLITIEK

Verordening ( EEG ) nr . 288 / 82 van de Raad van 5 februari
1982 (PB nr . L 35 van 9 . 2 . 1982 , blz . 1 ), gewijzigd bij :

— Verordening ( EEG ) nr . 2303 / 82 van de Commissie van
18 augustus 1982 ( PB nr . L 246 van 21 . 8 . 1982 ,
blz . 7 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2417 / 82 van de Commissie van
3 september 1982 ( PB nr . L 258 van 4 . 9 . 1982 , blz . 8 ),
gerectificeerd in PB nr . L 354 van 16 . 12 . 1982 ,
blz . 36 ,

— Verordening ( EEG ) nr . 899 / 83 van de Raad van
28 maart 1983 ( PB nr . L 103 van 21 . 4 . 1983 , blz .
1 ),

gerectificeerd in PB nr . L 58 van 2 . 3 . 1982 , blz . 31 , PB nr .
L 189 van 1 . 7 . 1982 , blz . 80 , PB nr . L 260 van 8 . 9 . 1982 ,
blz . 16 , en PB nr . L 351 van 11 . 12 . 1982 , blz . 35 .

Overeenkomstig artikel 19 mag het Koninkrijk Spanje na de
toetreding , in overeenstemming met de in de Gemeenschap
geldende praktijk , de bepalingen handhaven die het heeft
vastgesteld om de invoer van de 14 hierna genoemde
gebruikte of nieuwe , maar slecht onderhouden produkten
aan een bijzondere vergunning te onderwerpen :

388

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

15 . 11 . 85

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

40.11

Banden en velglinten , van niet geharde gevulcaniseerde rubber, voor wielen van alle
soorten , verwisselbare loopvlakken voor banden , van niet geharde gevulcaniseerde
rubber :
B. andere :

ex II . overige :
— Binnenbanden van het type gebruikt voor rijwielen en voor rijwielen met
hulpmotor

— gebruikte binnenbanden
63.01

Kleding en kledingtoebehoren , dekens , linnengoed en artikelen voor stoffering , van
textiel ( andere dan artikelen bedoeld bij de posten 58.01 , 58.02 en 58.03 ), schoeisel en
hoofddeksels , ongeacht van welk materiaal , voor zover deze goederen duidelijke sporen
van gebruik dragen , in bulk dan wel verpakt in balen , in zakken of in dergelijke
verpakkingsmiddelen

73.24

Bergingsmiddelen van ijzer of van staal , voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt
gas

Hoofdstuk 84

Stoomketels , machines , toestellen en mechanische werktuigen

Hoofdstuk 85

Elektrische machines , apparaten en toestellen ; artikelen voor elektrotechnisch
gebruik

Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen ; niet-elektrische signaal- en
waarschuwingstoestellen voor het verkeer

Hoofdstuk 87

Automobielen , tractors , rijwielen , motorrijwielen en andere voertuigen , voor vervoer te
lande

89.01

Schepen , niet bedoeld bij een der posten 89.02 tot en met 89.05

89.02

Sleep- en duwboten

89.03

Lichtschepen , pompboten , drijvende brandspuiten , zandzuigers , baggermolens van alle
soorten , drijvende kranen en andere schepen , waarbij het varen slechts van bijkomstige
betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie ; drijvende droogdokken ; boor- en
werkeilanden , welke al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

90.17

Instrumenten , apparaten en toestellen , voor de geneeskunde , voor de chirurgie , voor de
tandheelkunde en voor de veeartsenijkunde , elektrische apparaten voor medisch
gebruik en apparaten voor onderzoek van het gezichtsvermogen daaronder begre
pen

Hoofdstuk 93

Wapens en munitie

97.01

Speelwagens en ander speelgerei op wielen , voor kinderen , zoals fietsjes , autopeds ,
vliegende hollanders , pedaalauto's , poppewagens en dergelijke

97.03

Ander speelgoed ; modellen op schaal voor ontspanning

VI . SOCIALE POLITIEK

1 . Verordening ( EEG ) nr . 2950 / 83 van de Raad van
17 oktober 1983 ( PB nr. L 289 van 22 . 10 . 1983 ,
blz . 1 ).

Voor de toepassing van artikel 3 ten aanzien van
Portugal zullen voor de centra die vóór de datum van
toetreding reeds bestonden , dezelfde bepalingen gelden
als die van lid 2 van genoemd artikel , mits de afschrij
vingsberekening wordt toegepast over de restwaarde van

de centra voor beroepsopleiding. Deze centra worden
geacht aan het einde van het zesde jaar dat volgt op de
toetreding , definitief te zijn afgeschreven .
2 . Richtlijn 80 / 1107 / EEG van de Raad van 27 november
1980 ( PB nr. L 327 van 3 . 12 . 1980 , blz . 8 ).
De termijnen van drie en vier jaar , die onderscheidenlijk
zijn voorgeschreven krachtens de eerste en de tweede
alinea van lid 1 van artikel 11 lopen , wat de Portugese
Republiek betreft , vanaf de toetreding .
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tugal in de handel waren en op de datum van toetreding
nog in voorraad zijn, blijven toestaan .

1 . Richtlijn 65 / 65 / EEG van de Raad van 26 januari 1965
(PB nr. 22 van 9 . 2 . 1965 , blz . 369 ), gewijzigd bij
Richtlijn 83 / 570 / EEG van de Raad van 26 oktober
1983 ( PB nr. L 332 van 28 . 11 . 1983 , blz . 1 ).

Richtlijn 75 / 31 8 / EEG van de Raad van 20 mei 1975
( PB nr . L 147 van 9 . 6 . 1975 , blz . 1 ), gewijzigd bij

3 . Richtlijn 73 / 241 / EEG van de Raad van 24 juli 1973
( PB nr . L 228 van 16 . 8 . 1973 , blz . 23 ), gewijzigd
bij :

— Richtlijn 74 / 411 / EEG van de Raad van 1 augustus
1974 (PB nr . L 221 van 12 . 8 . 1974 , blz . 17 ),

Richtlijn 83 / 570 / EEG van de Raad vian 26 oktober
1983 ( PB nr . L 332 van 28 . 11 . 1983 , blz . 1 ).

— Richtlijn 74 / 644 / EEG van de Raad van 19 decem
ber 1974 ( PB nr . L 349 van 28 . 12 . 1974 ,
blz . 63 ),

Tweede Richtlijn 75 / 319 / EEG van de Raad van 20 mei
1975 (PB nr. L 147 van 9 . 6 . 1975 , blz . 13 ), gewijzigd
bij :

— Richtlijn 75 / 155 / EEG van de Raad van 4 maart
1975 (PB nr . L 64 van 11 . 3 . 1975 , blz . 21 ),

— Richtlijn 78 / 420 / EEG van de Raad van 2 mei 1978
(PB nr . L 123 van 11 . 5 . 1978 , blz . 26 ),

— Richtlijn 76 / 628 / EEG van de Raad van 20 juli 1976
( PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 1 ),

— Richtlijn 83 / 570 / EEG van de Raad van 26 oktober
1983 ( PB nr . L 332 van 28 . 11 . 1983 , blz . 1 ).

— Richtlijn 78 / 609 / EEG van de Raad van 29 juni
1978 ( PB nr . L 197 van 22 . 7 . 1978 , blz . 10 ),

Richtlijn 78 / 25 / EEG van de Raad van 12 december
1977 ( PB nr . L 11 van 14 . 1 . 1978 , blz . 18 ), gewijzigd
bij :

— Richtlijn 78 / 842 / EEG van de Raad van 10 oktober
1978 (PB nr . L 291 van 17 . 10 . 1978 , blz . 15 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 81 / 464 / EEG van de Raad van 24 juni
1981 ( PB nr . L 183 van 4 . 7 . 1981 , blz . 33 ).

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Richtlijn 80 / 608 / EEG van de Raad van 30 juni
1980 ( PB nr . L 170 van 3 . 7 . 1980 , blz . 33 ).
Tot en met 31 december 1987 en onverminderd een

De Portugese Republiek kan de tenuitvoerlegging van de
maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan het
bepaalde in de betrokken richtlijnen betreffende farma
ceutische specialiteiten uitstellen tot 1 januari 1991 .

eventuele latere opneming van deze produkten in de
richtlijn , mag het Koninkrijk Spanje op zijn interne
markt de handel in produkten van het soort „familiar a la
taza", „a la taza" en „familiar lacteado" onder de

benaming chocolade blijven toestaan .
Onmiddellijk bij de toetreding aanvaardt de Portugese
Republiek evenwel zonder herhaling , overeenkomstig
vermelde richtlijnen , de preklinische en klinische proe
ven alsmede de controles op elke partij medicijnen ,
verricht in de huidige Lid-Staten . Daartoe moet elke
partij in Portugal ingevoerde medicijnen de protocollen
van de in de Lid-Staat van oorsprong verrichte contro

4 . Richtlijn 75 / 726 / EEG van de Raad van 17 november
1975 ( PB nr . L 311 van 1 . 12 . 1975 , blz . 40 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 79 / 168 / EEG van de Raad van 5 februari
1979 ( PB nr . L 37 van 13 . 2 . 1979 , blz . 27 ),

letests bevatten .

2 . Richtlijn 73 / 173 / EEG van de Raad van 4 juni 1973
( PB nr . L 189 van 11 . 7 . 1973 , blz . 7 ), gewijzigd bij :
— Richtlijn 80 / 781 / EEG van de Raad van 22 juli 1980
( PB nr . L 229 van 30 . 8 . 1980 , blz . 57 ),

— Richtlijn 80 / 1271 / EEG van de Raad van 22 decem
ber 1980 (PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 ,
blz . 70 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

Tot en met 31 december 1988 mag de Portugese
Republiek de handel op haar grondgebied in vruchtesap
pen en vruchtennectar waarvan de samenstelling , de
vervaardigingskenmerken , de verpakking of het kenmer
ken niet voldoen aan de eisen van deze richtlijn maar die
vóór de toetreding in overeenstemming met de geldende
voorschriften in Portugal in de handel waren , blijven
toestaan .

— Richtlijn 82 / 473 / EEG van de Commissie van
10 juni 1982 ( PB nr . L 213 van 21 . 7 . 1982 ,
blz . 17 ).

Tot en met 31 december 1988 mag de Portugese
Republiek de handel op haar grondgebied in gevaarlijke
preparaten ( oplosmiddelen ) waarvan de indeling , de
verpakking en het kenmerken niet voldoen aan de eisen
van deze richtlijn maar die vóór de toetreding in
overeenstemming met de geldende voorschriften in Por

5 . Richtlijn 76 / 118 / EEG van de Raad van 18 december
1975 ( PB nr . L 24 van 30 . 1 . 1976 , blz . 49 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 78 / 630 / EEG van de Raad van 19 juni
1978 ( PB nr . L 206 van 29 . 7 . 1978 , blz . 12 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
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— Richtlijn 83 / 635 / EEG van de Raad van 13 decem
ber 1983 (PB nr . L 357 van 21 . 12 . 1983 ,
blz . 37 ).

overeenstemming met de geldende voorschriften in Por
tugal in de handel waren en op de datum van toetreding
nog in voorraad zijn , blijven toestaan .

Hoewel dit produkt niet onder de werkingssfeer van deze
richtlijn valt , en onder voorbehoud van een latere
wijziging van deze richtlijn , mag het Koninkrijk Spanje
de benaming „leche concentrada" handhaven voor het
aldus genoemde Spaanse zuivelprodukt .

9 . Beschikking 80 / 372 / EEG van de Raad van 26 maart

6 . Richtlijn 77 / 728 / EEG van de Raad van 7 november
1977 ( PB nr . L 303 van 28 . 11 . 1977 , blz . 23 ), gewijzigd
bij :

1980 ( PB nr . L 90 van 3 . 4 . 1980 , blz . 45 ).

Voor de toepassing van artikel 1 , lid 2 , van deze
beschikking in Portugal wordt 1977 als referentiejaar
aangehouden voor de berekening van de beperking van
het gebruik van chloorfluorkoolstofverbindingen .

— Richtlijn 81 / 91 6 / EEG van de Commissie van
5 oktober 1981 ( PB nr . L 342 van 28 . 11 . 1981 , blz .
7 ), gerectificeerd in PB nr . L 357 van 12 . 12 . 1981 ,
blz . 23 en PB nr . L 78 van 24 . 3 . 1982 , blz . 28 ,

— Richtlijn 83 / 265 / EEG van de Raad van 16mei 1983
( PB nr . L 147 van 6 . 6 . 1983 , blz . 11 ).
Tot en met 31 december 1988 mag de Portugese
Republiek de handel op haar grondgebied in verven ,
vernissen , drukinkten , kleefstoffen en soortgelijke pre
paraten , waarvan de indeling , de verpakking en het
kenmerken niet voldoen aan de eisen van deze richtlijn
maar die vóór de toetreding in overeenstemming met de
geldende voorschriften in Portugal in de handel waren en
op de datum van toetreding nog in voorraad zijn , blijven
toestaan .

7 . Richtlijn 78 / 611 / EEG van de Raad van 29 juni 1978
( PB nr . L 197 van 22 . 7 . 1978 , blz . 19 ).

Gedurende een termijn die uiterlijk op 31 december 1986
verstrijkt mag het Koninkrijk Spanje op zijn markt
benzines in de handel brengen van de kwaliteit „super"
waarvan het maximaal toegestane loodgehalte is gehand
haafd op 0,60 gram per liter voor „super" met een RON
van 96 en 0,65 gram per liter voor „premium" met een
RON van 98 .

Gedurende een termijn die uiterlijk op 31 december 1987
verstrijkt mag de Portugese Republiek op haar markt
superbenzine in de handel brengen waarvan het maxi
maal toegestane loodgehalte meer bedraagt dan 0,4 gram
per liter .
8 . Richtlijn 78 / 631 / EEG van de Raad van 26 juni 1978
(PB nr . L 206 van 29 . 7 . 1978 , blz . 13 ), gewijzigd
bij :
— Richtlijn 81 / 187 / EEG van de Raad van 26 maart
1981 ( PB nr . L 88 van 2 . 4 . 1981 , blz . 29 ),
— Richtlijn 84 / 291 / EEG van de Commissie van
18 april 1984 ( PB nr . L 144 van 30 . 5 . 1984 , blz .
1 ).

Tot en met 31 december 1988 mag de Portugese
Republiek de handel op haar grondgebied in gevaarlijke
preparaten ( bestrijdingsmiddelen ) waarvan de indeling ,
de verpakking en het kenmerken niet voldoen aan de
eisen van deze richtlijn maar die vóór de toetreding in

VIII . VISSERIJ

1 . Verordening ( EEG ) nr . 3796 / 81 van de Raad van
29 december 1981 ( PB nr . L 379 van 31 . 12 . 1981 , blz .
1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3655 / 84 van de
Raad van 19 december 1984 ( PB nr . L 340 van 28 . 12 .
1984 , blz . 1 ).

a ) In afwijking van de bepaling betreffende het verstrij
ken van de in artikel 6 , lid 2 , sub b ), bedoelde

steunmaatregelen , kan Portugal gedurende de vijf
jaar volgend op de datum van hun erkenning aan
producentenorganisaties die gedurende de vijf jaar
na de datum van toetreding van Portugal zijn
opgericht , steun verlenen .
b ) In afwijking van artikel 21 , lid 3 , derde alinea , deelt
Portugal uiterlijk tot en met 31 december 1988 , aan
de Commissie gegevens mee onder minder gedetail
leerde voorwaarden dan die welke zijn voorgeschre
ven in de communautaire regeling en op tijdstippen
die volgens de procedure van artikel 33 moeten
worden bepaald .

2 . Verordening ( EEG ) nr . 171 / 83 van de Raad van
25 januari 1983 ( PB nr . L 24 van 27 . 1 . 1983 , blz . 14 ),
gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 2931 / 83 van de Raad van
4 oktober 1983 ( PB nr . L 288 van 21 . 10 . 1983 ,
blz . 1 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1637 / 84 van de Raad van
7 juni 1984 ( PB nr . L 156 van 13 . 6 . 1984 , blz .
1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 2178 / 84 van de Raad van
23 juli 1984 ( PB nr . L 199 van 28 . 7 . 1984 , blz .
— Verordening ( EEG ) nr. 2664 / 84 van de Raad van
18 september 1984 ( PB nr . L 253 van 21 . 9 . 1984 ,
blz . 1 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 3625 / 84 van de Raad van
18 december 1984 ( PB nr . L 335 van 22 . 12 . 1984 ,
blz . 3 ).
De in artikel 19 , lid 5 , bedoelde termijn voor kennisge
ving loopt tot 1 juli 1986 .
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BIJLAGE XXXIII

Lijst bedoeld in artikel 391 , lid 1 , van de Toetredingsakte
1.

Comité voor het vervoer

ingesteld bij artikel 83 van het EEG-Verdrag en
waarvan de statuten zijn vastgesteld bij besluit van de
Raad van 15 september 1958 (PB nr. 25 van 27 . 11 .
1958 , blz . 509 / 58 ), gewijzigd bij Besluit 64 / 390 / EEG
van de Raad van 22 juni 1964 ( PB nr . 102 van 29 . 6 .
1964 , blz . 1602 / 64 ).
2 . Comité van het Europees Sociaal Fonds

ingesteld bij artikel 124 van het EEG-Verdrag
en waarvan het statuut is vastgesteld bij Besluit
83 / 517 / EEG van de Raad van 17 oktober 1983 ( PB nr .
L 289 van 22 . 10 . 1983 , blz . 42 ).

6 . Raadgevend Comité voor de sociale zekerheid van
migrerende werknemers

ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1408 / 71 van de
Raad van 14 juni 1971 ( PB nr. L 149 van 5 . 7 . 1971 ,
blz . 2 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2001 / 83
van de Raad van 2 juni 1983 ( PB nr . L 230 van 22 . 8 .
1983 , blz . 6 ).
7 . Raadgevend Comité voor de veiligheid , de hygiëne en
de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats
ingesteld bij Besluit 74 / 325 / EEG van de Raad van
27 juni 1974 ( PB nr. L 185 van 9 . 7 . 1974 , blz . 15 ),
gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr .
L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ).

3 . Raadgevend Comité van het Voorzieningsagentschap
van Euratom

ingesteld bij de statuten van het Agentschap van
6 november 1958 ( PB nr . 27 van 6 . 12 . 1958 , blz .

534 / 58 ), gewijzigd bij :
— Besluit 73 / 45 / Euratom van de Raad van 8 maart

1973 ( PB nr . L 83 van 30 . 3 . 1973 , blz . 20 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PBnr . L291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

8 . Raad van Bestuur van het Europees Centrum voor de
ontwikkeling van de beroepsopleiding
ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 337 / 75 van de
Raad van 10 februari 1975 (PB nr . L 39 van 13 . 2 .
1975 , blz . 1 ).

9 . Raad van Beheer van de Europese Stichting voor de
verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1365 / 75 van de

4 . Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werk
nemers

ingesteld bij Verordening nr . 15 van de Raad van
16 augustus 1961 ( PB nr . 57 van 26 . 8 . 1961 , blz .
1073 / 61 ), gewijzigd bij :
— Verordening nr . 38 / 64 / EEG van de Raad van
25 maart 1964 ( PB nr . 62 van 17 . 4 . 1964 , blz .

Raad van 26 mei 1975 ( PB nr . L 139 van 30 . 5 . 1975 ,
blz . 1 ).

10 . Raadgevend Comité voor de medische opleiding

ingesteld bij Besluit 75 / 364 / EEG van de Raad van
16 juni 1975 (PB nr. L 167 van 30 . 6 . 1975 , blz .
17 ).

965 / 64 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1612 / 68 van de Raad van
15 oktober 1968 ( PB nr . L 257 van 19 . 10 . 1968 ,
blz . 2 ).

5 . Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding
ingesteld bij Besluit 63 / 266 / EEG van de Raad van
2 april 1963 ( PB nr . 63 van 20 . 4 . 1963 , blz . 1338 / 63 ),
en waarvan het statuut is vastgesteld bij Besluit

11 . Raadgevend Comité voor de opleiding op het gebied
van de verpleegkunde
ingesteld bij Besluit 77 / 454 / EEG van de Raad van
27 juni 1977 ( PB nr . L 176 van 15 . 7 . 1977 , blz .
11 ).

12 . Raadgevend Wetenschappelijk Comité voor het onder
zoek naar de toxiciteit en de ecotoxiciteit van chemische

63 / 688 / EEG van de Raad van 18 december 1963 (PB

verbindingen

nr . 190 van 30 . 12 . 1963 , blz . 3090 / 63 ), gewijzigd
bij :

ingesteld bij Besluit 78 / 61 8 / EEG van de Commissie
van 28 juni 1978 ( PB nr . L 198 van 22 . 7 . 1978 ,
blz . 17 ), gewijzigd bij :

— Besluit 68 / 189 / EEG van de Raad van 9 april 1968
( PB nr . L 91 van 12 . 4 . 1968 , blz . 26 ),

— Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ),
— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ).

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr. L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),
— Besluit 80 / 1084 / EEG van de Commissie van

7 november 1980 ( PB nr . L 316 van 25 . 11 . 1980 ,
blz . 21 ).
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1 3 . Raadgevend Comité voor de opleiding van beoefenaars
der tandheelkunde

ingesteld bij Besluit 78 / 688 / EEG van de Raad van
25 juli 1978 ( PB nr . L 233 van 24 . 8 . 1978 , blz .
15 ).

14 . Raadgevend Comité voor de opleiding van dieren

15 . 11 . 85

17 . Raad van Beheer en Wetenschappelijke Raad van het
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op het
gebied van de kernenergie
ingesteld bij Besluit 84 / 339 / Euratom van de Commis
sie van 24 mei 1984 ( PB nr . L 177 van 4 . 7 . 1984 ,
blz . 29 ).

artsen

ingesteld bij Besluit 78 / 1028 / EEG van de Raad van
18 december 1978 ( PB nr . L 362 van 23 . 12 . 1978 ,
blz . 10 ).

15 . Raadgevend Comité voor de opleiding van verloskun
digen

ingesteld bij Besluit 80 / 156 / EEG van de Raad van
21 januari 1980 ( PB nr . L 33 van 11.2 . 1980 , blz .

18 . De Raadgevende Comités voor beheer en coördinatie
van de communautaire onderzoek-, ontwikkelings- en
demonstratiewerkzaamheden

ingesteld bij Besluit 84 / 338 / Euratom , EGKS , EEG
van de Raad van 29 juni 1984 (PB nr. L 177 van 4 . 7 .
1984 , blz . 25 ).

13 ).

16 . Raadgevend Comité voor gelijke kansen voor mannen

19 . Comité voor Wetenschappelijke en Technische Infor
matie en Documentatie ( CWTID )

en vrouwen

ingesteld bij Besluit 82 / 43 / EEG van de Commissie van

ingesteld bij Besluit 84 / 567 / EEG van de Raad van

9 december 1981 ( PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1982 ,
blz . 35 ).

27 november 1984 ( PB nr . L 314 van 4 . 12 . 1984 ,
blz . 19 ).

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

393

BIJLAGE XXXIV

Lijst bedoeld in artikel 391 , lid 2, van de Toetredingsakte
a ) 1 . Arbitrage-Commissie

ingesteld bij artikel 18 van het EGA-Verdrag
en waarvan het reglement is vastgesteld bij Verorde
ning nr . 7 / 63 / Euratom van de Raad van 3 de
cember 1963 ( PB nr . 180 van 10 . 12 . 1963 , blz .

Commissie van 24 januari 1983 ( PB nr . L 44 van
16 . 2 . 1983 , blz . 21 ).

7 . Paritair Comité voor de sociale vraagstukken van
de agrarische arbeiders
ingesteld bij Besluit 74 / 442 / EEG van de Commis
sie van 25 juli 1974 ( PB nr . L 243 van 5 . 9 . 1974 ,
blz . 22 ), gewijzigd bij Besluit 83 / 54 / EEG van de

2849 / 63 ).

2 . Paritair Raadgevend Comité voor de sociale vraag

Commissie van 24 januari 1983 ( PB nr . L 44 van
16 . 2 . 1983 , blz . 22 ).

stukken in het vervoer over de weg

ingesteld bij Besluit 65 / 362 / EEG van de Commis
sie van 5 juli 1965 ( PB nr . 130 van 16 . 7 . 1965 , blz .
2184 / 65 ).

8 . Comité van deskundigen van de Europese Stichting
tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandig
heden

3 . Raadgevend Comité voor de visserij
ingesteld bij Besluit 71 / 128 / EEG van de Commis

ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1365 / 75 van
de Raad van 26 mei 1975 ( PB nr . L 139 van 30 . 5 .

sie van 25 februari 1971 (PB nr . L 68 van 22 . 3 .

1975 , blz . 1 ).

1971 , blz . 18 ), gewijzigd bij Besluit 73 / 429 / EEG
van de Commissie van 31 oktober 1973 ( PB nr .
L 355 van 24 . 12 . 1973 , blz . 61 ).

9 . Gemengde Commissie voor de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden in de steenkolenindustrie

ingesteld bij Besluit 75 / 782 / EGKS van de Com

4 . Raadgevend Comité van verbruikers
ingesteld bij Besluit 73 / 3 06 / EEG van de Commis
sievan 25 september 1973 ( PBnr . L 283 van 10 . 10 .
1973 , blz . 18 ), gewijzigd bij :

missie van 24 november 1975 ( PB nr . L 329 van
23 . 12 . 1975 , blz . 35 ).

10 . Wetenschappelijk Comité voor kosmetologie

— Besluit 76 / 906 / EEG van de Commissie van

ingesteld bij Besluit 78 / 45 / EEG van de Commissie

3 december 1976 ( PB nr . L 341 van 10 . 12 .
1976 , blz . 42 ),

van 19 december 1977 ( PB nr . L 13 van 17 . 1 .
1978 , blz . 24 ).

— Besluit 80 / 1087 / EEG van de Commissie van

11 . Wetenschappelijk en Technisch Comité voor de

16 oktober 1980 ( PB nr . L 320 van 27 . 11 .
1980 , blz . 33 ).

visserij

ingesteld bij Besluit 79 / 572 / EEG van de Commis
sie van 8 juni 1979 ( PB nr . L 156 van 23 . 6 . 1979 ,
blz . 29 ).

5 . Raadgevend Comité voor douanezaken
ingesteld bij Besluit 73 / 351 / EEG van de Commis
sie van 7 november 1 973 ( PB nr . L 321 van 22 . 11 .

12 . Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

1973 , blz . 37 ), gewijzigd bij :

ingesteld bij Besluit 80 / 991 / EEG van de Commis
sie van 9 oktober 1980 ( PB nr . L 297 van 6 . 11 .
1980 , blz . 28 ).

— Besluit 76 / 921 / EEG van de Commissie van

21 december 1976 ( PB nr . L 362 van 31 . 12 .
1976 , blz . 55 ),
— Besluit 78 / 883 / EEG van de Commissie van

13 . Raadgevend Comité voor levensmiddelen

20 oktober 1978 ( PB nr . L 299 van 26 . 10 .
1978 , blz . 39 ),

ingesteld bij Besluit 80 / 1073 / EEG van de Com
missie van 24 oktober 1980 ( PB nr . L 318 van 26 .
11 . 1980 , blz . 28 ).

— Besluit 81 / 342 / EEG van de Commissie van

5 mei 1981 ( PB nr . L 133 van 20 . 5 . 1981 ,
blz . 31 ),

14 .

Comité voor handel en distributie

— Besluit 83 / 111 / EEG van de Commissie van

ingesteld bij Besluit 81 / 428 / EEG van de Commis

7 maart 1983 ( PB nr . L 66 van 12 . 3 . 1983 ,
blz . 23 ).

sie van 20 mei 1981 ( PB nr . L 165 van 23 . 6 . 1981 ,
blz . 24 ).

6 . Paritair Comité voor de sociale vraagstukken in de
zeevisserij

1 5 . Comité voor de Europese ontwikkeling van weten
schap en technologie

ingesteld bij Besluit 74 / 441 / EEG van de Commis
sie van 25 juli 1974 ( PB nr . L 243 van 5 . 9 . 1974 ,
blz . 19 ), gewijzigd bij Besluit 83 / 53 / EEG van de

ingesteld bij Besluit 82 / 835 / EEG van de Commis
sie van 6 december 1982 ( PB nr . L 350 van 10 . 12 .
1982 , blz . 45 ).

394

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
16 . Raadgevend Comité voor het communautaire

15 . 11 . 85

18 . Paritair Comité voor de spoorwegen

beleid inzake de houtsector

ingesteld bij Besluit 83 / 247 / EEG van de Commis
sievan 11 mei 1983 ( PB nr . L 137 van 26 . 5 . 1983 ,
blz . 31 ).

ingesteld bij Besluit 85 / 13 / EEG van de Commissie
van 19 december 1984 (PB nr. L 8 van 10 . 1 . 1985 ,
blz . 26 ).

b ) De Raadgevende en Wetenschappelijke Comités inge
17 . Raadgevend Comité voor onderzoek en ontwikke
ling in de industrie (IRDAC )
ingesteld bij Besluit 84 / 128 / EEG van de Commis
sie van 29 februari 1984 ( PB nr . L 66 van 8 . 3 .
1984 , blz . 30 ).

steld in het kader van het gemeenschappelijk landbouw
beleid ten aanzien waarvan de dienstigheid van een
volledige vernieuwing op de datum van toetreding tussen
het Koninkrijk Spanje , de Portugese Republiek en de
Commissie in onderlinge overeenstemming vóór de
toetreding zal worden overeengekomen .
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BIJLAGE XXXV

Lijst bedoeld in artikel 393 van de Toetredingsakte

DOUANEWETGEVING

— Verordening ( EEG ) nr . 1664 / 81 van de Commissie
van 23 juni 1981 ( PB nr . L 166 van 24 . 6 . 1981 , blz .

11 ), gerectificeerd in PB nr . L 243 van 26 . 8 . 1981 ,
blz . 18 ,

1 . Verordening ( EEG ) nr . 222 / 77 van de Raad van
13 december 1976 ( PB nr . L 38 van 9 . 2 . 1977 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :
— Verordening ( EEG ) nr . 983 / 79 van de Raad van
14 mei 1979 ( PB nr . L 123 van 19 . 5 . 1979 , blz .
1 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3813 / 81 van de Raad van
15 december 1981 ( PB nr . L 383 van 31 . 12 . 1981 ,
blz . 28 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 3617 / 82 van de Raad van
17 december 1982 ( PB nr . L 382 van 31 . 12 . 1982 ,
blz . 6 ):

— Verordening ( EEG ) nr. 2105 / 81 van de Commissie
van 16 juli 1981 ( PB nr . L 207 van 27 . 7 . 1981 ,
blz . 1 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 3220 / 81 van de Commissie
van 11 november 1981 ( PB nr . L 324 van 12 . 12 .
1981 , blz . 9 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1499 / 82 van de Commissie
van 11 juni 1982 ( PB nr . L 161 van 12 . 6 . 1982 ,
blz . 11 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1482 / 83 van de Commissie
van 8 juni 1983 ( PB nr . L 151 van 9 . 6 . 1983 , blz .
29 ), gerectificeerd in PB nr . L 285 van 18 . 10 . 1983 ,
blz . 24 :
1 maart 1986 .

1 maart 1986 .

3 . Verordening ( EEG ) nr . 2826 / 77 van de Commissie van
5 december 1977 ( PB nr . L 333 van 24 . 12 . 1977 , blz . 1 ),
gewijzigd bij :
2 . Verordening ( EEG ) nr . 223 / 77 van de Commissie van
22 december 1976 ( PB nr . L 38 van 9 . 2 . 1977 , blz . 20 ),
gewijzigd bij :

— Verordening ( EEG ) nr . 607 / 78 van de Commissie

— Verordening ( EEG ) nr . 1601 / 77 van de Commissie
van 11 juli 1977 ( PB nr . L 182 van 22 . 7 . 1977 ,

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

blz . 1 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 526 / 79 van de Commissie
van 20 maart 1979 ( PB nr . L 74 van 24 . 3 . 1979 ,
blz . 1 ),

— Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1964 / 79 van de Commissie
van 6 september 1979 ( PB nr . L 227 van 7 . 9 . 1979 ,
blz . 12 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 137 / 80 van de Commissie
van 9 januari 1980 ( PB nr . L 18 van 24 . 1 . 1980 ,
blz . 13 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 902 / 80 van de Commissie
van 14 april 1980 (PB nr . L 97 van 15 . 4 . 1980 , blz .
20 ), gerectificeerd in PB nr . L 254 van 27 . 9 . 1980 ,
blz . 47 ,

— Verordening ( EEG ) nr . 3298 / 80 van de Commissie
van 18 december 1980 ( PB nr . L 344 van 19 . 12 .
1980 , blz . 16 ),

van 29 maart 1978 ( PB nr . L 83 van 30 . 3 . 1978 ,
blz . 17 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1653 / 79 van de Commissie
van 25 juli 1979 ( PB nr . L 192 van 31 . 7 . 1979 ,
blz . 32 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 1976 / 80 van de Commissie
van 25 juli 1980 (PB nr . L 192 van 26 . 7 . 1980 ,
blz . 23 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 2966 / 82 van de Commissie
van 5 november 1982 ( PB nr . L 310 van 6.11 . 1982 ,
blz . 11 ),
— Verordening ( EEG ) nr . 3026 / 84 van de Commissie
van 30 oktober 1984 ( PB nr . L 287 van 31 . 10 . 1984 ,
blz . 7 ):
1 maart 1986 .

4 . Verordening ( EEG ) nr . 3177 / 80 van de Commissie van
5 december 1980 ( PB nr . L 335 van 12 . 12 . 1980 ,
blz . 1 ):

a ) 1 januari 1993 voor de industriële produkten ;

b ) 1 januari 1996 voor de landbouwprodukten .
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5 . Verordening ( EEG ) nr . 3178 / 80 van de Commissie van
5 december 1980 ( PB nr . L 335 van 12 . 12 . 1980 ,
blz . 3 ):

— Verordening ( EEG ) nr. 3523 / 81 van de Commissie
van 8 december 1981 ( PB nr . L 355 van 10 . 12 . 1981 ,
blz . 26 ),

a) 1 januari 1993 voor de industriële produkten ;

— Verordening (EEG ) nr. 3063 / 82 van de Commissie

b ) 1 januari 1996 voor de landbouwprodukten .
6 . Verordening ( EEG ) nr . 1577 / 81 van de Commissie van
12 juni 1981 ( PB nr . L 154 van 13 . 6 . 1981 , blz . 26 ),
gewijzigd bij :

van 18 november 1982 ( PB nr . L 323 van 19 . 11 .
1982 , blz . 8 ),

— Verordening ( EEG ) nr . 1012 / 84 van de Commissie
van 10 april 1984 ( PB nr . L 101 van 13 . 4 . 1984 ,
blz . 25 ):
1 januari 1996 .
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BIJLAGE XXXV/

Lijst bedoeld in artikel 395 van de Toetredingsakte
I. RECHT VAN VESTIGING EN VRIJ VERRICHTEN
VAN DIENSTEN

— Richtlijn 83 / 181 / EEG van de Raad van 28 maart 1983
( PB nr. L 105 van 23 . 4 . 1983 , blz . 38 ),

— Tiende Richtlijn 84 / 386 / EEG van de Raad van 31 juli
1 . Richtlijn 63 / 607 / EEG van de Raad van 15 oktober
1963 (PB nr . 159 van 2 . 11 . 1963 , blz . 2661 / 63 ):

1984 ( PB nr . L 208 van 3 . 8 . 1984 , blz . 58 ):

Portugal : 1 januari 1989 .

Portugal : 1 januari 1991 .
2 . Tweede Richtlijn 65 / 264 / EEG van de Raad van 13 mei
1965 (PB nr . 85 van 19 . 5 . 1965 , blz . 1437 / 65 ):

III . MILIEU

Portugal : 1 januari 1991 .

3 . Richtlijn 68 / 369 / EEG van de Raad van 15 oktober
1968 ( PB nr . L 260 van 22 . 10 . 1968 , blz . 22 ), gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1972 ( PB nr. L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ):
Portugal : 1 januari 1991 .

4 . Richtlijn 70 / 451 / EEG van de Raad van 29 september
1970 (PB nr . L 218 van 3 . 10 . 1970 , blz . 37 ), gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1972 (PB nr . L 73 van 27 . 3 .
1972 , blz . 14 ):

Portugal : 1 januari 1991 .

5 . Richtlijn 78 / 686 / EEG van de Raad van 25 juli 1978
( PB nr. L 233 van 24 . 8 . 1978 , blz . 1 ):
Spanje : 1 januari 1991 .

II . BELASTINGEN

— Eerste Richtlijn 67 / 227 / EEG van de Raad van 11 april
1967 ( PB nr . 71 van 14 . 4 . 1967 , blz . 1301 / 67 ),

— Tweede Richtlijn 67 / 228 / EEG van de Raad van 1 1 april
1967 ( PB nr . 71 van 14 . 4 . 1967 , blz . 1303 / 67),

— Zesde Richtlijn 77 / 388 / EEG van de Raad van 17 mei
1977 ( PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1977 , blz . 1 ),
— Achtste Richtlijn 79 / 1072 / EEG van de Raad van
6 december 1979 (PB nr . L 331 van 27 . 12 . 1979 ,
blz . 11 ),

1 . Richtlijn 75 / 439 / EEG van de Raad van 16 juni 1975
(PB nr. L 194 van 25 . 7 . 1975 , blz . 23 ):

Portugal : 1 januari 1989 .

2 . Richtlijn 75 / 440 / EEG van de Raad van 16 juni 1975
(PB nr : L 194 van 25 . 7 . 1975 , blz . 26 ):

Portugal : 1 januari 1989 .
3 . Richtlijn 76 / 160 / EEG van de Raad van 8 december
1975 (PBnr. L 31 van 5 . 2 . 1976 , blz . 1 ), gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ):
Portugal : 1 januari 1993 .
4 . Richtlijn 78 / 319 / EEG van de Raad van 20 maart 1978
(PB nr. L 84 van 31 . 3 . 1978 , blz . 43 ), gewijzigd bij de
Toetredingsakte van 1979 (PB nr . L 291 van 19 . 11 .
1979 , blz . 17 ):
Portugal : 1 januari 1989 .

5 . Richtlijn 79 / 869 / EEG van de Raad van 9 oktober 1979
( PB nr . L 271 van 29 . 10 . 1979 , blz . 44 ), gewijzigd bij
Richtlijn 81 / 855 / EEG van de Raad van 19 oktober
1981 (PB nr. L 319 van 7 . 11 . 1981 , blz . 16 ):
Portugal : 1 januari 1989 .

6 . Richtlijn 80 / 778 / EEG van de Raad van 15 juli 1980 ( PB
nr. L 229 van 30 . 8 . 1980 , blz . 11 ), gewijzigd bij
Richtlijn 81 / 858 / EEG van de Raad van 19 oktober
1981 ( PB nr. L 319 van 7 . 11 . 1981 , blz . 19 ):
Portugal : 1 januari 1989 .
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PROTOCOLLEN

Protocol nr. 1

betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank
EERSTE DEEL

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 3 van het Protocol betreffende de statuten van de

Artikel 5 , lid 1 , van het Protocol betreffende de statuten van
de Bank wordt vervangen door:

Bank wordt vervangen door :
„Artikel 3

Overeenkomstig artikel 129 van het Verdrag zijn leden
van de Bank :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

het Koninkrijk België ;
het Koninkrijk Denemarken ;
de Bondsrepubliek Duitsland ;
de Helleense Republiek ;
het Koninkrijk Spanje ;
de Franse Republiek ;
Ierland ;
de Italiaanse Republiek ;
het Groothertogdom Luxemburg ;
het Koninkrijk der Nederlanden ;

— de Portugese Republiek ;
— het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland .".

„1 .
Het geplaatste kapitaal wordt door de Lid-Staten
gestort ten belope van gemiddeld 9,01367457% van de
in artikel 4 , lid 1 , omschreven bedragen .".

Artikel 4

Artikel 10 van het Protocol betreffende de statuten van de

Bank wordt vervangen door :
„ Artikel 10

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald ,
worden de besluiten van de Raad van Gouverneurs met

meerderheid van de stemmen zijner leden genomen . Deze
meerderheid moet ten minste 45% van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen . Voor het stemmen in de
Raad van Gouverneurs gelden de bepalingen van arti
kel 148 van het Verdrag.".

Artikel 2

Artikel 5

Artikel 4 , lid 1 , eerste alinea , van het Protocol betreffende de
statuten van de Bank wordt vervangen door :

De eerste drie alinea's van artikel 11 , lid 2 , van het Protocol
betreffende de statuten van de Bank worden vervangen
door :

„1 .
Het kapitaal van de Bank bedraagt achtentwintig
miljard achthonderd miljoen Ecu , waarin door de
Lid-Staten voor de volgende bedragen wordt deelgeno
men :

„2 .
De Raad van Bewind bestaat uit tweeëntwintig
bewindvoerders en twaalf plaatsvervangers .

— Duitsland

5 508 725 000

De bewindvoerders worden voor de tijd van vijf jaar door
de Raad van Gouverneurs benoemd , en wel als volgt:

— Frankrijk

5 508 725 000

— 3 bewindvoerders aangewezen door de Bondsrepu

— Italië

5 508 725 000

bliek Duitsland ;

— Verenigd Konink
rijk
5 508 725 000
— Spanje
2 024 928 000
— België
1 526 980 000

— 3 bewindvoerders aangewezen door de Franse Repu
bliek ;

— Nederland

— 3 bewindvoerders aangewezen door het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

1 526 980 000

— Denemarken

773 154 000

— Griekenland

414 190 000

— Portugal

266 922 000

— Ierland

193 288 000

— Luxemburg

38 658 000.

— 3 bewindvoerders aangewezen door de Italiaanse
Republiek;

— 2 bewindvoerders aangewezen door het Koninkrijk
Spanje ;
— 1 bewindvoerder aangewezen door het Koninkrijk
België ;
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— 1 plaatsvervanger aangewezen in onderlinge overeen
stemming door de Benelux-landen;

— 1 bewindvoerder aangewezen door de Helleense
Republiek;
— 1 bewindvoerder aangewezen door Ierland ;
— 1 bewindvoerder aangewezen door het Groothertog
dom Luxemburg;

— 1 plaatsvervanger aangewezen in onderlinge overeen
stemming door het Koninkrijk Spanje en de Portugese
Republiek;

— 1 plaatsvervanger aangewezen door de Commis
sie .".

— 1 bewindvoerder aangewezen door het Koninkrijk der
Nederlanden ;

— 1 bewindvoerder aangewezen door de Portugese
Republiek;
— 1 bewindvoerder aangewezen door de Commissie.

Artikel 6

Artikel 12 , lid 2 , tweede zin , van het Protocol betreffende de

statuten van de Bank wordt vervangen door:
De plaatsvervangers worden voor de tijd van vijfjaar door de
Raad van Gouverneurs benoemd , en wel als volgt :
— 2 plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepu

„Voor de gekwalificeerde meerderheid zijn vijftien eens
luidende stemmen vereist .".

bliek Duitsland ;

— 2 plaatsvervangers aangewezen door de Franse Repu

Artikel 7

bliek ;

— 2 plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse
Republiek ;
— 2 plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;
— 1 plaatsvervanger aangewezen in onderlinge overeen
stemming door het Koninkrijk Denemarken , de Hel
leense Republiek en Ierland ;

Artikel 13 , lid 1 , eerste alinea , van het Protocol betreffende

de statuten van de Bank wordt vervangen door:
„1 .
De Directie bestaat uit een president en zes
vice-presidenten , die voor de tijd van zes jaar door de
Raad van Gouverneurs op voorstel van de Raad van
Bewind worden benoemd . Zij zijn herbenoembaar .".

TWEEDE DEEL

ANDERE BEPALINGEN

Artikel 8

1.
Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek
storten het bedrag van respectievelijk 91 339 340 Ecu en
12 040 186 Ecu , overeenkomende met hun aandeel in het

kapitaal dat door de Lid-Staten op 1 januari 1986 is gestort,
in vijf gelijke halfjaarlijkse termijnen die telkens vervallen op
30 april en 31 oktober . De eerste termijn dient te worden
voldaan op de eerstvolgende van de twee genoemde data na
de datum van toetreding .
2.
Wat betreft het gedeelte dat op de datum van toetre
ding nog moet worden gestort uit hoofde van de kapitaals
verhoging en waartoe op 15 juni 1981 en 11 juni 1985 is
besloten , zullen het Koninkrijk Spanje en de Portugese
Republiek naar evenredigheid deelnemen volgens het tijd
schema dat voor de kapitaalsverhogingen is vastgesteld .

3.
De bedragen die moeten worden gestort uit hoofde van
lid 1 en van het nog te storten gedeelte van de kapitaalsver
hoging waartoe op 15 juni 1981 is besloten , stemmen
overeen met de aandelen in het kapitaal die de nieuwe
Lid-Staten moeten storten , berekend volgens de bepalingen

werd vastgesteld op 10,17857639 % van het geplaatste
kapitaal vóór de in lid 2 bedoelde kapitaalsverhoging van
11 juni 1985 .
Artikel 9

Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek dragen op
de in artikel 8 , lid 1 , bedoelde data bij tot het reservefonds , de
aanvullende reserve , de met reserves gelijk te stellen voorzie
ningen , alsmede het nog naar de reserves en voorzieningen
over te boeken saldo van de verlies- en winstrekening, zoals
deze zijn vastgesteld op 31 december van het jaar vooraf
gaande aan de toetreding en zoals deze voorkomen in de
balans van de Bank , een en ander voor bedragen respectie
velijk van :
7,031
92,0421875

= 7,63888842%

van deze posten voor het Koninkrijk Spanje en van
0,9268125
92,0421875

= 1,00694315 %

van artikel 5 van het Protocol betreffende de statuten van de

Bank , waarin het door de Lid-Staten te storten percentage

van deze posten voor de Portugese Republiek.
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Artikel 10

De in de artikelen 8 en 9 van dit Protocol bedoelde stortingen
worden door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Repu
bliek verricht in hun vrij over te maken nationale valuta .
Voor de berekening van de te storten bedragen wordt de
koers voor de omrekening tussen de Ecu en de peseta
respectievelijk de escudo gebruikt , die geldt op de laatste
werkdag van de maand voorafgaande aan de betrokken
stortingen . Deze berekeningswijze wordt ook gebruikt voor

Spanje en één bewindvoerder aangewezen door de Portugese
Republiek, alsmede een plaatsvervanger aangewezen in
onderlinge overeenstemming door het Koninkrijk Spanje en
de Portugese Republiek .
2.

De ambtsperiode van de aldus benoemde bewindvoer

ders en plaatsvervanger loopt af aan het einde van de
jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs tijdens welke
het jaarverslag over het boekjaar 1987 wordt behandeld .

de aanpassing van het kapitaal als bedoeld in artikel 7 van het
Protocol betreffende de statuten van de Bank , welke aanpas
sing ook van toepassing zal zijn op de reeds door het

Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek verrichte
stortingen .
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Artikel 12

1.
Binnen drie maanden na de toetreding benoemt de
Raad van Gouverneurs op voorstel van de Raad van Bewind
de in artikel 7 van dit Protocol bedoelde zesde vice-presi
dent .

Artikel 1 1

1.
Onmiddellijk bij de toetreding vult de Raad van
Gouverneurs de Raad van Bewind aan door de benoeming
van twee bewindvoerders aangewezen door het Koninkrijk

2.
De ambtsperiode van de aldus benoemde vice-presi
dent loopt af aan het einde van de jaarvergadering van de
Raad van Gouverneurs tijdens welke het jaarverslag over het
boekjaar 1987 wordt behandeld .

Protocol nr. 2

betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla

Artikel 1

1.
De produkten van oorsprong uit de Canarische Eilan
den of Ceuta en Melilla , alsmede de produkten van herkomst
uit derde landen die op de Canarische Eilanden of in Ceuta en
Melilla worden ingevoerd in het kader van de regelingen die
aldaar op die produkten van toepassing zijn , worden bij het
in het vrije verkeer brengen op het douanegebied van de
Gemeenschap niet beschouwd als goederen die voldoen aan

5.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Toetre
dingsakte , met inbegrip van dit Protocol , past de Gemeen
schap in haar handelsverkeer met de Canarische Eilanden en
met Ceuta en Melilla voor de produkten die onder bijlage II
van het EEG-Verdrag vallen , de algemene regeling toe welke
zij toepast ten aanzien van derde landen .

Artikel 2

de voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het EEG -Ver

drag, noch als goederen in het vrije verkeer in de zin van het
EGKS-Verdrag.
2.

Het douanegebied van de Gemeenschap omvat niet de

Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla .

3.
Behoudens andersluidende bepalingen in dit Protocol ,
zijn de besluiten van de Instellingen van de Gemeenschap op
het gebied van de douanewetgeving voor het handelsverkeer
met derde landen onder dezelfde voorwaarden van toepas
sing op het handelsverkeer tussen het douanegebied van de
Gemeenschap enerzijds en de Canarische Eilanden en Ceuta
en Melilla anderzijds .
4.
Behoudens andersluidende bepalingen in dit Protocol
zijn de autonome of conventionele besluiten van de Instellin
gen van de Gemeenschap betreffende de gemeenschappelijke
handelspolitiek welke rechtstreeks verband houden met de
invoer of de uitvoer van goederen , niet van toepassing op de
Canarische Eilanden en op Ceuta en Melilla .

1.

Onder voorbehoud van de artikelen 3 en 4 van dit

Protocol , geldt voor de produkten van oorsprong uit de
Canarische Eilanden en uit Ceuta en Melilla , wanneer zij op
het douanegebied van de Gemeenschap in het vrije verkeer
worden gebracht , een vrijstelling van douanerechten onder
de voorwaarden neergelegd in de leden 2 en 3 .
2.
In het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het
douanegebied van de Gemeenschap , wordt de in lid 1
bedoelde vrijstelling van douanerechten met ingang van
1 januari 1986 toegekend .
Wat de rest van het douanegebied van de Gemeenschap
betreft , worden de douanerechten bij invoer van produkten
van oorsprong uit de Canarische Eilanden of uit Ceuta en
Melilla afgeschaft volgens hetzelfde ritme en onder dezelfde
voorwaarden als bedoeld in de artikelen 30 , 31 en 32 van de

Toetredingsakte .
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3 . In afwijking van de leden 1 en 2 geldt voor tabaksfa
brikaten van post 24.02 van het gemeenschappelijk douane
tarief die op de Canarische Eilanden zijn vervaardigd , op het
douanegebied van de Gemeenschap een vrijstelling van
douanerechten in het kader van tariefcontingenten.

Gemeenschap of uitgevoerd naar de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling. Het in het vrije verkeer brengen van de
op douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte
produkten in het kader van deze tariefcontingenten is
onderworpen aan het in acht nemen van de regels waarin de

Deze contingenten worden door de Raad op voorstel van de

gemeenschappelijke ordening van de markten voorziet, en
met name aan het in acht nemen van de referentieprijzen.

Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

geopend en verdeeld , waarbij als referentiegrondslag het
gemiddelde van de drie meest gunstige van de vijf laatste jaren
waarvoor statistieken beschikbaar zijn , wordt genomen . De

Raad besluit op een zodanig tijdstip dat opening en verdeling
van deze contingenten op 1 januari 1986 mogelijk is.
Ten einde te voorkomen dat deze regeling in een of meer
Lid-Staten economische moeilijkheden veroorzaakt vanwege
het feit dat de ingevoerde tabaksfabrikaten naar een andere
Lid-Staat worden doorgezonden , stelt de Commissie na
raadpleging van de Lid-Staten alle noodzakelijke methoden
van administratieve samenwerking vast .

Artikel 3

1.
Voor visserijprodukten van de posten 03.01 , 03.02 ,
03.03 , 05.15 A , 16.04 , 16.05 en 23.01 B van het gemeen
schappelijk douanetarief van oorsprong uit de Canarische
Eilanden of uit Ceuta en Melilla , geldt onderstaande regeling
in het kader van tariefcontingenten berekend per produkt en
óp de grondslag van het gemiddelde van de in de jaren 1982 ,
1983 en 1984 werkelijk afgezette hoeveelheden , onderschei

denlijk met als bestemming het gedeelte van Spanje dat deel
uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap ener
zijds en de Gemeenschap in haar huidige samenstelling
anderzijds .

— Wanneer de produkten worden binnengebracht in het
gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het douanege
bied van de Gemeenschap , komen zij in aanmerking voor
vrijstelling van douanerechten . Deze produkten mogen
niet worden beschouwd als produkten die in dit deel van
Spanje in het vrije verkeer zijn in de zin van artikel 10 van
het EEG-Verdrag , wanneer zij naar een andere Lid-Staat
worden doorgezonden;

— Wanneer deze produkten in het vrije verkeer worden
gebracht in de rest van het douanegebied van de Gemeen
schap , komen zij in aanmerking voor een geleidelijke
verlaging van de douanerechten volgens hetzelfde ritme
en onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in artikel 173

van de Toetredingsakte , mits de hand wordt gehouden
aan de referentieprijzen .
2.
Voor de in lid 1 bedoelde visserijprodukten geldt met
ingang van 1 januari 1993 en voor bereidingen en conserven
van sardinen van post 16.04 D van het gemeenschappelijk
douanetarief met ingang van 1 januari 1996 een vrijstelling
van douanerechten in het gehele douanegebied van de
Gemeenschap in het kader van tariefcontingenten berekend
per produkt en op de grondslag van de in de j aren 1982,1983
en 1984 werkelijk afgezette produkten in het gedeelte van
Spanje dat deel uitmaakt van het douanegebied van de

3.

De Raad stelt , op voorstel van de Commissie, met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen , jaarlijks de bepa
lingen vast betreffende de opening en de verdeling van de
contingenten op de wijze bepaald in de leden 1 en 2 . Voor
1986 besluit de Raad op een zodanig tijdstip dat opening en
verdeling van de contingenten op 1 januari 1986 mogelijk
is .

Artikel 4

1.
Voor landbouwprodukten vermeld in bijlage A en van
oorsprong uit de Canarische Eilanden , geldt , onder de
voorwaarden van dit artikel wanneer zij in het douanegebied
van de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht ,
vrijstelling van douanerechten in het kader van tariefcontin
genten berekend op de grondslag van het gemiddelde van de
in de jaren 1982 , 1983 en 1984 werkelijk afgezette hoeveel
heden , onderscheidenlijk met als bestemming het gedeelte
van Spanje dat deel uitmaakt van het douanegebied van de
Gemeenschap enerzijds en van de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling anderzijds :
a ) de volgende regeling geldt tot en met 31 december 1995
voor de hierboven bedoelde produkten die onder Ver
ordening ( EEG ) nr . 1035 / 72 vallen en tot en met
31 december 1992 voor de overige hierboven bedoelde
produkten :
— in het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het
douanegebied van de Gemeenschap geldt een vrijstel
ling van de douanerechten zonder toepassing , in
voorkomend geval , van het stelsel van referentieprij
zen ;

— in de rest van het douanegebied van de Gemeenschap
gelden dezelfde voorwaarden als die welke zijn
vastgesteld voor dezelfde produkten van herkomst uit
het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het
douanegebied van de Gemeenschap , met inachtne
ming evenwel van het stelsel van referentieprijzen ,
voor zover er referentieprijzen van toepassing zijn .
b ) Met ingang van 1 januari 1996 geldt voor de hierboven
bedoelde produkten die onder Verordening ( EEG )
nr . 1035 / 72 vallen en met ingang van 1 januari 1993
voor de overige hierboven bedoelde produkten een
vrijstelling van douanerechten in het gehele douanege
bied van de Gemeenschap , met inachtneming evenwel
van het stelsel van referentieprijzen voor zover er refe
rentieprijzen van toepassing zijn .

De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen tijdig de bepalingen vast
die er toe strekken opening en verdeling van deze contingen
ten vanaf 1 januari 1986 mogelijk te maken .
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2 . a) In afwijking van lid 1 geldt voor bananen van post
08.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief van
oorsprong uit de Canarische Eilanden , wanneer zij in
het vrije verkeer worden gebracht in het gedeelte van
Spanje dat deel uitmaakt van het douanegebied van
de Gemeenschap , vrijstelling van douanerechten . De
onder bovengenoemde regeling ingevoerde bananen
kunnen niet worden beschouwd als bananen die zich

2.
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De op de Canarische Eilanden en in Ceuta en Melilla

bestaande douanerechten en de op de Canarische Eilanden
bestaande heffing die bekend staat als „arbitrio insular -

tarifa general", worden geleidelijk afgeschaft ten aanzien van
produkten van oorsprong uit het douanegebied van de
Gemeenschap, volgens hetzelfde ritme en onder dezelfde
voorwaarden als voorgeschreven in de artikelen 30 , 31 en 32
van de Toetredingsakte .

in dit gedeelte van Spanje in het vrije verkeer
bevinden in de zin van artikel 10 van het EEG-Ver

drag, wanneer zij naar een andere Lid-Staat worden
doorgezonden .
b ) Tot en met 31 december 1995 kan het Koninkrijk
Spanje voor de sub a ) bedoelde bananen die uit de
andere Lid-Staten worden ingevoerd , de kwantitatie
ve beperkingen en maatregelen van gelijke werking
handhaven die het onder het voordien geldende
nationale stelsel op de invoer van deze produkten
toepaste .

In afwijking van lid 2 van artikel 76 van de
Toetredingsakte en tot de invoering van een gemeen
schappelijke marktordening voor dit produkt , kan
het Koninkrijk Spanje , voor zover zulks strikt nood
zakelijk is voor handhaving van de nationale orde
ning, kwantitatieve invoerbeperkingen handhaven
voor de sub a ) bedoelde bananen , ingevoerd uit
derde landen .

Artikel 5

1.
Indien de toepassing van de in artikel 2 , lid 2 , bedoelde
regeling zou leiden tot een aanmerkelijke groei van de invoer
van bepaalde produkten van oorsprong uit de Canarische
Eilanden of uit Ceuta en Melilla , waardoor producenten in
de Gemeenschap schade kunnen leiden , kan de Raad , op
voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen de toegang van deze produkten tot het
douanegebied van de Gemeenschap aan bijzondere voor
waarden onderwerpen .
2.
Indien , vanwege het niet toepassen van de gemeen
schappelijke handelspolitiek en van het gemeenschappelijk
douanetarief op de invoer van grondstoffen of van gedeelte
lijk veredelde produkten op de Canarische Eilanden of in
Ceuta en Melilla , de invoer van een produkt van oorsprong
uit de Canarische Eilanden of uit Ceuta en Melilla ernstig
nadeel veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor een pro
duktieve activiteit die in een of meer Lid-Staten wordt

uitgeoefend , kan de Commissie , op verzoek van een
Lid-Staat of op eigen initiatief, passende maatregelen
nemen .

3.
De heffing van de Canarische Eilanden die bekend
staat als „arbitrio insular - tarifa especial", wordt ten
aanzien van produkten van oorsprong uit het douanegebied
van de Gemeenschap op 1 maart 1986 afgeschaft.
Deze heffing kan evenwel worden gehandhaafd bij de invoer
van de produkten vermeld in de lijst die voorkomt in bij
lage B , en wel ten belope van 90 % van het naast elk van deze
produkten in genoemde lijst vermelde recht , en op voorwaar
de dat dit verlaagde recht op eenvormige wijze wordt
toegepast op alle invoer van de betrokken produkten van
oorsprong uit het douanegebied van de Gemeenschap in zijn
geheel . Genoemde heffing wordt uiterlijk op 1 januari 1993
afgeschaft , behalve indien de Raad , op voorstel van de
Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
besluit tot verlenging aan de hand van de ontwikkeling van de
economische situatie op de Canarische Eilanden voor elk van
de betrokken produkten .
Het bedrag van deze heffing mag op geen enkel tijdstip hoger
zijn dan het peil van het Spaanse douanetarief zoals aange
past met het oog op de geleidelijke invoering van het
gemeenschappelijk douanetarief.

Artikel 7

De douanerechten en heffingen van gelijke werking als deze
rechten alsmede de regeling voor het handelsverkeer die
worden toegepast op de invoer op de Canarische Eilanden en
in Ceuta en Melilla van goederen van herkomst uit een derde
land , mogen niet minder gunstig zijn dan die welke door de
Gemeenschap worden toegepast overeenkomstig haar inter
nationale verbintenissen of haar preferentiële regelingen ten
opzichte van dit derde land , onder het voorbehoud dat dit
derde land de invoer van herkomst uit de Canarische

Eilanden en uit Ceuta en Melilla op dezelfde wijze behandelt
als de invoer uit de Gemeenschap . De regeling die bij invoer
op de Canarische Eilanden en in Ceuta en Melilla wordt
toegepast ten aanzien van goederen van herkomst uit dit
derde land , mag evenwel niet gunstiger zijn dan de regeling
die wordt toegepast ten aanzien van de invoer van produkten
van oorsprong uit het douanegebied van de Gemeenschap .

Artikel 6
Artikel 8

1.
Voor produkten van oorsprong uit het douanegebied
van de Gemeenschap geldt bij invoer op de Canarische
Eilanden of in Ceuta en Melilla vrijstelling van douanerech
ten en van heffingen van gelijke werking, onder de voorwaar
den neergelegd in de leden 2 en 3 .

De regeling die van toepassing is op het goederenverkeer
tussen de Canarische Eilanden enerzijds en Ceuta en Melilla
anderzijds is ten minste even gunstig als die welke uit hoofde
van artikel 6 van toepassing is .
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alsmede bepalingen om de oorsprong van de produkten te
kunnen vaststellen .

1 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad vóór
1 maart 1986 met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
de voorschriften voor de toepassing van dit Protocol vast en
met name de oorsprongregels die van toepassing zijn in het
handelsverkeer bedoeld in de artikelen 2 , 3 , 4 , 6 en 8 , met
inbegrip van de bepalingen betreffende de identificatie van de
produkten van oorsprong en de controle van de oor
sprong .

Deze regels zullen met name bepalingen bevatten inzake het
merken en / of etiketteren van produkten , de voorwaarden
voor het registreren van vaartuigen , de toepassing van de
regel van cumulatie van oorsprong voor visserijprodukten ,

2.

Tot en met 28 februari 1986 blijven van toepassing:

— in het handelsverkeer tussen het douanegebied van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling enerzijds en
de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla anderzijds:
de oorsprongregels bedoeld in de Overeenkomst van
1970 tussen de Europese Economische Gemeenschap en
Spanje ;

— in het handelsverkeer tussen het gedeelte van Spanje dat
deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap
enerzijds en de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla
anderzijds : de oorsprongregels die zijn vervat in de
nationale bepalingen die op 31 december 1985 gelden .
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BIJLAGE A

Lijst bedoeld in artikel 4, lid 1

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

06.01

Bollen, knollen en wortelstokken , ook indien in blad of in bloei:
ex A. in rusttoestand

— andere dan hyacinthen , narcissen , tulpen en gladiolen

06.02

Andere levende planten en wortels , stekken en enten daaronder begrepen :
A. Stekken zonder wortels en enten :
II . andere
ex D. andere :

— Rozen ( alle soorten Rosa )
niet veredeld :

— met een nekdoorsnede van 10 mm of minder
— andere

— andere dan mycelium , rhododendrons ( azalea's), groenteplanten en aard
beienplanten :
— Planten voor de open grond:
— Bomen en heesters , andere dan fruitbomen , fruitheesters , woud
bomen en woudheesters :

— bewortelde stekken en jonge planten
— andere
— andere :

— vaste planten
— andere

— Kamerplanten :
— bewortelde stekken , zaailingen en plantgoed , met uitzondering van
cactussen

— andere dan bloeiende planten ( in knop of bloem ), met uitzondering
van cactussen

06.03

Afgesneden bloemen , bloesems en bloemknoppen , voor bloemstukken of voor
versiering , vers , gedroogd , gebleekt , geverfd , geïmpregneerd of op andere wijze
geprepareerd :
A. vers :

I. van 1 juni tot en met 31 oktober:
— Rozen

— Anjers
— Orchideeën

— Gladiolen

— Chrysanten
— andere
II . van 1 november tot en met 31 mei :
— Rozen

— Anjers
— Orchideeën

— Gladiolen

— Chrysanten
— andere

07.01

Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld :
A. Aardappelen :
II . nieuwe aardappelen (primeurs )
F. Peulgroenten , ook indien gedopt:
II . Bonen van de _Phaseolus"-soorten
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

07.01

ex H. Uien , sjalotten en knoflook:

(vervolg)

— Uien

M. Tomaten

P. Komkommers en augurken :
I. Komkommers

S. niet scherp smakende pepers
T. andere :

II . Aubergines
08.01

Dadels, bananen , ananassen , manga's, advokaten, guaves en manggistans , kokosno
ten , paranoten en cashewnoten , vers of gedroogd, al dan niet in de dop , schil of
schaal :
D. Advokaten
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BIJLAGE B

Lijst bedoeld in artikel 6, lid 3

Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

02.01

Recht
%

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

a ) vers of gekoeld

20

III . van varkens :

a ) van huisdieren :
ex 1 . hele en halve varkens :

— vers of gekoeld

20

ex 2 . Hammen en delen daarvan :

— vers of gekoeld
ex 3 . Voorstukken en schouders , alsmede delen

20

daarvan :

— vers of gekoeld
ex 4 . Karbonadestrengen en delen daarvan :
— vers of gekoeld

20

20

ex 5 . Buiken en delen daarvan :

— vers of gekoeld

20

6 . ander :

bb) overig:
— vers of gekoeld
ex b ) ander:
— vers of gekoeld
04.01

20
20

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

I. Yoghurt , kefir, gestremde melk , wei , karnemelk en
andere gegiste of aangezuurde melk :
ex a ) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmid
dellijke verpakking van 2 liter of minder :
— Yoghurt
04.05

Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze
verduurzaamd , ook indien met toegevoegde suiker :
A. Vogeleieren in de schaal , vers of verduurzaamd :
I. van pluimvee:
ex b ) andere:
— van kippen

09.01

12,5

9

Koffie , cafeïnevrije koffie daaronder begrepen , ook indien
gebrand ; bolsters en schillen van koffie ; koffiesurrogaten , welke
koffie bevatten , ongeacht de mengverhouding:
A. Koffie :

II . gebrand :
a ) waaruit geen cafeïne is verwijderd
19.03

Deegwaren :
B. andere

20.02

19

12

Groenten en moeskruiden , bereid of verduurzaamd zonder azijn
of azijnzuur:
ex C. Tomaten :

— Tomatenpasta , met een gehalte aan droge stof van
meer dan 30 gewichtspercenten , in hermetisch geslo
ten verpakkingen

10
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

21.04

(% )

Sausen ; samengestelde kruiderijen en dergelijke produkten :
B. Sausen op basis van tomatenpuree

21.07

Recht

9

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen :

D. Yoghurtpreparaten ; melkpreparaten in poedervorm voor
kindervoeding, voor dieetvoeding of voor keukengebruik :
I. Yoghurtpreparaten :
b ) andere

22.09

12,5

Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van
minder dan 80 % vol ; likeuren en andere gedistilleerde dranken ;
samengestelde alcoholische preparaten (geconcentreerde extrac
ten ) voor de vervaardiging van dranken :
C. Likeuren en andere gedistilleerde dranken :
I. Rum , arak en tafia , in verpakkingen inhoudende :
ex a ) twee liter of minder:
— Rum

39,1 pta / 1

ex b ) meer dan twee liter:
— Rum

39.02

39,1 pta / 1

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (poly
ethyleen , polyetrahaloëthyleen , polyisobutyleen , polystyreen ,
polyvinylchloride , polyvinylacetaat, polyvinylchloroacetaat en
andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten en polymeth
acrylderivaten , cumaronindeenharsen , enz .):
C. andere :

ex IV . Polypropyleen :
— in stroken , met een dikte van meer dan
0,1 mm

10,5

VII . Polyvinylchloride :
ex b ) in andere vormen :
— in buizen

39.07

10,5

Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met
39.06 :

B. andere :
V. van andere stoffen :

ex d ) andere :
— Borden , met een diameter van 17 tot en met

21 cm , en bekers van polystyreen
— Zakken , zakjes en dergelijke artikelen , van
polyethyleen
— Recipiënten , andere dan flessen en flacons , van
polystyreen
— Bewerkte buizen en hulpstukken voor buislei
dingen , van polyvinylchloride

42.02

15

10,5
15

10,5

Reisartikelen , (reiskoffers , valiezen , hoededozen , reiszakken ,
rugzakken , enz .), boodschappentassen , dameshandtassen , te
kenportefeuilles , aktentassen , geldbeurzen en portemonnaies ,
toiletdozen en toiletzakjes , gereedschapstassen en gereedschaps
zakken , tabaksdozen , foedralen , etuis , kistjes , dozen en koffers
( voor wapens , muziekinstrumenten , kijkers , juwelen , flacons ,
boorden , schoenen , borstels , enz .) en dergelijke bergingsmidde
len , van leder , van kunstleder , van vulcanfiber , van kunstmatige
plastische stoffen in vellen , van karton of van textiel :

ex A. van kunstmatige plastische stoffen in vellen :
— Zakken van polyethyleen

10,5
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

48.05

Recht

(%)

Papier en karton , enkel gegolfd (ook indien daarop papier of
karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrept , geplisseerd , gegau
freerd (voorzien van inpersingen ), gegreineerd of geperforeerd ,
op rollen of in bladen :

A. gegolfd papier en gegolfd karton

14

ex B. ander :

— gecrept papier, voor huishoudelijk gebruik, met een
gewicht per m2 van ten minste 15 gram en minder dan
50 gram

ex 48.14

12,5

Papierwaren voor correspondentie: brievenblocs , enveloppen ,
postbladen , briefkaarten ( andere dan prentbriefkaarten ) en
correspondentiekaarten ; assortimenten van die artikelen in
dozen , omslagen of dergelijke verpakkingen , van papier of van
karton :

— Brievenblocs

48.15

15

Ander papier en karton , voor bepaalde doeleinden gesneden :
ex B. ander :

— Closetpapier , in rollen
— Papier voor kantoormachines en dergelijke , in stroken
of in rollen

48.16

Dozen , zakken en andere verpakkingsmiddelen , van papier of
van karton ; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkel
gebruik en voor dergelijk gebruik :
ex A. Dozen , zakken en andere verpakkingsmiddelen , van
papier of van karton :
— Dozen , van papier of gegolfd karton
— Zakken , omslagen en puntzakjes , van Kraftpapier
— Dozen voor sigaren en sigaretten

ex 48.18

12

15
11
14

Registers , schriften ( schrijfboeken ), zakboekjes , kwitantieboek
jes , blocnotes , agenda's , onderleggers , opbergmappen , mappen
en banden ( met losse bladen of andere ) en andere schoolartike
len , kantoorartikelen en dergelijke artikelen , van papier of van
karton ; albums voor monstercollecties of voor verzamelingen ,
alsmede kaften en boekomslagen , van papier of van karton :
— Blocnotes en schriften

ex 48.19

12

13

Etiketten van alle soorten , van papier of van karton , al dan niet

bedrukt of met illustraties , ook indien gegomd:

— Etiketten van alle soorten , met uitzondering van sigare
bandjes

48.21

14,5

Andere werken van papierstof, van papier , van karton of van
cellulosewatten :

B. Luiers en inlegluiers :
ex I. niet opgemaakt voor de verkoop in het klein :
— van cellulosewatten

14

ex II . andere :

— van cellulosewatten

14

ex D. Tafel , bedden- en huishoudlinnen alsmede toiletlinnen ;
zakdoeken ; onder- en bovenkleding:
— Handdoeken en tafellinnen

14

ex E. Maandverbanden en tampons :
— Maandverbanden , van cellulosewatten

14
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

48.21

(vervolg)

Recht

(% )

F. andere:

ex I. Artikelen voor chirurgisch , medisch of hygiënisch
gebruik , niet opgemaakt voor de verkoop in het
klein :

— Luiers en inlegluiers , van cellui osewatten
ex II . overige :
— Luiers en inlegluiers , van cellulosewatten
70.10

14

14

Flessen , flacons, bokalen , potten , buisjes en andere dergelijke
bergingsmiddelen , van glas, voor vervoer of verpakking; stop

pen , deksels en andere sluitingen , van glas:
— met uitzondering van bergingsmiddelen , verkregen uit een
buis , waarvan de dikte van het glas minder is dan 1 mm en
van stoppen , deksels en andere sluitingen
ex 76.08

94.03

Constructiewerken en delen van constructiewerken ( loodsen ,
bruggen , brugdelen , sluisdeuren , vakwerkmasten en andere
masten , pijlers , kolommen , kapconstructies , deur- en vensterko
zijnen , balustrades , enz .), van aluminium; platen , staven , pro
fielen , buizen , enz ., van aluminium , gereedgemaakt voor
gebruik in constructiewerken :
— Deuren , vensters en kozijnen
— Platen , staven , profielen , buizen , enz ., van aluminiumlege
ringen , gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

9

8,4
8,4

Andere meubelen en delen daarvan :
ex B. andere :

— Bedden van onedele materialen

13

— Rekken en onderdelen daarvan , van onedele meta
len

94.04

11,5

Springbakken , spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een

raam gevatte matrassen ; artikelen voor bedden en dergelijke met
binnenvering, dan wel opgevuld , ongeacht met welk materiaal ,
zoals matrassen , dekbedden , gewatteerde dekens , kussens ,
poefs , peluws met inbegrip van die van geëxpandeerde rubber ,
van schuimrubber of van sponsrubber en van soortgelijke
produkten van kunstmatige plastische stoffen , al dan niet
overtrokken :

A. Artikelen voor bedden en dergelijke , van kunstmatige

plastische stoffen met spons- of celstructuur , al dan niet
overtrokken

12

ex B. andere :

— Springbakken , matrassen en peluws

13

410

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

15 . 11 . 85

Protocol nr . 3

betreffende het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende de periode waarin de
overgangsmaatregelen van toepassing zijn

Artikel 1

den . De in percentages uitgedrukte verhogingen worden bij
elk contingent opgeteld en de volgende verhoging wordt

1.
Behoudens voor de produkten die onder bijlage II van
het EEG-Verdrag vallen , passen Spanje en Portugal , onder
voorbehoud van de bepalingen van het onderhavige Proto
col , in hun handelsverkeer de behandeling toe die is overeen
gekomen tussen elk hunner enerzijds en de Gemeenschap in
haar huidige samenstelling anderzijds , zoals deze is omschre

berekend op het aldus verkregen totaalcijfer.

ven in titel II , hoofdstuk 1 en titel III , hoofdstuk 1 , van het
vierde deel van de Toetredingsakte .

1.
In afwijking van artikel 1 voert het Koninkrijk Spanje
voor produkten van oorsprong uit Portugal welke voorko

2.
Het Koninkrijk Spanje past op produkten van oor
sprong uit Portugal die onder de hoofdstukken 25 tot en met
99 van het gemeenschappelijk douanetarief vallen , met
uitzondering van de produkten waarop de Verordeningen
( EEG ) nr . 2783 / 75 , ( EEG ) nr . 3033 / 80 en ( EEG ) nr.

3035 / 80 van toepassing zijn , dezelfde regeling toe als die
welke de Gemeenschap in haar huidige samenstelling ten
opzichte van Portugal toepast - inzonderheid wat betreft de
afschaffing van douanerechten en heffingen van gelijke
werking , alsmede van kwantitatieve beperkingen bij in- en
uitvoer en maatregelen van gelijke werking - op goederen
die onder het EEG-Verdrag vallen en die in Portugal voldoen
aan de voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van dat

Verdrag, alsmede op goederen die onder het EGKS-Verdrag
vallen en overeenkomstig dat Verdrag in Portugal in het vrije
verkeer zijn.
Op de produkten van oorsprong uit Spanje die vallen onder
de hoofdstukken 25 tot en met 99 van het gemeenschappelijk
douanetarief, met uitzondering van de produkten waarop de
Verordeningen ( EEG ) nr . 2783 / 75 , ( EEG ) nr . 3033 / 80 en
( EEG ) nr. 3035 / 80 van toepassing zijn , past de Portugese
Republiek dezelfde regeling toe als die welke zij toepast ten
opzichte van de Gemeenschap in haar huidige samenstel
ling .
3.
De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen vóór 1 maart
1986 de oorspongregels vast die van toepassing zijn op het
handelsverkeer tussen Spanje en Portugal .

Artikel 2

Artikel 3

men in bijlage B , van 1 maart 1986 tot en met 31 december
1990 tariefplafonds in met vrijstelling van rechten . Wanneer
deze plafonds worden bereikt , kan het Koninkrijk Spanje tot
het einde van het lopende kalenderjaar opnieuw douanerech
ten invoeren die gelijk zijn aan die welke het op dat tijdstip
toepast ten aanzien van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling.

De plafonds voor 1986 worden in bijlage B vermeld en het
jaarlijkse ritme van de geleidelijke verhoging is als volgt:
1987 : 10% ,

1988 : 12% ,

1989 : 14% ,
1990 : 16% .

De verhoging wordt bij elk contingent opgeteld en de
volgende verhoging wordt berekend op het aldus verkregen
totaalcijfer .
2.
De in lid 1 bedoelde regeling van tariefplafonds is in
1990 ook van toepassing op de in bijlage C vermelde
textielprodukten .
3.
Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek
kunnen de invoer van de in bijlage B vermelde produkten tot
en met 31 december 1990 aan een voorafgaand toezicht
onderwerpen , zulks uitsluitend voor statistische doelein
den .

Het Koninkrijk Spanje kan de invoer van de in bijlage C
vermelde produkten in 1990 aan een voorafgaand toezicht
onderwerpen , zulks uitsluitend voor statistische doelein
den .

Voor de toepassing van artikel 48 van de Toetredingsakte ten
aanzien van de produkten die voorkomen in de lijst in bijlage
A , vindt de in lid 3 van genoemd artikel bedoelde afschaffing
van de exclusieve rechten tot invoer in Spanje plaats door de
geleidelijke opening met ingang van 1 maart 1986 van
invoercontingenten voor produkten van oorsprong uit Por
tugal . De volumes van de contingenten voor 1986 worden in
genoemde lijst vermeld .

Het Koninkrijk Spanje vergroot de volumes van de contin
genten onder de in voornoemde bijlage vermelde voorwaar

De invoer van bovenbedoelde produkten mag in ieder geval
geen vertraging oplopen ten gevolge van de toepassing van dit
statistische toezicht .

Artikel 4

1.
Tot en met 31 december 1990 kan het Koninkrijk
Spanje, uitsluitend voor statistische doeleinden , een vooraf
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gaand toezicht instellen op de invoer van de volgende
produkten van oorsprong uit Portugal:
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

47.01

411

2 . De Portugese Republiek kan tot en met 31 december
1992, onder de in lid 1 , tweede alinea , gestelde voorwaar
den , uitsluitend voor statistische doeleinden , een vooraf
gaand toezicht instellen op de invoer van de volgende
produkten van oorsprong uit Spanje:
Nummer van het

Papierstof

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

48.01

Papier en karton , cellulosewatten daaron
der begrepen, op rollen of in bladen

22.02

De invoer van bovenbedoelde produkten mag in ieder geval
geen vertraging oplopen ten gevolge van de toepassing van dit
statistische toezicht .

Limonade (gearomatiseerd mineraalwa
ter en gearomatiseerd spuitwater daaron
der begrepen ) en andere alcoholvrije
dranken , met uitzondering van de vruch
te- en groentesappen bedoeld bij post
20.07

2.
De Portugese Republiek kan , onder de in lid 1 bedoelde
voorwaarden en binnen de aldaar vermelde termijn , op de in
lid 1 bedoelde produkten van oorsprong uit Spanje een
voorafgaand toezicht bij invoer toepassen , zulks uitsluitend
voor statistische doeleinden .

22.03

Bier

3.
Het Koninkrijk Spanje kan tot en met 31 december
1992 , onder de in lid 1 , tweede alinea , gestelde voorwaar
den , uitsluitend voor statistische doeleinden , een vooraf

Artikel 5

1.
Tot en met 31 december 1988 kan de Portugese
Republiek, uitsluitend voor statistische doeleinden , een
voorafgaand toezicht instellen op de invoer van de volgende
produkten van oorsprong uit Spanje:
a ) produkten die onder het EGKS-Verdrag vallen ;
b)
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

73.14

IJzerdraad en staaldraad , ook indien
overtrokken , met uitzondering van
geïsoleerd draad voor het geleiden van
elektriciteit

73.15

Gelegeerd staal en koolstofstaal , in de
vormen aangeduid in de posten 73.06
tot en met 73.14 :

A. Koolstofstaal :

ex VIII . Draad , ook indien over
trokken , met uitzonde
ring van geïsoleerd

draad voor het geleiden
van elektriciteit :

— niet bekleed
73.18

Buizen en pijpen ( ook indien niet
afgewerkt), van ijzer of van staal , met
uitzondering van de artikelen bedoeld
bij post 73.19

gaand toezicht instellen op de invoer van de in bijlage VII van
de Toetredingsakte vermelde produkten en gedistilleerde
dranken van post 22.09 C van het gemeenschappelijk
douanetarief, van oorsprong uit Portugal .
Artikel 6

1.
Tot en met 31 december 1990 plegen het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek , voor de in artikel 4
bedoelde produkten , overleg in geval van plotselinge en
belangrijke wijzigingen in hun traditionele handelsstromen ,
zulks binnen ten hoogste vijf werkdagen nadat een van deze
Lid-Staten daarom heeft verzocht , om de situatie te bespre
ken en overeenstemming over eventuele maatregelen te
bereiken .

2.
Tot en met 31 december 1988 plegen het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek , voor de in artikel 5 , lid 1 ,
bedoelde produkten , overleg in geval van plotselinge en
belangrijke wijzigingen van de invoer in Portugal van
produkten van oorsprong uit Spanje , zulks binnen ten
hoogste vijf werkdagen nadat het verzoek door het Ko
ninkrijk Spanje is ontvangen , om de situatie te bespreken en
overeenstemming over eventuele maatregelen te bereiken .
3.
Indien het in de leden 1 en 2 bedoelde overleg niet leidt
tot overeenstemming tussen het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek, stelt de Commissie , met inachtneming
van de criteria betreffende de vrijwaringsclausule vermeld in
artikel 379 van de Toetredingsakte , via een spoedprocedure
de vrijwaringsmaatregelen vast die zij noodzakelijk acht ,
waarbij zij tevens de toepassingsvoorwaarden en -voorschrif
ten bepaalt .

De invoer van bovenbedoelde produkten mag in ieder geval
geen vertraging oplopen ten gevolge van de toepassing van dit
statistische toezicht .

De twee partijen kunnen in onderling overleg deze regeling
van statistisch toezicht uiterlijk tot en met 31 december 1990
verlengen . Indien zij geen overeenstemming bereiken kan de
Commissie , op verzoek van een dezer Staten , besluiten deze
regeling te verlengen, indien zij ernstige verstoringen op de
Portugese markt vaststelt .

Artikel 7

1.
Indien de in de artikelen 72 en 240 van de Toetredings
akte bedoelde compenserende bedragen of het in artikel 270
bedoelde mechanisme van compenserende bedragen in het
handelsverkeer tussen Spanje en Portugal worden toegepast
op een of meer van de basisprodukten die geacht worden te
zijn gebruikt bij de vervaardiging van goederen die vallen
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onder Verordening (EEG) nr. 3033 / 80 van de Raad van

1 1 november 1980 tot vaststelling van de handelsregeling die
van toepassing is op bepaalde goederen, verkregen door
verwerking van landbouwprodukten , worden de toepasselij
ke overgangsmaatregelen vastgesteld overeenkomstig de
voorschriften van de artikelen 53 en 213 van voornoemde

Akte. De in het handelsverkeer tussen Spanje en Portugal
toepasselijke compenserende bedragen worden geheven of
toegekend door de Staat waar de prijzen van de betrokken
landbouwbasisprodukten het hoogst zijn .
2.

Het douanerecht dat het vaste element vormt van de

belasting die op de toetredingsdatum van toepassing is bij
invoer in Portugal van herkomst uit Spanje en vice versa van

goederen die onder Verordening ( EEG) nr. 3033 / 80 vallen,
wordt vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van de
artikelen 53 en 213 van de Toetredingsakte .
Indien voor de in bijlage XIX bij voornoemde Akte vermelde
produkten het douanerecht dat het vaste element vormt van
de door Portugal toegepaste belasting bij invoer van her
komst uit Spanje , berekend overeenkomstig voornoemde
bepalingen , lager is dan de in die bijlage vermelde rechten ,
zijn laatstgenoemde rechten evenwel van toepassing.
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— produkten die niet onderworpen zijn geweest aan de
douanerechten en heffingen van gelijke werking die in
Spanje of in Portugal op deze produkten van toepassing
waren , of die een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van
deze rechten of heffingen hebben genoten ;
— landbouwprodukten die niet voldoen aan de voorwaar
den om in Spanje of Portugal tot het vrije verkeer te
worden toegelaten .
Bij het vaststellen van deze bepalingen houdt de Commissie
rekening met de voorschriften in de Toetredingsakte inzake
de afschaffing van de douanerechten tussen de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling en Spanje en Portugal en inzake

de geleidelijke toepassing door het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek van het gemeenschappelijk douaneta
rief en van de bepalingen betreffende het gemeenschappelijk
landbouwbeleid .

Artikel 9

1.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Toetre
dingsakte en het onderhavige Protocol , zijn de geldende
bepalingen inzake douanewetgeving met betrekking tot het
handelsverkeer met derde landen onder dezelfde voorwaar

Indien dit douanerecht voor deze produkten hoger is dan het
douanerecht dat het vaste element vormt van de door

Portugal toegepaste belasting bij invoer uit de Gemeenschap
in haar huidige samenstelling , is laatstgenoemd recht van
toepassing.

De vorige alinea is niet van toepassing op chocolade en
andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten van post
18.06 van het gemeenschappelijk douanetarief. Ten aanzien
van deze produkten mag het vaste element van de door
Portugal toegepaste belasting bij invoer van herkomst uit
Spanje niet hoger zijn dan 30 % .
Artikel 8

1.
Met inachtneming van de geldende voorschriften en
met name van die betreffende communautair douanevervoer,
stelt de Commissie de methoden van administratieve samen

werking vast om te waarborgen dat de in het onderhavige
Protocol vermelde behandeling inderdaad wordt toegepast
op goederen die aan de gestelde voorwaarden voldoen .

den van toepassing in het handelsverkeer tussen Spanje en
Portugal zolang in dit handelsverkeer douanerechten worden
geheven .

Voor de bepaling van de douanewaarde in het handelsver
keer tussen Spanje en Portugal , alsmede in het handelsver
keer met derde landen tot en met :

— 31 december 1992 voor industriële produkten en
— 31 december 1995 voor landbouwprodukten ,

is het in aanmerking te nemen douanegebied het douanege
bied omschreven in de op 31 december 1985 in het Ko
ninkrijk Spanje en de Portugese Republiek geldende wetge
ving .

2.
Met ingang van 1 maart 1986 passen het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek in hun handelsverkeer de
nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief en
van het eengemaakte EGKS-tarief toe .
Artikel 10

Deze methoden omvatten met name maatregelen om te
waarborgen dat de goederen waarop voornoemde behande

ling in Spanje of Portugal is toegepast, wanneer zij worden
doorgezonden naar de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling , dezelfde behandeling krijgen als die welke zou zijn
toegepast indien zij rechtstreeks zouden zijn ingevoerd .

De Portugese Republiek past in het kader van haar handels
verkeer met de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla de

specifieke regelingen toe die dienaangaande zijn overeenge
komen tussen de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling en het Koninkrijk Spanje en die zijn neergelegd
in Protocol nr . 2 .

2.
Tot en met 28 februari 1986 blijven de regelingen die
momenteel gelden voor de handelsbetrekkingen tussen het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek , van toepassing
in het handelsverkeer tussen Spanje en Portugal .
3.
De Commissie stelt de bepalingen vast die met ingang
van 1 maart 1986 van toepassing zijn in het handelsverkeer
tussen Spanje en Portugal in goederen die in Spanje of
Portugal zijn verkregen en bij de vervaardiging waarvan de

volgende produkten zijn gebruikt:

Artikel 1 1

Onverminderd artikel 1 , lid 2 , tweede alinea , stek de
Commissie onmiddellijk bij de toetreding alle toepassings
maatregelen vast die noodzakelijk zouden kunnen blijken

met het oog op de tenuitvoerlegging van het onderhavige
Protocol , inzonderheid de toepassingsvoorschriften betref
fende het in de artikelen 3 , 4 en 5 bedoelde toezicht.
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BIJLAGE A

Lijst bedoeld in artikel 2 van Protocol nr. 3
Percentage
Nummer van het

Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief

1

Omschrijving

Omvang van de
basiscontingenten
( 1986 )

van

jaarlijkse
verhoging
(% )

24.02

Tabaksfabrikaten , tabaksextracten en tabakssausen :

300 000 000 eenheden

20

3 510 000 eenheden

20

A. Sigaretten

2

24.02

B. Sigaren en cigarillo's

3

24.02

C. Rooktabak

60 t

20

D. Pruimtabak en snuif

E. andere , tabak geagglomereerd tot vellen daaronder
begrepen

4

27.10

Aardoliën en oliën uit bitumineuze mineralen , andere dan

7 427 t

10

9 531 t

10

6 000 t

10

7 400 t

18,5

13 600 t

12,5

ruwe ; preparaten , welke 70 of meer gewichtspercenten aard
oliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan

het karakter door deze oliën wordt bepaald , elders genoemd
noch elders onder begrepen :
ex A. lichte oliën :

— met uitzondering van benzine voor motoren en
kerosine

5

27.10

ex A. lichte oliën :
— benzine voor motoren

6

27.10

ex A. lichte oliën :
■— Kerosine

7

27.10

C. zware oliën
I. Gasolie

8

27.10

C. zware oliën :
II . Stookolie

9

27.10

C. zware oliën :

III . Smeerolie en andere oliën
34.03

Smeermiddelen , alsmede preparaten van de soorten welke
worden gebruikt voor het smouten , vetten of oliën , van textiel ,
van leder of van andere stoffen , met uitzondering van die

smeermiddelen en preparaten, welke 70 gewichtspercenten of
meer aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten :
ex A. bevattende aardoliën of oliën uit bitumineuze mine
ralen :

— met uitzondering van smeermiddelen voor de bewer
king van textiel , huiden , vellen , Ieder en pelterijen

850 t

10
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Nummer
van het

gemeenschappelijk

contingent

douanetarief
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Percentage

Nummer van het

Omschrijving

Omvang van de
basiscontingenten
( 1986 )

van

jaarlijkse
verhoging
(%)

10

27.11

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

11

27.12

Vaseline

27.13

Paraffine , was uit aardoliën of uit oliën uit bitumineuze

17 000 t

10

400 t

10

6 000 t

10

mineralen , ozokeriet , montaanwas , turfwas, paraffineachtige
residuen („slack was", enz .), ook indien gekleurd

12

27.14

Petroleumbitumen , petroleumcokes en andere residuen van
aardoliën of van oliën uit bitumineuze mineralen

27.15

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen
en bitumineus zand ; asfaltsteen

27.16

Bitumineuze mengsels , samengesteld met natuurlijk asfalt , met
natuurlijk bitumen , met petroleumbitumen , met minerale teer
of met minerale teerpek ( bitumineuze mastiek , vloeibitumen of
koudasfalt („cut-backs", enz .)
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BIJLAGE B

Lijst bedoeld in artikel 3 van Protocol nr. 3

Nummer
van het

gemeenschappelijk

plafond

douanetarief

1

Nummer van het

ex 58.04

Omschrijving

Fluweel , pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel , met uitzondering van de
artikelen bedoeld bij de posten 55.08 en 58.05 :

Basisvolume

( 1986 )

65 ton

— van katoen

58.09

Tule, bobinettule en filetweefsels, opgemaakt; kant (mechanisch of met de hand
vervaardigd ), aan het stuk , in banden of in de vorm van motieven :
B. Kant :

ex I. met de hand vervaardigd :
— met uitzondering van kant van katoen , wol en kunstmatige en
synthetische vezels
II . mechanisch vervaardigd
60.01

Breiwerk en haakwerk , niet elastisch en niet gegummeerd , aan het stuk :
C. van andere textielstoffen :
I. van katoen

2

60.04

Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk:
A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
I. T-shirts :

a ) van katoen
II . Hemdtruien ( sous-pulls ):
a ) van katoen
III . andere :

b ) van katoen
B. andere :

IV . overige :
d ) van katoen :
1 . voor heren en jongens :
bb ) Pyjama's
2 . voor dames , meisjes en kinderen :
aa ) Pyjama's
bb ) Nachthemden
60.05

Bovenkleding , kledingtoebehoren en andere artikelen , van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk :
A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :
II . andere :

ex a ) Bovenkleding vervaardigd uit brei- of haakwerk bedoeld bij post
59.08 :

— van katoen

b ) overige :
1 . Babykleding ; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
cc ) van katoen
2 . Badkostuums :

bb ) van katoen
3 . Trainingspakken :
bb ) van katoen

4 . andere bovenkleding:
cc ) Japonnen :
44 . van katoen

dd ) Rokken , broekrokken daaronder begrepen :
33 . van katoen

6 ton
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Nummer

Nummer van het

van het

gemeenschappelijk

plafond

douanetarief

60.05

Omschrijving

A. II.

15 . 11 . 85

Basisvolume

( 1986 )

b ) 4 . ee) lange broeken :

(vervolg)

ex 33 . van andere textielstoffen :
— van katoen

ff) Kostuums voor heren en jongens, combinaties daaronder
begrepen , met uitzondering van skikleding:
ex 22 . van andere textielstoffen :
— van katoen

gg) Mantelpakken en broekpakken voor dames , meisjes en
kinderen , combinaties daaronder begrepen , met uitzonde
ring van skikleding :
44 . van katoen

hh ) Mantels en jassen ; jasjes verkregen door het aaneennaaien
van in vorm gesneden stukken :
44 . van katoen

ijij ) Anoraks , windjakken , blousons, en dergelijke:
ex 11 . van wol , van fijn haar , van katoen of van synthe
tische of kunstmatige textielvezels :
— van katoen

kk ) Skikostuums en -combinaties , twee- en driedelige :
ex 1 1 . van wol , van fijn haar, van katoen of van synthe
tische of kunstmatige textielvezels :
— van katoen

11 ) andere bovenkleding:
44 . van katoen

5 . Kledingtoebehoren :
ex cc) van andere textielstoffen :
— van katoen

B. andere :
ex III . van andere textielstoffen :
— van katoen

3

61.01

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding :

A. zogenaamde cowboykleding en dergelijke kleding voor verkleding en
vermaak , met een handelsmaat van minder dan 158 ; bovenkleding vervaar
digd uit weefsels bedoeld bij de posten 59.08 , 59.11 of 59.12 :
II . andere :

ex a ) Overjassen , regenjassen daaronder begrepen :
— van katoen

ex b ) andere :
— van katoen
B. andere :

I. Werk- en bedrijfskleding :
a ) Overalls , zogenaamde Amerikaanse overalls daaronder begrepen :
1 . van katoen

b ) andere :
1 . van katoen

II . Zwembroeken en badpakken :
ex b ) van andere textielstoffen :
— van katoen

III . Badjassen ; kamerjassen , huisjasjes en dergelijke binnenhuiskleding :
b ) van katoen

IV . Parka's ; anoraks , windjakken , blousons , en dergelijke :
b ) van katoen
V. overige :
a ) Colbertjassen , blazers en dergelijke :
3 . van katoen

b ) Overjassen , regenjassen en capes :
3 . van katoen

c) Kostuums , voor heren en jongens , combinaties daaronder begrepen ,
met uitzondering van skikleding :
3 . van katoen

10 ton
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Nummer

Nummer van het

van het

gemeenschappelijk

plafond

douanetarief

61.01

(vervolg)

Omschrijving

417

Basisvolume

( 1986 )

B. V. f) Skikostuums en -combinaties (twee- en driedelige):
ex 1 . van wol , van fijn haar , van katoen of van synthetische of
kunstmatige textielvezels:
— van katoen

g) andere bovenkleding:
3 . van katoen

61.02

Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding:
A. Babykleding; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 ; zogenaamde
cowboykleding en dergelijke kleding voor verkleding en vermaak, met een
handelsmaat van minder dan 158 :

I. Babykleding: meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
a ) van katoen
B. andere :

1 . Bovenkleding vervaardigd uit weefsels bedoeld bij de posten 59.08 ,
59.11 of 59.12 :

ex a ) Mantels , regenjassen daaronder begrepen :
— van katoen

ex b ) andere :
— van katoen

II . overige :
a ) Schorten , stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding :
1 . van katoen

b ) Badpakken :
ex 2 . van andere textielstoffen :
— van katoen

c ) Badjassen ; kamerjassen , bedjasjes en dergelijke binnenhuiskleding :
2 . van katoen

d ) Parka's ; anoraks , windjakken , blousons , en dergelijke :
2 . van katoen

e ) andere :
1 . Blazers en jasjes :
cc) van katoen

2 . Mantels , regenjassen en capes daaronder begrepen :
cc ) van katoen
3 . Mantelpakken en broekpakken , combinaties daaronder begre
pen , met uitzondering van skikleding :
cc) van katoen
4 . Japonnen :
ee) van katoen
5 . Rokken , broekrokken daaronder begrepen :
cc ) van katoen
8 . Skikostuums en -combinaties ( twee- en driedelige ):
ex aa ) van wol , van fijn haar , van katoen of van synthetische of
kunstmatige textielvezels :
— van katoen

9 . andere bovenkleding :
cc) van katoen

4

61.03

Herenonderkleding en jongensonderkleding , kragen , boorden , fronten en
manchetten daaronder begrepen :
B. Pyjama's :
II . van katoen
C. andere :
II . van katoen

61.04

Damesonderkleding , meisjesonderkleding en kinderonderkleding :
A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handelsmaat 86 :
I. van katoen

3 ton
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Nummer
van het

gemeenschappelijk

plafond

douanetarief

Nummer van het

61.04

(vervolg)

5
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60.04

Omschrijving

Basisvolume

( 1986 )

B. andere :

I. Pyjama's en nachthemden
b ) van katoen
II . overige:
b) van katoen

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

1 miljoen
eenheden

B. andere :

IV. overige :
b ) van synthetische textielvezels :
1 . voor heren en jongens :
cc) Slips en onderbroeken
2 . voor dames , meisjes en kinderen :
dd ) Slips en broeken
d ) van katoen :
1 . voor heren en jongens :

cc) Slips en onderbroeken
2 . voor dames , meisjes en kinderen :
cc) Slips en broeken

6

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethyleen , polytetra
haloëthyleen , polyisobutyleen , polystyreen , polyvinylchloride , polyvinylace
taat , polyvinylchloroacetaat en andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten
en polymethacrylderivaten , cumaronindeenharsen , enz .)

7

45.02

Blokken , platen , bladen , vellen en strippen van natuurkurk , blokjes voor het
vervaardigen van kurken (stoppen ) daaronder begrepen

8

45.03

Werken van natuurkurk

200 ton

9

45.04

Geagglomereerde kurk ( met of zonder bindmiddel ) en werken daarvan

500 ton

12 000 ton

1 ton
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BIJLAGE C

Lijst bedoeld in artikel 3 van Protocol nr. 3

Nummer
van het

gemeenschappelijk

plafond

douanetarief

Nummer van het

Omschrijving

Basisvolume

( 1990)

1

55.05

Garens van katoen , niet gereed voor de verkoop in het klein

245 ton

2

55.09

Andere weefsels van katoen

245 ton

3

56.07

Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels:

325 ton

A. van synthetische vezels:
4

60.04

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

814 000 eenheden

B. andere :

I. T-shirts

II . Hemdtruien ( sous-pulls ):
a ) van katoen

b ) van synthetische textielvezels
c ) van kunstmatige textielvezels
IV . overige :
b ) van synthetische textielvezels :
1 . voor heren en jongens :
aa ) Overhemden
dd) andere

2 . voor dames , meisjes en kinderen :
ee) andere
d ) van katoen :
1 . voor heren en jongens :
aa ) Overhemden
dd ) andere
2 . voor dames , meisjes en kinderen :
dd) andere
5

60.05

Bovenkleding , kledingtoebehoren en andere artikelen , van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk :
A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :
I. Truien , jumpers , pullovers en slipovers , bevattende ten minste 50
gewichtspercenten wol en wegende 600 g of meer per stuk ; zogenaamde
cowboykleding en dergelijke kleding voor verkleding en vermaak , met
een handelsmaat van minder dan 158 :

a ) Truien , jumpers , pullovers en slipovers , bevattende ten minste 50

gewichtspercenten wol en wegende 600 g of meer per stuk

II . andere :

b) overige :
4 . andere bovenkleding:
bb) Truien , jumpers , pullovers , slipovers , twinsets , vesten en

jasjes , met uitzondering van jasjes bedoeld bij post 60.05

A II b ) 4 hh ):
1 1 . voor heren en jongens :
aaa ) van wol

bbb ) van fijn haar
ccc) van synthetische textielvezels
ddd ) van kunstmatige textielvezels
eee) van katoen

22 . voor
bbb )
ccc)
ddd )
eee)
fff)

dames , meisjes en kinderen :
van wol
van fijn haar
van synthetische textielvezels
van kunstmatige textielvezels
van katoen

652 000 eenheden
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Nummer

Nummer van het

van het

gemeenschappelijk

plafond

douanetarief

6

61.01

Omschrijving

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding:

15 . 11 . 85

Basisvolume

( 1990)

407 000 eenheden

B. andere :

V. overige:
d ) Shorts en andere korte broeken :

1 . van wol of van fijn haar
2. van synthetische of kunstmatige textielvezels
3 . van katoen

e ) andere broeken :
1 . van wol of van fijn haar

2 . van synthetische of kunstmatige textielvezels
3 . van katoen

61.02

Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding :
B. andere :

II . overige :
e ) andere :
6 . lange broeken :

aa ) van wol of van fijn haar
bb ) van synthetische of kunstmatige textielvezels
cc) van katoen

7

60.05

Bovenkleding , kledingtoebehoren en andere artikelen , van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk :
A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :

293 000 eenheden

II . andere :

b ) overige:
4 . andere bovenkleding :
aa ) Blouses en hemdblouses voor dames , meisjes en kinderen :
22 . van wol of van fijn haar
33 . van synthetische textielvezels
44 . van kunstmatige textielvezels
55 . van katoen
61.02

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding :
B. andere :

II . overige :
e) andere :
7 . Blouses en hemdblouses :

bb ) van synthetische of kunstmatige textielvezels
cc) van katoen

ex dd ) van andere textielstoffen :

— van wol of van fijn haar

8

61.03

Herenonderkleding en jongensonderkleding , kragen , boorden , fronten en
manchetten daaronder begrepen :
A. Overhemden en sporthemden :
I. van synthetische textielvezels

814 000 eenheden

II . van katoen

ex III . van andere textielstoffen :

— van wol of van fijn haar
— van kunstmatige textielvezels

9

55.08

Bad- of frotteerstof ( lussendoek ) van katoen

325 ton
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Nummer

Nummer van het

van het

gemeenschappelij k

plafond

douanetarief

62.02

Omschrijving
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Basisvolume

( 1990 )

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en andere artikelen, voor
stoffering:
B. andere :
III . Huishoudlinnen :

a ) van katoen :

1 . van bad- of frotteerstof ( lussendoek)

10

61.05

Zakdoeken :

1,6 ton

A. van katoen
ex C. van andere textielstoffen:

— van wol of van fijn haar
— van kunstmatige of synthetische textielvezels

11

62.02

Tafel -, bedde- en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en andere artikelen , voor
stoffering :

407 ton

B. andere :
I. Beddelinnen :

a) van katoen
ex c) van andere textielstoffen :

— van wol of van fijn haar
— van kunstmatige of synthetische textielvezels

12

51.04

Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels (weefsels van
monofil en weefsels van strippen of van artikelen van dergelijke vorm , bedoeld
bij post 51.01 of bij post 51.02 , daaronder begrepen):
A. van synthethische vezels :
III . vervaardigd van strippen of dergelijke van polyethyleen of van poly
propyleen , met een breedte :

325 ton

a ) van minder dan 3 m
62.03

Zakken voor verpakkingsdoeleinden :
B. van weefsel van andere textielstoffen :
II . andere :

b ) van weefsels van synthetische vezels:
1 . van strippen en dergelijke van polyethyleen of van polypropy
leen

13

62.02

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en andere artikelen , voor
stoffering :

245 ton

B. andere :
II . Tafellinnen :

a ) van katoen
ex c ) van andere textielstoffen :

— van wol of van fijn haar
— van kunstmatige of synthetische textielvezels
III . Huishoudlinnen :

a ) van katoen :
2 . ander

ex c ) van andere textielstoffen :

— van wol of van fijn haar
— van kunstmatige of synthetische textielvezels

14

ex 59.04

Bindgaren , touw en kabel , al dan niet gevlochten
— van synthetische textielvezels

2 282 ton
1 466 ton
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Protocol nr. 4

mechanisme houdende aanvulling van de tegenprestaties in het kader van door de Gemeenschap met
derde landen gesloten visserijovereenkomsten

1 . Er wordt een specifieke regeling ingesteld voor het
verrichten van activiteiten ter aanvulling van visserijactivitei
ten door vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat van de

tarief, met het oog op het vervoer en de eventuele
bewerking van deze produkten ten einde deze op de
markt van de Gemeenschap te brengen.

Gemeenschap voeren in de wateren die onder de soevereini
teit of de jurisdictie van een derde land vallen in het kader van

3.

de bij visserijovereenkomsten tussen de Gemeenschap en de

voorwerp zijn geweest van de in lid 2 bedoelde activiteiten ,

betrokken derde landen ingestelde tegenprestaties.

vindt plaats met gedeeltelijke of gehele schorsing van de
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief of onder een
bijzondere heffingsregeling , onder de voorwaarden en bin

2.

De activiteiten die beschouwd kunnen worden als

aanvulling op visserijactiviteiten onder de voorwaarden en
binnen de grenzen nader aangegeven in de leden 3 en 4
hebben betrekking op:

— de behandeling op het grondgebied van het betrokken
derde land van de vangsten die door schepen die de vlag
van een Lid-Staat van de Gemeenschap voeren zijn
gedaan in de wateren van dit derde land uit hoofde van de
visserijactiviteiten die voortvloeien uit de uitvoering van
een visserijovereenkomst , ten einde deze produkten op de
markt van de Gemeenschap te brengen onder de tarief
posten van hoofdstuk 03 van het gemeenschappelijk
douanetarief;

— de aanvoer, de overlading aan boord van een vaartuig dat
de vlag van een Lid-Staat van de Gemeenschap voert en
die plaatsvindt in het kader van door een dergelijke
overeenkomst voorziene activiteiten , van visserijproduk
ten van hoofdstuk 03 van het gemeenschappelijk douane

Het invoeren in de Gemeenschap van produkten die het

nen de aanvullende grenzen die jaarlijks worden vastgesteld
in het kader van de omvang van de vangstmogelijkheden die
voortvloeien uit de betrokken overeenkomsten en de daarbij
behorende uitvoeringsbepalingen .

4.
De Raad stelt, op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen , vóór 1 maart
1986 de algemene voorschriften voor de toepassing van deze
regeling en inzonderheid de criteria voor de verdeling van de
betrokken hoeveelheden vast .

De aanpassingen van deze regeling die in het licht van de
opgedane ervaring nodig zouden kunnen blijken , worden
volgens dezelfde procedure vastgesteld .
De wijze van toepassing van deze regeling alsmede de
betrokken hoeveelheden worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 33 van Verordening ( EEG ) nr .
3796 / 81 .

Protocol nr. 5

betreffende de deelneming van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal

De bijdragen van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal worden als volgt vastgesteld :
— het Koninkrijk Spanje : 54 400 000 Ecu ;

— de Portugese Republiek: 2 475 000 Ecu .
De storting van deze bijdragen vindt plaats:

— voor het Koninkrijk Spanje in drie gelijke jaarlijkse gedeelten , zonder rente , met ingang van
1 januari 1986 ;

— voor de Portugese Republiek , in vier gelijke jaarlijkse gedeelten , zonder rente , met ingang van
1 januari 1986 .

Elk gedeelte wordt gestort in vrij convertibele nationale munt van elk der nieuwe Lid-Staten .
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Protocol nr. 6

betreffende de in artikel 34 van de Toetredingsakte bedoelde Spaanse jaarlijkse tariefcontingenten
voor de invoer van automobielen van post ex 87.02 A I b) van het gemeenschappelijk douanetarief
1 . Het Koninkrijk Spanje opent met ingang van 1 januari
1986 jaarlijkse tariefcontingenten voor de invoer van auto
mobielen voor personenvervoer, met explosiemotor of met
verbrandingsmotor, met uitzondering van touringcars en
autobussen , van post 87.02 A I b) van het gemeenschappelijk
douanetarief, van oorsprong uit de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling. Het douanerecht dat binnen de gren
zen van dit tariefcontingent van toepassing is, bedraagt
17,4% . Het contingent hervalt op 31 december 1988 .
Het basisvolume van het tariefcontingent bedraagt 32 000
automobielen . Het wordt op 1 januari 1987 op 36 000
eenheden en op 1 januari 1988 op 40 000 eenheden
gebracht .
2.
De jaarlijkse volumes worden in twee gedeelten
gesplitst.
De eerste gedeelten worden onderverdeeld in vier categorieën
met de volgende cilinderinhoud:
— minder dan 1 275 kubieke centimeter,
— 1 275 tot en met 1 990 kubieke centimeter ,

— meer dan 1 990 tot en met 2 600 kubieke centimeter ,
— meer dan 2 600 kubieke centimeter .

De tweede gedeelten vormen de reserves.
De eerste gedeelten worden als volgt verdeeld :
a) voor 1986 : 28 000 eenheden waarvan

— 3 000 eenheden voor de categorie met een cilinderin
houd van minder dan 1 275 kubieke centimeter,
— 13 000 eenheden voor de categorie met een cilin
derinhoud van 1 275 tot en met 1 990 kubieke

centimeter ,

— 11 000 eenheden voor de categorie met een cilin
derinhoud van meer dan 1 990 tot en met 2 600

kubieke centimeter,
— 1 000 eenheden voor de categorie met een cilinderin
houd van meer dan 2 600 kubieke centimeter ;
b ) voor 1987: 32 000 eenheden waarvan

— 3 400 eenheden voor de categorie met een cilinderin
houd van minder dan 1 275 kubieke centimeter,
— 14 850 eenheden voor de categorie met een cilin
derinhoud van 1 275 tot en met 1 990 kubieke

centimeter ,

— 12 600 eenheden voor de categorie met een cilin
derinhoud van meer dan 1 990 tot en met 2 600

kubieke centimeter,
— 1 150 eenheden voor de categorie met een cilinderin
houd van meer dan 2 600 kubieke centimeter;
c) voor 1988 : 36 000 eenheden waarvan

— 3 850 eenheden voor de categorie met een cilinderin
houd van minder dan 1 275 kubieke centimeter ,
— 16 700 eenheden voor de categorie met een cilin
derinhoud van 1 275 tot en met 1 990 kubieke

centimeter,

— 14 150 eenheden voor de categorie met een cilin
derinhoud van meer dan 1 990 tot en met 2 600

kubieke centimeter ,
— 1 300 eenheden voor de categorie met een cilinderin
houd van meer dan 2 600 kubieke centimeter .

De jaarlijkse reserve van 4 000 voertuigen voor elk van de
jaren 1986 , 1987 en 1988 dekt de invoer van voertuigen
ongeacht de cilinderinhoud . Tot deze reserve worden even
wel uitsluitend automobielen van oorsprong uit Italië en het
Verenigd Koninkrijk toegelaten , zulks naar rato van 2 000
voertuigen voor elk dezer Lid-Staten .

3.
De bepalingen inzake beheer en toepassing van het
jaarlijks tariefcontingent dienen met name de waarborg te
bieden dat alle in de Gemeenschap in haar huidige samen
stelling gebouwde automobielen gelijkelijk en zonder onder
breking toegang tot deze contingenten hebben en dat het voor
deze contingenten bepaalde invoerrecht zonder onderbre
king wordt toegepast ten aanzien van alle producenten van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling totdat het
contingent is uitgeput . Voorts moeten deze bepalingen
zodanig zijn dat het contingent aan het einde van elk jaar
volledig is benut.
Jaarlijks onderzoeken het Koninkrijk Spanje en de Commis
sie op 1 oktober gezamenlijk de mate waarin van het
jaarlijkse tariefcontingent gebruik is gemaakt .
4.
Het Koninkrijk Spanje stelt -de Commissie op 15 maart,
15 mei , 15 juli , 15 september , 15 november en 15 januari van
elk jaar in kennis van :
— de staat van uitputting van elk deel van het contin
gent ,

— de eventuele toename van de volumes van de verschillen

de delen , door opneming uit de reserve,
— terugstortingen in de reserve ,
— de stand van de reserve,

— andere gegevens die de Commissie noodzakelijk acht .

5.
Alvorens het Koninkrijk Spanje overgaat tot tenuit
voerlegging van bepalingen ter toepassing van dit Protocol ,
in welke vorm dan ook, met inbegrip van decreten , richtlij
nen en administratieve instructies, moeten deze bepalingen
aan de Commissie worden voorgelegd , ten einde haar in staat
te stellen na te gaan of zij verenigbaar zijn met het Verdrag,
de Toetredingsakte en , in het bijzonder , dit Protocol . Het
Koninkrijk Spanje stelt de Commissie in kennis van elke
wijziging van deze bepalingen .
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Protocol nr . 7

betreffende de Spaanse kwantitatieve contingenten
1.
De in artikel 43 bedoelde contingenten zijn globaal en
staan zonder discriminatie open voor alle huidige Lid-Staten .
Zij staan zonder beperking open voor alle ondernemers .

2.
De contingenten worden aan het begin van het kalen
derjaar in één enkel gedeelte geopend .

3.
Het Koninkrijk Spanje stelt de Commissie jaarlijks of
halfjaarlijks in kennis van de opening van de contingenten en
maakt deze officieel bekend .

4 . De termijn voor de indiening van een aanvraag om een
vergunning bedraagt ten minste vier weken te rekenen vanaf

de bekendmaking of de kennisgeving; wanneer deze termijn
is verstreken, verleent het Koninkrijk Spanje de vergunnin
gen uiterlijk binnen twintig werkdagen .

Het Koninkrijk Spanje kan deze contingenten evenwel in
twee gelijke gedeelten openen , waarbij het tweede gedeelte
aan het begin van het tweede halfjaar wordt geopend . In dat
geval wordt het overschot van het eerste gedeelte over
gedragen naar het tweede gedeelte ten einde de hand te
houden aan het totale jaarlijkse bedrag.

5.
De invoervergunning is ten minste zes maanden
geldig .

6.
Het Koninkrijk Spanje verschaft de Commissie half
jaarlijkse gegevens over de benutting van de contingenten .

Protocol nr. 8

betreffende Spaanse octrooien
1.
Het Koninkrijk Spanje verbindt zich ertoe de Spaanse
octrooiwetgeving onmiddellijk bij de toetreding verenigbaar
te maken met de beginselen van het vrije verkeer van
goederen en met het peil van de bescherming van de
industriële eigendom dat in de Gemeenschap is bereikt , in het
bijzonder inzake de regels voor contractuele licenties , ge
dwongen exclusieve licenties , de verplichting tot exploitatie

ander werkwijzeoctrooi voor de vervaardiging van hetzelfde
produkt als het produkt dat het resultaat is van de werkwijze
waarop de eiser een octrooi heeft , indien dit andere octrooi
vóór de datum van toetreding is verleend . Het Koninkrijk
Spanje zal echter met ingang van de datum van toetreding
artikel 273 van zijn thans geldende octrooiwet intrekken .

van het octrooi alsmede het introductieoctrooi .

Te dien einde zal er een nauwe samenwerking tot stand
worden gebracht tussen de diensten van de Commissie en de
Spaanse autoriteiten ; die samenwerking zal zich ook uitstrek
ken tot de problemen in verband met de overgang van de
huidige Spaanse wetgeving naar de nieuwe wetgeving.
2.

In de gevallen waarin de omkering van de bewijslast niet van
toepassing is , kan het Koninkrijk Spanje de bewijslast voor
de inbreuk blijven leggen bij de octrooihouder . In al deze
gevallen moet het Koninkrijk Spanje echter met ingang van
7 oktober 1992 in zijn wetgeving een gerechtelijke procedure
opnemen , het zogenaamde „beschrijvende beslag".

Het Koninkrijk Spanje zal in zijn nationale wetgeving

een bepaling inzake de omkering van de bewijslast invoeren ,
overeenkomend met artikel 75 van het Verdrag van Luxem
burg van 15 december 1975 ( Gemeenschapsoctrooiver
drag).

Deze bepaling zal onmiddellijk bij de toetreding worden
toegepast op de nieuwe werkwijzeoctrooien die vanaf de
datum van toetreding worden gedeponeerd .
Op vóór die datum gedeponeerde octrooien zal deze bepaling
uiterlijk op 7 oktober 1992 worden toegepast .

Deze bepaling geldt evenwel niet indien de rechtsvordering
ter zake van inbreuk wordt ingesteld tegen de houder van een

Onder beschrijvend beslag wordt in het kader van het in de
voorgaande alinea's bedoelde systeem een procedure ver
staan volgens welke iedere persoon die gerechtigd is een
rechtsvordering ter zake van inbreuk in te stellen , bij een op
zijn verzoek gedane rechterlijke uitspraak , kan verkrijgen dat
een deurwaarder , bijgestaan door deskundigen , op de plaats
waar de vermoedelijke inbreukmaker is gevestigd , overgaat
tot een gedetailleerde beschrijving van de betwiste werkwij
zen , met name door het maken van fotokopieën van
technische documenten , al dan niet met zakelijk beslag. In
deze rechterlijke uitspraak kan het betalen van een borgsom
worden gelast , die bestemd is om aan de vermoedelijke
inbreukmaker schadevergoeding toe te kennen wanneer door
het beschrijvend beslag schade is veroorzaakt .
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3 . Het Koninkrijk Spanje zal tot het Verdrag van Mün
chen van 5 oktober 1973 inzake het Europese Octrooi
toetreden binnen de termijnen die nodig zijn om zich ,
uitsluitend voor chemische en farmaceutische produkten , te
kunnen beroepen op de bepalingen van artikel 167 van
genoemd Verdrag.

In dit verband , en er rekening mee houdend dat de door het
Koninkrijk Spanje aangegane verbintenis sub 1 wordt nage
komen, verbinden de Lid-Staten van de Gemeenschap , als
verdragsluitende partijen bij het Verdrag van München , zich
ertoe, alles in het werk te stellen om ingeval het Koninkrijk
Spanje overeenkomstig genoemd Verdrag een verzoek zou
indienen , te zorgen voor een verlenging van de geldigheids
duur van het voorbehoud als bedoeld in voornoemd artikel

167 , tot na 7 oktober 1987 en voor de in het Verdrag van
München bedoelde maximumperiode . Indien geen verlen
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ging van genoemd voorbehoud wordt verkregen , kan het
Koninkrijk Spanje zich beroepen op artikel 174 van het
Verdrag van München , met dien verstande dat het hoe dan

ook uiterlijk op 7 oktober 1992 tot dit Verdrag toetreedt.

4. Bij het verstrijken van bovengenoemde uitzonderings
bepaling zal het Koninkrijk Spanje tot het Gemeenschaps
octrooiverdrag toetreden .

Het Koninkrijk Spanje kan zich op artikel 95 , lid 4 , van dit
Verdrag beroepen met het oog op de louter technische
aanpassingen die nodig zijn in verband met de toetreding van
die Staat tot dit Verdrag , met dien verstande evenwel dat
zulks in geen geval mag leiden tot uitstel van de toetreding
van het Koninkrijk Spanje tot het Verdrag van Luxemburg
tot na genoemde datum .

Protocol nr . 9

betreffende de handel in textielprodukten tussen Spanje en de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling
Artikel 1

Het Koninkrijk Spanje controleert onder de in de artikelen 2 ,
3 en 4 neergelegde voorwaarden tot en met 31 december
1989 de uitvoer naar de huidige Lid-Staten van de in de lijst in
bijlage A bedoelde produkten op basis van de in die lijst
vermelde hoeveelheden .

Artikel 4

De Commissie en de bevoegde instanties van het Koninkrijk
Spanje plegen waar nodig overleg om te voorkomen dat zich
situaties voordoen die vrijwaringsmaatregelen vergen .
Artikel 5

Artikel 2

De Gemeenschap en het Koninkrijk Spanje brengen voor de
toepassingsduur van artikel 1 een administratieve samenwer
king tot stand overeenkomstig bijlage B.

Artikel 3

Na voorafgaande kennisgeving aan de Commissie kan het
Koninkrijk Spanje op haar uitvoer naar de huidige Lid-Staten
van de in de lijst in bijlage A vermelde produkten de in
bijlage C bedoelde flexibiliteitsbepalingen toepassen .

1.
Indien de in bijlage A vermelde hoeveelheden zijn
bereikt of indien plotselinge belangrijke afwijkingen ten
opzichte van de traditionele handelsstromen worden gecon
stateerd voor de invoer in de huidige Lid-Staten van de in
bijlage B , paragraaf 1 , vermelde produkten , stelt de Com
missie , op verzoek van de betrokken Lid-Staat en volgens de
in artikel 379 , lid 2 , van de Akte bedoelde spoedprocedure ,
de vrijwaringsmaatregelen vast die zij noodzakelijk acht .

2.
Indien plotselinge belangrijke afwijkingen ten opzichte
van de traditionele handelsstromen worden geconstateerd
voor de invoer in Spanje van de in bijlage B , paragraaf 9 ,
vermelde produkten , stelt de Commissie , op verzoek van het
Koninkrijk Spanje en volgens de in artikel 379 , lid 2 , van de
Akte bedoelde spoedprocedure , de vrijwaringsmaatregelen
vast die zij noodzakelijk acht.

60.04
B IV b) 1 cc)
2 dd)
d)1 cc)
2 cc)

62.02
Bla)
b)

56.05
A

13

20

22

5 6 . 0 5 - 0 3 , 05, 07,
09, 11, 13, 15, 19,
21, 23, 25, 28, 32,
34, 36, 38, 39, 42,
44, 45, 46, 47

6 2 . 0 2 - 1 2 , 13, 19

6 0 . 0 4 - 4 8 , 56, 75,
85

61.02-66,68,72

6 1 . 0 1 - 6 2 , 64, 66,
72, 7 4 , 7 6

ton

ton

1 000 stuks

1 000 stuks

ton

Eenheid

3 958

1 837

48 287

9 623

23 791

1986

4 393

2 039

4 964

2 304

60 567

12 071

10 682

53 599

29 841

1988

26 408

1987

5 709

2 650

69 6 5 2

13 881

34 3 1 7

1989
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A. van synthetische weefsels:
Garens van synthetische stapelvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (of van afval van synthetische
of van kunstmatige vezels), niet gereed voor de verkoop in het klein:

B. andere:
Beddelinnen, geweven

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages én andere artikelen, voor
stoffering:

Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk:
Slips en onderbroeken voor heren en jongens, slips en broeken voor dames, meisjes
en kinderen (andere dan die voor baby's), van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van katoen of van synthetische textielvezels

Shorts en andere korte broeken, lange broeken, geweven, voor heren en jongens;
lange broeken, geweven, van wol, van katoen of van synthetische of van
kunstmatige textielvezels, voor dames, meisjes en kinderen

B. andere:

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding:

61.02
B II e) 6 aa)
bb)
cc)

Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het klein

Omschrijving

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding:

5 5 . 0 5 - 1 3 , 19, 21,
25, 27, 29, 33, 35,
37, 41, 45, 46, 48,
51, 53, 55, 57, 61,
65, 67, 69, 72, 78,
81, 83, 85, 87

NIMEXE-code
(1985)

61.01
B Vd) 1
2
3
e)l
2
3

55.05

l

6

Nummer
van het
gemeenschappelijk
douanetarief

Categorie

Lijst bedoeld in artikel 1

BIJLAGE A

426
15. 11. 85

15 . 11 . 85
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BIJLAGE B

Administratieve samenwerking bedoeld in artikel 2

UITVOER VAN TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT SPANJE

1 . Lijst van produkten waarvoor een stelsel van administratieve samenwerking geldt:
Cate

gorie
1

Nummer van het

NIMEXE-code

gemeenschappelijk
55.05

Omschrijving

Eenheid

Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het

ton

( 1985 )

douanetarief

55.05-13 , 19 ,
29 , 33,35,3 7 ,
48 , 51 , 53 , 55 ,
67 , 69 , 72 , 78 ,

21 , 25 , 27 ,
41,45,46 ,
57 , 61 , 65 ,
81 , 83 , 85 ,

klein

87

2

3

Andere weefsels van katoen :

55.09

55.09-03 ,
08 , 09 , 10 ,
15 , 16 , 17 ,
34 , 35 , 37 ,
51 , 52 , 53 ,
59 , 61 , 63 ,
68 , 69 , 70 ,
77 , 78 , 79 ,
84 , 85 , 87 ,
92 , 93 , 98 ,

04 ,
11 ,
19 ,
38 ,
54 ,
64 ,
71 ,
80 ,
88 ,
99

05 ,
12 ,
21 ,
39 ,
55 ,
65 ,
73 ,
81 ,
89 ,

06 ,
13 ,
29 ,
41 ,
56 ,
66 ,
75 ,
82 ,
90 ,

07 ,
14 ,
32 ,
49 ,
57 ,
67 ,
76 ,
83 ,
91 ,

Weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaas
binding , bad- of frotteerstof ( lussendoek ); lint , flu
weel , pluche , lussenweefsels , chenilleweefsel , tule en

55.09-06 ,
52 , 53 , 54 ,
61 , 63 , 64 ,
71 , 73 , 83 ,
89 , 90 , 91 ,

07 ,
55 ,
65 ,
84 ,
92 ,

08 ,
56 ,
66 ,
85 ,
93 ,

09 ,
57 ,
67 ,
87 ,
98 ,

51 ,
59 ,
70 ,
88 ,

a ) waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

ton

filetweefsels :

99

Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapel

56.07
A

ton

vezels :

56.07-01 ,
10 , 12 , 15 ,
29 , 30 , 31 ,
41 , 43 , 45 ,

04 ,
19 ,
35 ,
46 ,

05 ,
20 ,
38 ,
47 ,

07 , 08 ,
22 , 25 ,
39 , 40 ,
49

56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 ,

A. van synthetische weefsels :
Weefsels van synthetische stapelvezels , andere dan
lint , fluweel , pluche , lussenweefsels ( bad- en frotteer
stof hieronder begrepen ) en chenilleweefsel :
a ) waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt

15 , 19 , 22 , 25 , 29 , 31 , 35 ,
38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49

4

60.04
BI

Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd

II a )
b)
c)

60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 ,
26 , 41 , 50 , 58 , 71 , 79 , 89

IV b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
d ) 1 aa )
dd )
2 dd )

5

1 000 stuks

brei- of haakwerk :

Overhemden en sporthemden , T-shirts , hemdtruien
( sous-pulls ), tricot pakken , maillots de corps en
dergelijke artikelen van niet-elastisch of van niet
gegummeerd brei- of haakwerk , van katoen of van
synthetische textielvezels , T-shirts en sous-pulls van
kunstmatige textielvezels , andere dan kledingstukken
voor baby's

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen ,
van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haak

60.05
AI

II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb)
ccc )
ddd)
eee )

werk :

A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :

1 000 stuks
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Cate

gorie

Nummer van het

NIMEXE-code

gemeenschappelijk
60.05
A

Omschrijving

( 1985 )

douanetarief

60.05-01 , 31 , 33 , 34 , 35 ,
36 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43

II b ) 4 bb ) 22 bbb )

15 . 11 . 85

Eenheid

Truien , jumpers , pullovers , slipovers, twinsets,
vesten en jasjes , van niet-elastisch of van niet-gegum
meerd brei- of haakwerk , van wol , van katoen of van
synthetische of van kunstmatige textielvezels

ccc)
ddd )
eee)

m

6

61.01

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding:

B V d) 1

1 000 stuks

2
3

e) 1
2
3

Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbo
venkleding:

61.02

B II e) 6 aa )
bb )
cc)

B. andere :

61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 ,
76

61.02-66 , 68 , 72

13

Shorts en andere korte broeken , lange broeken ,
geweven , voor heren en jongens ; lange broeken ,
geweven , van wol , van katoen of van synthetische of
van kunstmatige textielvezels , voor dames , meisjes en
kinderen

60.04

Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd

B IV b ) 1 cc )

brei- of haakwerk :

2 dd )
d ) 1 cc )
2 cc )

60.04-48 , 56 , 75 , 85

1 000 stuks

Slips en onderbroeken voor heren en jongens , slips en
broeken voor dames , meisjes en kinderen ( andere dan
die voor baby's ), van niet-elastisch of van niet-gegum
meerd brei- of haakwerk , van katoen of van synthe
tische textielvezels

20

62.02

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en
andere artikelen , voor stoffering :

Bla )
c)

B. andere :

62.02-12 , 13 , 19

22

ton

Beddelinnen , geweven

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels
( of van afval van synthetische of van kunstmatige vezels ),
niet gereed voor de verkoop in het klein :

56.05
A

ton

A. van synthetische vezels :

23

56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 ,
13 , 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 ,
32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 ,
45 , 46 , 47

Garens van synthetische stapelvezels , niet gereed
voor de verkoop in het klein :

56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 ,
34 , 36

a ) waarvan acrylvezels

56.05
B

56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 ,
75 , 81 , 85 , 91 , 95 , 99

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels
( of van afval van synthetische of van kunstmatige vezels ),
niet gereed voor de verkoop in het klein : *
B. van kunstmatige vezels :
Garens van kunstmatige stapelvezels , niet gereed
voor de verkoop in het klein

ton

15 . 11 . 85
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2. De bevoegde Spaanse autoriteiten geven een uitvoer
vergunning af voor elke uitvoer van textielprodukten van de
categorieën van de tariefposten en NIMEXE-codes bedoeld
sub 1 , van oorsprong uit Spanje en bestemd om naar de

huidige Lid-Staten te worden gezonden met het oog op
definitieve invoer .

429

De verklaring of het verzoek van de importeur bevat:
a) naam en adres van de importeur en de exporteur;

b) de omschrijving van het produkt met vermelding van:
— de handelsbenaming,

3 . Op vertoon van de sub 2 bedoelde uitvoervergunning
verstrekken de bevoegde Spaanse autoriteiten attesten van
uitvoervergunning.

— het nummer van de categorie van het produkt als
vermeld in kolom 1 van de lijst in paragraaf 1 ,
— de tariefpost of het referentienummer van de goede
rennomenclatuur voor de nationale statistiek van de

Deze attesten bevatten inzonderheid de gegevens die moeten
worden vermeld in de verklaring of het verzoek van de
importeur bedoeld sub 6 .

buitenlandse handel ,

— het land van oorsprong ;

c) de aanduiding van het produkt in de eenheid vermeld in

4.

De bevoegde Spaanse autoriteiten stellen de Commissie

kolom 5 van de lijst in paragraaf 1 ;

gedurende de eerste tien dagen van elk kwartaal , per
Lid-Staat en per categorie produkten , in kennis van :

d ) de datum / data waarop de invoer zal plaatsvinden .

a) de hoeveelheden waarvoor tijdens het voorafgaande
kwartaal uitvoerattesten zijn verstrekt;

De Lid-Staat van invoer kan aanvullende gegevens verlangen ,
zonder dat daaruit een belemmering van de invoer mag

b) de daadwerkelijke uitvoer tijdens het kwartaal vooraf
gaande aan de sub a) bedoelde periode .

5.
De bevoegde Spaanse autoriteiten delen eveneens per
kwartaal aan de Commissie en aan de bevoegde instanties
van de huidige Lid-Staten de nummers van de vervallen
attesten van uitvoervergunning mede, alsmede alle andere
gegevens die zij ter zake dienstig achten .
6.
De produkten waarop deze administratieve samenwer
king betrekking heeft , mogen in een huidige Lid-Staat alleen
definitief worden ingevoerd op vertoon van een invoerdocu
ment . Dit document wordt door een bevoegde instantie van
de Lid-Staat van invoer gratis verstrekt of geviseerd voor alle
gevraagde hoeveelheden , binnen ten hoogste vijf werkdagen
na de indiening, overeenkomstig de geldende nationale
wetgeving, van een verklaring dan wel van een gewoon
verzoek door een importeur van een van de huidige Lid-Sta
ten , ongeacht de plaats waar hij in de Gemeenschap is
gevestigd . Dit invoerdocument wordt slechts verstrekt of
geviseerd op vertoon van een door de bevoegde Spaanse
autoriteiten afgegeven attest van uitvoervergunning .

voortvloeien .

Het bepaalde in dit punt belet niet dat de betrokken
produkten definitief worden ingevoerd indien de hoeveelheid
van de ten invoer aangeboden produkten in totaal minder
dan 5 % hoger ligt dan de in het invoerdocument vermelde
hoeveelheid .

7.
Indien een gevraagd invoerdocument betrekking heeft
op een hoeveelheid die kleiner is dan de op het attest van
uitvoervergunning vermelde hoeveelheid , wordt dit attest
aan de importeur teruggezonden met op de keerzijde de
vermelding van de hoeveelheid waarvoor een invoerdocu
ment is verstrekt .

8.
De huidige Lid-Staten stellen de Commissie gedurende
de eerste tien dagen van elk kwartaal per categorie produkten
in kennis van :

a ) de hoeveelheden waarvoor tijdens het voorafgaande
kwartaal invoerdocumenten zijn verstrekt of geviseerd ;
b) de daadwerkelijke invoer tijdens het kwartaal vooraf
gaande aan de sub a ) bedoelde periode.

INVOER IN SPANJE VAN TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP

9 . Lijst van produkten waarvoor een stelsel van administratieve Samenwerking geldt:
Nummer van het

NIMEXE-code

gemeenschappelijk

Omschrijving

( 1985 )

douanetarief

55.05

55.05-13 ,
29 , 33 , 35 ,
48 , 51 , 53 ,
67 , 69 , 72 ,

55.06

55.06-10 , 90

19 ,
37 ,
55 ,
78 ,

21 ,
41 ,
57 ,
81 ,

25 ,
45 ,
61 ,
83 ,

27 ,
46 ,
65 ,
85 ,

Garens van katoen , niet gereed voor de verkoop in het klein

87

Garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein

Eenheid

ton
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Nummer van het

NIMEXE-code

gemeenschappelijk

Omschrijving

( 1985 )

douanetarief

55.09

Andere weefsels van katoen :

55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
15 , 16 , 17 , 19,21,29 ,
34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 ,
51,52 , 53,54 , 55,56 ,
59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 ,
77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,

07 ,
14 ,
32 ,
49 ,
57 ,
67 ,
76 ,
83 ,
91 ,

15 . 11 . 85

Eenheid

ton

Weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of
frotteerstof (lussendoek); lint , fluweel , pluche , lussenweefsels,
chenilleweefsel , tule en filetweefsels :

92 , 93 , 98 , 99

ex 62.02
A II

ex 62.02 - 09

Vitrages , andere dan van brei- of haakwerk , van katoen

62.02

62.02-12 , 13 , 40 , 42 , 44 ,
46 , 51 , 59 , 71 , 72 , 74

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen , ander dan van brei- of haakwerk ,

62.02-83 , 85

Gordijnen en artikelen voor stoffering , andere dan van brei- of
haakwerk , van katoen

62.03-11 , 13 , 15 , 17 , 20 ,
30 , 40 , 51 , 59 , 97 , 98

Zakken voor verpakkingsdoeleinden , andere dan van brei- of haak

62.05
C

62.05-20

Dweilen , vaatdoeken , stofdoeken en poetsdoeken , andere dan van

ex 62.05
A

ex 62.05-01

ex 62.05
B

ex 62.05-10

ex 62.05
E

ex 62.05 - 93
ex 62.05 - 95
ex 62.05-99

B I a)
B II a )
B III a )
62.02

B IV a )
62.03

ton

van katoen

werk

brei - of haakwerk

andere geconfectioneerde artikelen andere dan van brei- of haakwerk ,
van katoen , patronen voor kleding daaronder begrepen

10 .
De in paragraaf 9 bedoelde produkten van oorsprong
uit de Lid-Staten , mogen in Spanje alleen worden ingevoerd
op vertoon van een invoerdocument . Dit document wordt
door de bevoegde Spaanse instantie gratis verstrekt of
geviseerd voor alle gevraagde hoeveelheden , binnen ten
hoogste vijf werkdagen na de indiening, overeenkomstig de
geldende nationale wetgeving, van een verkaring dan wel van
een gewoon verzoek door een importeur van een van de
Lid-Staten , ongeacht de plaats waar hij in de Gemeenschap is
gevestigd .

De verklaring of het verzoek van de importeur bevat:
a ) naam en adres van de importeur en de exporteur;
b ) de omschrijving van het produkt met vermelding van :
— de handelsbenaming,
— de tariefpost of het referentienummer van de goede

Het Koninkrijk Spanje kan aanvullende gegevens verlangen ,
zonder dat daaruit een belemmering van de invoer mag
voortvloeien .

Het bepaalde in dit punt belet niet dat de betrokken
produkten definitief worden ingevoerd indien de hoeveelheid
van de ten invoer aangeboden produkten in totaal minder
dan 5 % hoger ligt dan de in het invoerdocument vermelde
hoeveelheid .

11.
Het Koninkrijk Spanje stelt de Commissie gedurende
de eerste tien dagen van het tweede kwartaal volgend op het
betreffende kwartaal in kennis van de daadwerkelijke invoer,
uitgedrukt in de eenheden aangeduid in kolom 4 van de lijst
in paragraaf 9 , uitgesplitst per tariefpost en NIMEXE-code
en per Lid-Staat van oorsprong .

rennomenclatuur voor de nationale statistiek van de

buitenlandse handel ,

— de Lid-Staat van oorsprong;
c) de aanduiding van het produkt in de eenheid vermeld in
kolom 4 van de lijst in paragraaf 9 ;
d ) de datum / data waarop de invoer zal plaatsvinden .

Gemeenschappelijke bepalingen

12 .

De Commissie en de Spaanse autoriteiten stellen ten

minste ieder kwartaal een onderzoek in naar het handelsver

keer en de vooruitzichten daarvan , zulks met het oog op een
diepgaande analyse van de situatie .

15 . 11 . 85
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BIJLAGE C

Flexibiliteit bedoeld in artikel 3

De in artikel 3 van dit Protocol bedoelde flexibiliteitsbepalingen houden het volgende in:
— overboeking van de in de loop van een jaar niet gebruikte hoeveelheden op de betreffende hoeveelheden van het
volgende jaar tot ten hoogste 9% van de betreffende hoeveelheden van het jaar van daadwerkelijke
toepassing.

— voorafgaand gebruik in de loop van een jaar van een gedeelte van de voor het volgende jaar vastgestelde
hoeveelheden tot ten hoogste 5% van de betreffende hoeveelheden van het jaar van gebruik. Deze
voorafgaande uitvoer wordt afgetrokken van de overeenkomstige hoeveelheden van het volgende jaar.

Protocol nr. 10

betreffende de herstructurering van de Spaanse ijzer- en staalindustrie
1.
De herstructureringsplannen van de Spaanse ijzer- en
staalondernemingen moeten ertoe leiden dat de produktie
capaciteit van de Spaanse ijzer- en staalindustrie voor wat
betreft warmgewalste EGKS-produkten aan het einde van de
in artikel 52 bedoelde periode niet meer bedraagt dan
18 miljoen ton ; zij moeten verenigbaar zijn met de vóór de
datum van toetreding aangenomen laatste „Algemene doel
stellingen staal".

2.
Onmiddellijk bij de toetreding onderzoeken de Com
missie en de Spaanse Regering gezamenlijk de mate waarin de
reeds door de Spaanse Regering goedgekeurde en officieel op
24 juli en 1 augustus 1984 aan de Commissie toegezonden
plannen zijn uitgevoerd , alsmede de levensvatbaarheid van
de ijzer- en staalondernemingen waarop deze plannen betrek
king hebben .
3.
Ingeval de levensvatbaarheid van deze ondernemingen
aan het einde van een periode van ten hoogste drie jaar na de
toetreding niet op bevredigende wijze zou zijn gewaarborgd ,
zal de Commissie , na het advies van de Spaanse Regering te
hebben ingewonnen , aan het einde van het eerste jaar na de
toetreding voorstellen deze plannen aan te vullen om te
bereiken dat deze ondernemingen aan het slot van de looptijd
van die plannen wel levensvatbaar zijn .

4.
De Commissie en de Spaanse Regering zullen onmid
dellijk bij de toetreding eveneens een onderzoek instellen
naar de levensvatbaarheid van de ondernemingen waarvoor
de in punt 2 bedoelde plannen niet voorzien in de uitkering
van enigerlei steun na de toetreding. Ingeval de levensvat
baarheid van die ondernemingen niet op bevredigende wijze
zou zijn gegarandeerd aan het einde van een periode van ten
hoogste drie jaar na de toetreding, zal de Commissie , na het
advies van de Spaanse Regering te hebben ingewonnen , aan
het einde van het eerste jaar na de toetreding voorstellen voor
herstructureringsmaatregelen doen om te bereiken dat deze
ondernemingen uiterlijk aan het einde van bovengenoemde
periode van drie jaar wel levensvatbaar zijn .

5.
Eventuele steun voor de Spaanse ijzer- en staalindustrie
in het kader van de aanvullende plannen als bedoeld in punt 3
of van de maatregelen als bedoeld in punt 4 , zullen tevoren en
uiterlijk aan het einde van het eerste jaar na de toetreding
door de Spaanse Regering aan de Commissie worden mee
gedeeld . De Spaanse Regering legt haar projecten alleen met
toestemming van de Commissie ten uitvoer .
De Commissie zal deze projecten beoordelen aan de hand van
criteria en volgens de procedures die zijn omschreven in de
bijlage bij dit Protocol .
6.

Gedurende de in artikel 52 van de Toetredingsakte

bedoelde periode moeten de Spaanse leveranties van ijzer- en
staalprodukten EGKS op de rest van de communautaire
markt aan de volgende voorwaarden voldoen:
a ) de omvang van de Spaanse leveranties in de rest van de
Gemeenschap gedurende het eerste jaar volgende op de
toetreding zal door de Commissie , met instemming van
de Spaanse Regering en na overleg met de Raad , worden
vastgesteld tijdens het jaar dat aan de toetreding vooraf
gaat. Indien op de datum van toetreding op dit punt geen
overeenstemming is bereikt , zal de omvang van de
leveranties uiterlijk twee maanden na de toetreding door
de Commissie , met instemming van de Raad , worden
vastgesteld .
Aangezien deze leveranties evenwel moeten worden

vrijgemaakt zodra de overgangsregeling is verstreken ,
kan de omvang van deze leveranties , met het oog op een
harmonische overgang, vóór het einde van genoemde
regeling worden vergroot , waarbij het peil van het eerste
jaar wordt beschouwd als een benedengrens .
Elke verhoging vindt plaats aan de hand van :

— de mate waarin de Spaanse herstructureringsplannen
voortgang vinden , rekening houdend met wezenlijke
elementen betreffende het herstel van de levensvat
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baarheid van de ondernemingen en de noodzakelijke

15 . 11 . 85

vastgesteld uit hoofde van het bepaalde sub a), wordt

maatregelen om deze levensvatbaarheid te bereiken ,

gegarandeerd .

en

Dit stelsel moet verenigbaar zijn met andere marktregu
lerende maatregelen die eventueel worden genomen
tijdens de drie jaar volgende op de datum van toetreding
en mag de mogelijkheid om de overeengekomen hoeveel
heden te leveren niet in gevaar brengen .

— maatregelen in de ijzer- en staalindustrie die na de
toetreding in de Gemeenschap eventueel van kracht
zijn , zodat Spanje niet minder gunstig wordt behan
deld dan derde landen ;

b) de Spaanse Regering verbindt zich ertoe om onmiddellijk
bij de toetreding onder haar eigen verantwoordelijkheid

De Commissie stelt de Raad op gezette tijden in kennis
van de betrouwbaarheid en de doelmatigheid van dit
stelsel . Mocht het stelsel ongeschikt blijken te zijn dan
treft de Commissie , met instemming van de Raad ,
passende maatregelen .

en in overleg met de Commissie een stelsel in te voeren
voor de controle op de leveranties op de rest van de
communautaire markt , zodat de stipte naleving van de

kwantitatieve verbintenissen die zijn overeengekomen of

BIJLAGE

Procedures en criteria voor de beoordeling van de steun

1.
Alle specifieke of niet-specifieke steun ten behoeve van de ijzer
en staalindustrie , door de Spaanse Staat of uit staatsmiddelen
gefinancierd in welke vorm dan ook , kan alleen verenigbaar worden
geacht met de goede werking van de gemeenschappelijke markt
indien daarbij de in punt 2 aangegeven algemene regels in acht
worden genomen en aan de bepalingen van de punten 3 tot en met 6
wordt voldaan . Deze steun wordt alleen ten uitvoer gelegd in
overeenstemming met de in deze bijlage aangegeven procedures .
Het begrip steun omvat eveneens de steun die door lagere territoriale
overheden wordt verleend , alsook de steunelementen die eventueel

zijn vervat in de financieringsmaatregelen van de Spaanse Staat ten
aanzien van de rechtstreeks of zijdelings door haar gecontroleerde
ijzer- en staalondernemingen die niet in aanmerking komen voor het
ter beschikking stellen van risicodragend kapitaal volgens de in een
markteconomie normale vennootschapsgebruiken .
2.
Steun die verleend wordt aan de Spaanse ijzer- en staalindus
trie , kan verenigbaar worden geacht met de goede werking van de
gemeenschappelijke markt op voorwaarde :

— dat de begunstigde onderneming of groep van ondernemingen
een samenhangend en nauwkeurig omlijnd herstructurerings
programma uitvoert dat de verschillende herstructureringsele
menten ( modernisering , vermindering van capaciteiten en , in
voorkomend geval , financiële herstructurering ) omvat en geëi
gend is haar concurrentievermogen weer op peil te brengen en
haar zoveel financiële levensvatbaarheid te geven dat zij onder
normale marktomstandigheden uiterlijk bij het verstrijken van
de overgangsregeling zonder steun kan functioneren ;
— dat dit herstructureringsprogramma leidt tot een vermindering
van de totale produktiecapaciteit van de begunstigde onderne
ming of groep van ondernemingen en de capaciteit niet verhoogt
voor de verschillende categorieën produkten waarvoor de markt
geen groei vertoont ;

— dat het bedrag en de intensiteit van de aan ijzer- en staalonder
nemingen verleende steun geleidelijk worden verminderd ;

— dat door de betrokken steun geen distorsies van de mededinging
worden veroorzaakt en de voorwaarden waaronder het handels

verkeer plaatsvindt niet zodanig worden veranderd dat het
gemeenschappelijk belang wordt geschaad ;

— dat de betrokken steun uiterlijk 15 maanden na de toetreding
wordt goedgekeurd en geen aanleiding geeft tot uitkeringen na
het verstrijken van de overgangsregeling , met uitzondering van
rentesubsidies of betalingen uit hoofde van garanties voor
leningen welke vóór die datum hebben plaatsgevonden .
3.
Steun ten behoeve van investeringen in de ijzer- en staalindus
trie kan verenigbaar worden geacht met de goede werking van de
gemeenschappelijke markt op voorwaarde :

— dat het betrokken investeringsprogramma vooraf aan de Com
missie is gemeld , indien zulks overeenkomstig Beschikking
nr . 3302 / 81 / EGKS van de Commissie van 18 november 1981

houdende voorschriften met betrekking tot de door de onderne
mingen van de staalindustrie ter zake van hun investeringen te
verstrekken inlichtingen of latere beschikkingen vereist is ;
— dat het bedrag en de intensiteit van de steun worden gerecht
vaardigd door de omvang van de herstructurering, met inacht
neming van de structurele problemen van het gebied waar
geïnvesteerd wordt , en beperkt blijven tot hetgeen daartoe
noodzakelijk is ;

— dat het investeringsprogramma voldoet aan de in punt 2
genoemde criteria en aan de „Algemene doelstellingen staal", met
inachtneming van een eventueel door de Commissie dienaan
gaande uitgebracht met redenen omkleed advies .

Bij de beoordeling van dergelijke steun houdt de Commissie rekening
met de mate waarin het betrokken investeringsprogramma bijdraagt
tot andere doelstellingen van de Gemeenschap , zoals innovatie ,
energiebesparing en bescherming van het milieu , met dien verstande
dat de regels van punt 2 in acht moeten worden genomen .
4.
Steun ter dekking van de normale kosten die voortvloeien uit
het gedeeltelijk of volledig sluiten van installaties in de ijzer- en
staalindustrie kan verenigbaar worden geacht met de goede werking
van de gemeenschappelijke markt .
De kosten die in aanmerking komen voor deze steun zijn de
volgende :

— uitkeringen aan werknemers die zijn ontslagen of vervroegd
gepensioneerd worden , voor zover deze uitkeringen niet vallen

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

4 33

onder de steun uithoofde van artikel 56 , lid 1 , sub c), of lid 2 , sub
b), van het Verdrag;

markt op voorwaarde dat een der doelstellingen van het betrokken
research- en / of ontwikkelingsproject wordt gevormd door:

— schadeloosstellingen die verschuldigd zijn aan derden wegens de

— een vermindering van de produktiekosten en met name energie
besparing of een produktiviteitsverbetering;

opzegging van overeenkomsten , met name inzake de levering van
grondstoffen ;

— uitgaven die het voor een ander industrieel gebruik geschikt
maken van het terrein , de gebouwen en / of de infrastructuur van
de gesloten installatie met zich brengt.

Sluitingssteun waarmee geen rekening kon worden gehouden in de
uiterlijk binnen twaalf maanden na de toetreding aangemelde
programma's kan , bij wijze van uitzondering in afwijking van het
bepaalde in punt 5 van Protocol nr. 10 en punt 2 , vijfde streepje, van
deze bijlage, na deze datum bij de Commissie worden aangemeld en
na het verstrijken van een termijn van 15 maanden volgend op de
toetreding worden goedgekeurd .
5.
Steun ter vergemakkelijking van de werking van bepaalde
ondernemingen of installaties kan verenigbaar worden geacht met de
goede werking van de gemeenschappelijke markt op voorwaarde :
— dat deze steun onlosmakelijk deel uitmaakt van een herstructu
reringsprogramma als omschreven in punt 2 , eerste streepje ;

— dat deze steun geleidelijk althans eenmaal per jaar wordt
verminderd ;
— dat de intensiteit en het bedrag van de steun beperkt blijven tot
hetgeen volstrekt noodzakelijk is voor de voortzetting van de
werkzaamheden tijdens de herstructureringsperiode en gerecht
vaardigd worden door de betekenis van de ondernomen herstruc
turering, rekening houdend met eventueel verleende investe
ringssteun .

Bij de beoordeling van dergelijke steun houdt de Commissie rekening
met de problemen waarmede de betrokken eenheid of eenheden en
het betrokken gebied of de betrokken gebieden te kampen hebben ,
alsmede met de neveneffecten van de steun voor de mededinging op
andere markten dan de staalmarkt , met name de vervoermarkt .

— een verbetering van de kwaliteit van het produkt ;
— een verbetering van de prestaties van de ijzer- en staalprodukten
of een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van staal ;
— een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van
gezondheid en veiligheid .

Het totale bedrag van alle te dien einde verleende steun mag niet meer
bedragen dan 50% van de voor steun in aanmerking komende
kosten van het project. De voor steun in aanmerking komende
kosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met het
betrokken project, met name met uitsluiting van alle uitgaven voor
investeringen in produktiemethoden .
7.
De Commissie wint , voordat zij haar standpunt bepaalt , bij de
Lid-Staten advies in over de belangrijkste steunvoornemens waarvan
zij door de Spaanse Regering in kennis is gesteld . Zij stelt alle
Lid-Staten in kennis van het door haar inzake elk steunvoornemen

ingenomen standpunt .
Indien de Commissie , na de belanghebbenden te hebben aange
maand hun opmerkingen te maken , vaststelt dat een steunmaatregel
niet verenigbaar is met het bepaalde in deze bijlage , stelt zij de
Spaanse Regering daarvan bij beschikking in kennis . Artikel 88 van
het Verdrag is van toepassing wanneer de Spaanse Regering
genoemde beschikking niet naleeft .

8.
De Spaanse Regering brengt de Commissie halfjaarlijks verslag
uit over de in de voorgaande zes maanden verstrekte steun , over het
gebruik dat daarvan is gemaakt en over de in deze periode bereikte
resultaten op het gebied van de herstructurering . Deze verslagen
moeten gegevens bevatten over alle financiële maatregelen welke
door de Spaanse Staat of door de regionale of plaatselijke autoritei
ten zijn genomen met betrekking tot ijzer- en staalondernemingen
van de overheid . Zij moeten binnen twee maanden na het eind van
elk halfjaar worden ingezonden in een door de Commissie aan te
geven vorm .

6.
Steun aan ijzer- en staalondernemingen ter dekking van haar
kosten van research- en ontwikkelingsprojecten kan verenigbaar
worden geacht met de goede werking van de gemeenschappelijke

Het eerste desbetreffende verslag zal betrekking hebben op geduren
de het eerste halfjaar volgend op de toetreding verstrekte steun .
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Protocol nr. 11

betreffende prijsvoorschriften

1 . De Spaanse bedrijven zullen onmiddellijk bij de toetreding de bepalingen van het EGKS-Ver
drag inzake prijzen (artikel 4, sub b), en de artikelen 60 tot en met 64) alsmede de desbetreffende
besluiten toepassen .

2.

In afwijking van punt 1 kunnen onderstaande bedrijven voor een zelfde produkt de volgende

dubbele pariteitspunten handhaven :

Pariteitspunten

Ijzer- en staalbedrijven

Altos Hornos de Vizcaya (geknipt plaatstaal van warmgewalste
rollen , koudgewalste rollen en plaat , galvanisering)

Baracaldo ( Vizcaya )
Lesaca ( Navarra )
Giión (Asturias )

Comercial Tetracero SA

Torreión de Ardoz ( Madrid)

— José Ma . Aristrain SA

Madrid , Factoría
Olaberría ( Guipúzcoa )

— Redondos Depositos Unidos SA (Redunisa)

Gijón (Asturias )
Teixeiro (Coruña )
Gijón (Asturias )
Torreión de Ardoz (Madrid )

Tetracero SA

Pariteitspunten

Kolenbedrijven

( steenkolen )

Puertollano ( C. Real ), Peñarroya
( Córdoba )

Minera Martín Aznar

Escucha ( Teruel ), Castellote

( sub-bitumineuze steenkool )

( Teruel )

Empresa Nacional Carbonífera del Sur

In elk geval moet de basisprijs van een zelfde produkt gelijk blijven , ongeacht het gekozen
pariteitspunt .
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Protocol nr. 12

betreffende de regionale ontwikkeling van Spanje

economische groei in de minst ontwikkelde gebieden en
zones van Spanje te stimuleren;

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

Verlangende bepaalde bijzondere vraagstukken die voor
Spanje van belang zijn te regelen ,

Erkennen dat het in hun gemeenschappelijk belang is dat de
doelstellingen van dit beleid worden verwezenlijkt ;

TOT OVEREENSTEMMING GERAAKT OMTRENT DE
VOLGENDE BEPALINGEN :

Komen overeen , ten einde het de Spaanse Regering gemak
kelijker te maken deze taak te vervullen , tot de Instellingen

Brengen in herinnering dat de fundamentele doelstellingen
van de Europese Economische Gemeenschap de voortduren
de verbetering van de omstandigheden waaronder de volke

van de Gemeenschap de aanbeveling te richten alle middelen
en procedures aan te wenden waarin de communautaire
voorschriften voorzien , met name door op doeltreffende
wijze gebruik te maken van de communautaire middelen die
dienen ter verwezenlijking van bovengenoemde doelstellin
gen van de Gemeenschap ;

ren van de Lid-Staten leven en werken omvatten , alsmede de

harmonische ontwikkeling van hun economie door het
verschil in niveau tussen de onderscheiden gebieden en de
achterstand van de minder begunstigde gebieden te vermin
deren ;

Nemen kennis van het feit dat de Spaanse Regering een
aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van een beleid

inzake regionale ontwikkeling dat met name ten doel heeft de

Erkennen in het bijzonder dat in geval van toepassing van de
artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag, rekening dient te
worden gehouden met de doelstellingen van economische
expansie en verhoging van de levensstandaard van de
bevolking van de minst ontwikkelde gebieden en zones van
Spanje .

Protocol nr. 13

betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met het Koninkrijk Spanje
Artikel 1

1.
Onmiddellijk bij de toetreding wordt de kennis waar
van overeenkomstig artikel 13 van het EGA-Verdrag mede
deling is gedaan aan de Lid-Staten , personen en ondernemin
gen , ter beschikking gesteld van het Koninkrijk Spanje , dat
deze kennis onder de in voornoemd artikel bedoelde voor

waarden op beperkte wijze op zijn grondgebied ver
spreidt .
2.
Onmiddellijk bij de toetreding stelt het Koninkrijk
Spanje op het gebied van de kernenergie in Spanje verkregen
en beperkt verspreide kennis ter beschikking van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie , voor zover het geen strikt
commerciële toepassingen betreft. De Commissie deelt deze
kennis mede aan de ondernemingen van de Gemeenschap ,
onder de voorwaarden bedoeld in het in lid 1 vermelde
artikel .

3.

Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk:

— kernfysica (lage en hoge energieën ),

— stralingsbescherming ,
— toepassing van isotopen , in het bijzonder van stabiele
isotopen ,

• — onderzoekreactoren en daarvoor gebruikte splijtstof
fen ,

— onderzoek op het gebied van de splijtstofcyclus ( meer in
het bijzonder: winning en bewerking van arme ura
niumertsen ; optimalisering van splijtstofelementen voor
energiereactoren ) .

Artikel 2

1.
In de sectoren waarin het Koninkrijk Spanje kennis ter
beschikking stelt van de Gemeenschap , verlenen de bevoegde
instanties aan de Lid-Staten , personen en ondernemingen van
de Gemeenschap op verzoek licenties tegen commerciële
voorwaarden , indien zij uitsluitende rechten bezitten op in de
Lid-Staten van de Gemeenschap verkregen octrooien en voor
zover zij geen verplichting of verbintenis jegens derden
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bieden .

tegen commerciële voorwaarden sublicenties verlenen aan de
Lid-Staten , personen en ondernemingen van de Gemeen
schap .

2. Ingeval er een uitsluitende of gedeeltelijk uitsluitende
licentie is verleend , bevordert en vergemakkelijkt het
Koninkrijk Spanje dat de houders van dergelijke licenties

Het verlenen van dergelijke uitsluitende of gedeeltelijk
uitsluitende licenties geschiedt op normale commerciële
grondslag.

Protocol nr. 14
betreffende katoen

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

1 . In punt 3 wordt na de vijfde alinea de volgende alinea
ingevoegd :

Overwegende het bestaan van een katoenproduktie in
Spanje,

„De aldus aan de hand van de vorige alinea vastgestelde
hoeveelheid wordt verhoogd met 185 000 ton .".
2 . Het volgende punt wordt toegevoegd :

ZIJN OVEREENGEKOMEN :

Protocol nr . 4 , betreffende katoen dat is gehecht aan de Akte
betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de
Helleense Republiek en de aanpassing der Verdragen , als
volgt te wijzigen , ten einde daarin de in Spanje geproduceerde
hoeveelheid katoen op te nemen en daarin regels op te nemen
voor de aanpassing van de Spaanse prijzen aan de gemeen
schappelijke prijzen , de afschaffing van de intracommunau
taire douanerechten en de overname van het gemeenschap
pelijk douantetarief:

„ 13 . De artikelen 68 , 70 , 75 , 76 , 89 , 90 en 91 van de
Akte betreffende de toetreding van het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek zijn mutatis
mutandis van toepassing op de overname door het

Koninkrijk Spanje van het onderhavige Protocol .
De artikelen 234 , 236 , 238 , 243 , 244 , 257 en 258
van bovengenoemde Toetredingsakte zijn mutatis

mutandis van toepassing op de overname door de
Portugese Republiek van het onderhavige Proto
col .".
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Protocol nr. 15

betreffende de definitie van de Portugese basisrechten voor bepaalde produkten

1 . Voor onderstaande produkten zijn de basisrechten waarop de Portugese Republiek de
achtereenvolgende in artikel 1 90 bedoelde verlagingen toepast de rechten aangegeven naast elk
produkt:
Nummer van het

gemeensch appel ij k

Omschrijving

douanetarief

ex 34.02

Basisrecht
%

Organische tensio-actieve produkten ; wasmiddelen en tensio
actieve bereidingen , ook indien zeep bevattende :

Natrium- en dodecaan-l-ylsulfaat
Triëthanolamine- en dodecaan-l-ylsulfaat

20
20

Sulfonylzuur , alkylbenzeennatriumsulfonaat en alkylben

38.19

zeenammoniumsulfonaat

20

Mengsels en bereidingen van natriumsulfaat , van dode
caan-l-ylsulfaat en van triëthanolaminesulfaat

20

Chemische produkten en preparaten van de chemische or van

aanverwante industrieën ( mengsels van natuurlijke produkten
daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begre
pen ; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën ,
elders genoemd noch elders onder begrepen :
Q. Bindmiddelen voor gietkernen , op basis van synthetische
20

harsen

ex X. andere :

— vuurvaste bekledingen van de soorten die worden
gebruikt in de gieterij om de oppervlakte van gegoten
stukken te verbeteren

20

— Preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke
voor ketels en voor de behandeling van koelwater in
de industrie

39.01

20

Condensatieprodukten , polycondensatieprodukten en polyaddi
tieprodukten , ook indien chemisch gewijzigd , gepolymeriseerd
of lineair ( fenoplasten , aminoplasten , alkyden , allylpolyésters en
andere niet verzadigde polyesters , siliconen , enz .):
C. andere :

II . Aminoplasten :
ex a ) in een van de vormen bedoeld bij Aantekening
3 a ) en b ) op dit Hoofdstuk :
— Ureumformaldehydeharsen ,
gewijzigd
met furfurylalcohol , in geëtherifieerde
oplossingen , gebruikt in de gieterij
III . Alkyden en andere polyesters :
ex b ) andere:

20

— verzadigd poly ( ethyleentereftalaat), met
uitzondering van zwarte polymeren , in
één van de vormen bedoeld bij Aanteke

ning 3 a ) en b ) op dit Hoofdstuk voor het
vormen of voor het extruderen

20

— in poeder , bevattende toevoegingsmidde
len en pigmenten , gebruikt voor bekleding
of voor het schilderen onder warmte-in
vloed

20

ex VII . overige :

— Epoxyharsen (ethoxylineharsen ), in poeder ,
bevattende toevoegingsmiddelen en pigmenten ,
gebruikt voor bekleding of voor het schilderen
onder warmte-invloed

20
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Omschrijving

douanetarief
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Basisrecht

(% )

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (poly
ethyleen , polytetrahaloëthyleen , polyisobutyleen , polystyreen,
polyvinylchloride , polyvinylacetaat , polyvinylchloroacetaat en
andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten en poly
methacrylderivaten , cumaronindeenharsen , enz .):
C. andere :

VII. Polyvinylchloride:
ex a ) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening
3 a) en b ) op dit Hoofdstuk:
— in microsuspensie
ex X. Copolymeren van vinylchloride en van vinylacetaat:
— Preparaten voor het vormen van grammofoon
platen

40.06

20

20

Niet gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber (latex
daaronder begrepen ), in andere vorm of in andere staat (oplos
singen en dispersies, buizen , staafjes, profielen, enz.); artikelen
van niet gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber (met
rubber geïmpregneerde of bedekte textielgarens; schijven , rin
gen , enz .):
ex B. andere :

— Plakband voor het repareren van binnen- en buiten
banden

40.07

20

Draad en koord, van gevulcaniseerde rubber, ook indien
omwoeld of omvlochten met textiel ; textielgaren , geïmpregneerd
of bedekt met gevulcaniseerde rubber :
ex A. Draad en koord , van gevulcaniseerde rubber, ook indien
omwoeld of omvlochten met textiel :

— niet omwoeld of omvlochten draad , rond

48.07

20

Papier en karton , gestreken , voorzien van een deklaag,
geïmpregneerd of aan het oppervlak gekleurd (gemarmerd,
geïndiënneerd en dergelijk) of bedrukt (ander dan papier en
karton bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 49 ), op rollen
of in bladen :
ex D. andere :

— Papier en karton , bevlokt

56.01

Synthetische of kunstmatige stapelvezels :
ex A. synthetische vezels :
— Polyestervezels , met een lengte van minder dan 65 mm
en een taaiheid van meer dan 53 cN / tex

59.03

10

16

Gebonden textielvlies , alsmede artikelen daarvan , ook indien
geïmpregneerd of met een deklaag :
ex B. andere :

— gebonden textielvlies , aan het stuk of enkel vierkant of
rechthoekig gesneden , bevlokt
— gebonden textielvlies, aan het stuk of enkel vierkant of
rechthoekig gesneden , met een gewicht van ten minste
17 g per m2 en ten hoogste 80 g per m2

ex 59.08

10

20

Weefsels , geïmpregneerd met , of voorzien van een deklaag van ,
of bekleed met cellulosederivaten of andere kunstmatige plasti

sche stoffen , alsmede weefsels met inlagen van deze stoffen:

— niet geïmpregneerd , bevlokt met polyvinylchloride
— niet geïmpregneerd , andere dan met bovenzijde van textiel

10

stof, bevlokt met cellulosederivaten of andere kunstmatige

plastische stoffen , met uitzondering van polyurethaan

10
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Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

ex 59.12

Basisrecht

(% )

Andere weefsels , geïmpregneerd of voorzien van een deklaag;
beschilderd doek voor theatercoulissen , voor achtergronden van
studio's of voor dergelijk gebruik:
bevlokt

ex 70.06

439

10

Gegoten of gewalst glas en z.g . vensterglas ( alsmede draadglas en

geplateerd glas , welke in één arbeidsgang zijn verkregen), enkel
geslepen of gepolijst op één of beide zijden , in vierkante of
rechthoekige platen :
Flootglas, ander dan draadglas, met uitzondering van enkel
geslepen glas, met een dikte van meer dan 2 mm, doch niet
meer dan 10 mm

70.08

16

Veiligheidsglas , bestaande uit geharde glasplaten ( hardglas) of
uit twee of meer opeengekitte glasplaten ( triplexglas , pantser
glas, enz .), ook indien in een bepaalde vorm :
ex B. ander :

bestaande uit twee of meer opeengekitte glasplaten ,
voor voertuigen of schepen
ex 70.13

20

uiaswerk voor tareJ -, KeuKen -, tonet- or KanroorgeDruiK , vooi

binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik , met uitzondering
van de artikelen bedoeld bij post 70.19 :
van natronkalkglas , mechanisch vervaardigd , met uitzonde

ring van geslepen of op andere wijze versierde drinkglazen ,
weckglazen en glaswerk van hardglas
73.13

10

Plaatijzer en plaatstaal , warm of koud gewalst:
B. ander plaatijzer en plaatstaal :
IV . geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het oppervlak
bewerkt :

ex d ) ander (verkoperd , kunstmatig geoxydeerd , ge
lakt , vernikkeld , gevernist , geplateerd , geparkeri
seerd , bedrukt , enz .):

bekleed met polyvinylchloride
73.38

20

Keukengerei , huishoudelijke en sanitaire artikelen , alsmede

delen daarvan , van gietijzer, van ijzer of van staal ; ijzerwol en
staalwol ; sponsen , schuurlappen , schuurhandjes en dergelijke
artikelen voor het schuren , voor het polijsten of voor dergelijke
doeleinden , van ijzer of van staal :
B. andere :

ex II . overige :
Badkuipen , van plaatstaal of plaatijzer met een
dikte van ten hoogste 3 mm , geëmailleerd
74.03

20

Staven , profielen en draad , massief, van koper:
ex B. andere :

Staven met ronde doorsnede , van niet gelegeerd koper ,
op rollen
Draad , met ronde doorsnede , van niet gelegeerd
koper
ex 83.01

20
20

Sloten ( van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels daaron
der begrepen ), grendelsloten en hangsloten , welke door middel
van een sleutel of langs elektrische weg geopend en gesloten
worden (combinatiesloten daaronder begrepen ), alsmede delen
daarvan , van onedel metaal ; sleutels voor bedoelde sloten , van
onedel metaal :

Slotpiaten , -cilinders en veren , meenemers en nokken , verkre
gen door sintering

20

440

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Nummer van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

84.10

15 . 11 . 85

Basisrecht

%)

Pompen , motorpompen en turbopompen , voor vloeistoffen (niet
mechanische pompen en distributiepompen met meettoestel
daaronder begrepen ); elevatoren voor vloeistoffen ( kettingeleva
toren , emmerelevatoren , bandelevatoren , enz .):

I. andere pompen :
II . overiee :

ex a ) Pompen :

Centrifugaalpompen , onderwaterpompen , met
uitzondering van doseerpompen
84.12

20

Aggregaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten ,
bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en een
apparatuur voor het wijzigen van de temperatuur en van de
vochtigheid van de lucht , welke één geheel vormen :
exB . andere :

met uitzondering van delen en onderdelen
84.15

20

Koel- en vnesinstallaties , koel - en vriesmachines , koelkasten en

dergelijke machines en toestellen voor de koeltechniek , al dan
niet elektrisch werkend :
C. andere :

ex 1 . Koelkasten met een capaciteit van meer dan 340
liter :

met een gewicht van ten hoogste 200 kg / stuk , met
uitzondering van delen en onderdelen

15

ex II . overige :

Koelkasten en diepvrieskisten of diepvrieskasten ,
met een gewicht van ten hoogste 200 kg / stuk , met
uitzondering van delen en onderdelen
ex 84.20

15

Weegtoestellen en weeginrichtingen , met inbegrip van bascules
en balansen voor het tellen en controleren van werkstukken ,
doch met uitzondering van precisiebalansen met een gewichts

gevoeligheid van 5 centrigram of minder ; gewichten voor
weegtoestellen van alle soorten :

elektronische opzakweegtoestellen en andere elektronische
weegtoestellen voor het afwegen van constante hoeveelhe
den , programmeerbaar , met uitzondering van delen en
onderdelen

20

elektronische toestellen voor het wegen en etiketteren van
verpakte goederen , met uitzondering van delen en onder
delen

20

elektronische weegbruggen met een weegvermogen van meer
dan 5 000 kg , met uitzondering van delen en onderdelen

20

elektronische weegschalen voor toonbankgebruik met digi
tale aflezing , met uitzondering van delen en onderdelen
Bascules en weegplatformen , elektronisch , met digitale afle
zing , met uitzondering van personenweegschalen en delen en
onderdelen
84.41

20

20

Naaimachines ( voor weefsels , voor leder , voor schoeisel , enz .),
meubelen voor naaimachines daaronder begrepen ; naalden voor
naaimachines :

A. Naaimachines , meubelen voor naaimachines daaronder

begrepen :
ex III . Delen en onderdelen ; meubelen voor naaimachi
nes :

Delen en onderdelen van naaimachines , verkre
gen door sintering
ex 84.42

20

Machines en toestellen , voor het bereiden or het bewerken van

huiden en vellen , van leder of voor het vervaardigen van schoeisel
of van andere lederwaren , met uitzondering van de naaimachines
bedoeld bij post 84.41 :

Snijpersen voor huiden , vellen en leder , met uitzondering van
delen en onderdelen

20

15 . 11 . 85
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Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden
daarvoor; magnetische en optische schriftlezers, machines voor

het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en
machines voor het verwerken van die gegevens , elders genoemd
noch elders onder begrepen:
ex B. andere :

— digitale bedrijfsklare machines, welke in één huis
ondergebracht , ten minste een centrale eenheid en een
invoer- en uitvoereenheid bevatten om te worden

gebruikt in industriële systemen voor opwekking,

distributie en gebruik van elektriciteit

20

— Modulators / demodulators (modem ) voor datatrans
missie

84.59

20

Machines , toestellen en mechanische werktuigen , niet genoemd
of niet begrepen onder andere posten van Hoofdstuk 84 :
E. andere : "

ex II . andere machines , toestellen en mechanische werk
tuigen :

— Spuitgietmachines ,

strengpersen

(extruders ),

breekmachines en blaasvormmachines voor de
rubberindustrie en voor de industrie van kunstma

tige plastische stoffen
ex 84.62

84.63

Kogellagers , naaldlagers , rollagers en dergelijke lagers :
— Kooien voor kogellagers , verkregen door sintering , bestemd
voor rijwerk

20

20

Drijfwerkassen , krukken en krukassen , kussenblokken en lager
schalen , tandwielen , wrijvingswielen , tandwielkasten en andere
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren , vertragen of
anderszins regelen van de snelheid , vliegwielen , riemschijven
( takelblokken daaronder begrepen ), koppelingen , koppelings
organen ( koppelingsmoffen , elastische koppelingen , enz .),
beweeglijke koppelingen ( cardankoppelingen , oldhamkoppelin
gen , enz .):
B. andere :

ex II . overige :
— Lagerschalen , verkregen door sintering:
— met een gewicht van ten hoogste 500 g / stuk
— voor tandwielen en andere getande overbren
gingen , zelfsmerend , van brons of ijzer
85.01

20
20

Generatoren , elektromotoren en roterende omvormers ; trans

formatoren en statische omvormers ( gelijkrichters , enz .); smoor
spoelen en zelfinductiespoelen :
B. andere machines , apparaten en toestellen :
I. Generatoren , elektromotoren ( ook indien uitgerust
met snelheidsregelaar) en roterende omvormers :
ex b ) andere :
— Generatoraggregaten aangedreven door ver
brandingsmotor of explosiemotor , met zui
gers , met een vermogen van niet meer dan
750 kVA , inclusief die waarvan de prestaties
niet in kW of kVA uitgedrukt worden , met
een gewicht van meer dan 100 kg / stuk
— Wisselstroomgeneratoren , met een gewicht
van meer dan 100 kg / stuk en met een
vermogen van niet meer dan 750 kVA
— Gelijkstroommotoren en gelijkstroomgene
ratoren , met een gewicht van meer dan 100
kg / stuk , met uitzondering van motoren en
andere generatoren waarvan de prestaties
niet in kW of kVA uitgedrukt worden
— roterende omvormers , met een gewicht van
meer dan 100 kg / stuk

20

20

20

20
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20

— Driefasentransformatoren zonder vloeistofisola

tie , met een vermogen van ten minste 50 kVA en
ten hoogste 2 500 kVA

85.04

20

Elektrische accumulatoren :
B. andere :

ex II . overige accumulatoren:
— met nikkel-cadmiumplaten , niet gasdicht

85.12

Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en
elektrische dompelaars: elektrische toestellen voor verwarming
van woonruimten en voor ander dergelijk gebruik ; elektrother
mische toestellen voor haarbehandeling ( zoals haardroogtoestel
len , haargolftoestellen , verwarmingsapparaten voor friseer
ijzers , enz .); elektrische strijkijzers ; elektrothermische toestellen
voor huishoudelijk gebruik ; verwarmingselementen ( weerstan
den ), andere dan die bedoeld bij post 85.24 :
ex C. elektrothermische toestellen voor haarbehandeling ( zoals
haardroogtoestellen , haargolftoestellen , verwarmings
apparaten voor friseerijzers):
— Haardroogtoestellen , met uitzondering van droog
kappen

85.13

20

20

Elektrische toestellen voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie,
toestellen voor het overseinen met draaggolf daaronder begre
pen :

ex B. andere :

— elektronische automatische telefoontoestellen , met

uitzondering van delen en onderdelen

85.15

20

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radio
telegrafie ; zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep en
televisie ( ontvangtoestellen met ingebouwd toestel voor het
opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen)
en televisiecamera's ; radio- en radartoestellen voor navigatie
doeleinden , voor plaatsbepaling , voor peiling , voor hoogteme
ting of voor bediening op afstand :
A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor
radiotelegrafie ; zend- en ontvangtoestellen voor radio-om

roep en televisie (ontvangtoestellen met ingebouwd toestel
voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaron
der begrepen ) en televisiecamera's:
I. Zendtoestellen :

ex b ) andere :

— voor gebruik van HF- en MF-band
II . Gecombineerde zend- en ontvangtoestellen :

20

ex b ) andere :

— voor gebruik van VHF-band
— draagbare houders voor gecombineerde
VHF-zend- en ontvangtoestellen
III . Ontvangtoestellen , ook indien met ingebouwd toestel
voor het opnemen of voor het weergeven van geluid :

20
20

b ) andere :
ex 2 . overige :

— Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of
voor radiotelegrafie , voor gebruik van
VLF-, LF-, MF- en HF-band

20
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Elektrische signaaltoestellen ( andere dan die voor de overbren
ging van berichten ), veiligheids-, controle- en bedieningstoestel
len , voor spoor- en tramwegen of voor andere verkeerswegen
(havens en vliegvelden daaronder begrepen ):

— met uitzondering van toestellen voor spoor- en tramwegen en
delen en onderdelen
85.17

20

Elektrische toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen ( bel
len , sirenes , signaalborden , alarmtoestellen tegen diefstal of
brand , enz .), andere dan die bedoeld bij post 85.09 of bij post
85.16 :

ex B. andere :

— met uitzondering van alarmtoestellen tegen diefstal ,
brandalarmtoestellen en dergelijke , en delen en onder
delen
85.19

20

Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen , omschakelen ,
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische
stroom ( schakelaars , relais , zekeringen , bliksemafleiders , over
spanningsveiligheden , contactdozen en contactstoppen ( stek
kers ), lamp- en buishouders , aansluitdozen en aansluitkasten ,
enz .); weerstanden ( andere dan verwarmingsweerstanden ),
potentiometers en reostaten ; gedrukte elektrische schakelingen ;
schakelborden en verdeelborden , met uitzondering van telefoon
schakelborden :

ex A. Toestellen voor het inschakelen , uitschakelen en omscha
kelen van elektrische stroom ; toestellen voor het beveili
gen tegen elektrische stroom en toestellen voor het
aansluiten of verdelen van elektrische stroom :

— voor industrieel gebruik , met uitzondering van toestel
len voor het aansluiten van elektrische stroom :
— van 1 000 V of meer :

— Scheidingsschakelaars ( werkschakelaars ), last
scheiders daaronder begrepen , van 1 kV of
meer , doch minder dan 60 kV
— Smeltveiligheden , van 6 kV of meer , doch niet
meer dan 36 kV , van het HT-type

20
20

— van minder dan 1 000 V :

— Smeltveiligheden van het NH-type ( laagspan
ningstype met hoog vermogen )
— Scheidingsschakelaars , van 63 A of meer , doch
niet meer dan 1 000 A , drie- of vierpolig , met
tweevoudige schakelfunctie

20

20

ex D. Schakelborden en verdeelborden :
— voorzien van toestellen of instrumenten :

— voor industrieel gebruik , andere dan die voor
telecommunicatie en meettechniek :

85.23

— van 1 000 V of meer , bevattende cellen met
scheidingsschakelaars of vermogensschake
laars , demonteerbaar , voor transformatoren
met metalen omhulling

20

— van 1 000 V of minder

20

Geïsoleerde kabels ( coaxiale kabels daaronder begrepen ), draad ,
band , strippen , staven , enz ., voor het geleiden van elektriciteit
( ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad — of
anodisch geoxydeerd ), al dan niet voorzien van verbindingsstuk
ken :

ex B. andere :

— Kabels , draad en vlechten , voor het overbrengen van
energie , voor een nominale spanning van 60 kV of

minder , niet geschikt gemaakt voor het bevestigen van

of niet voorzien van verbindingsstukken , geïsoleerd
met polyethyleen , met uitzondering van wikkel
draad

20

— Wikkeldraad , van koper, gelakt of gevernist ( z.g .
emaildraad ), waarvan de diameter 0,40 mm of meer ,
doch niet meer dan 1,20 mm bedraagt ( FI en FII )

20
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Automobielen , ongeacht de soort van de motor, voor personen
vervoer ( sportauto's en trolleybussen daaronder begrepen ) of
voor goederenvervoer:

A. voor personenvervoer, die voor gemengd gebruik daaronder
begrepen :
I. met explosiemotor of met verbrandingsmotor:
ex b ) andere :
— met vier aangedreven wielen , met een vrije
hoogte van meer dan 205 mm , met een ledig

gewicht van meer dan 1 350 kg, doch minder
dan 1 900 kg, met een totaalgewicht in beladen
toestand van 1 950 kg of meer , doch minder
dan 3 600 kg, met explosiemotor met een cilin
derinhoud van meer dan 1 560 cm 3 , doch
minder dan 2 900 cm3 , dan wel met verbran

dingsmotor met een cilinderinhoud van meer
dan 1 980 cm3 , doch minder dan 2 500 cm 3

20

B. voor goederenvervoer:
II . andere :

a) met explosiemotor of met verbrandingsmotor
1 . Vrachtautomobielen met explosiemotor met een
cilinderinhoud van 2 800 cm3 of meer , dan wel

met verbrandingsmotor met een cilinderinhoud
van 2 500 cm 3 of meer :

ex bb ) andere :
— met vier aangedreven wielen , met een

vrije hoogte van meer dan 205 mm ,
met een ledig gewicht van meer dan
1 350 kg , doch minder dan 1 900 kg ,
met een totaalgewicht in beladen toe
stand van 1 950 kg of meer , doch
minder dan 3 600 kg , met explosiemo
tor met een cilinderinhoud van minder
dan 2 900 cm 3

20

2 . andere :

ex bb ) overige :
— met vier aangedreven wielen , met een
vrije hoogte van meer dan 205 mm , met
een ledig gewicht van meer dan 1 350
kg, doch minder dan 1 900 kg, met een
totaalgewicht in beladen toestand van
1 950 kg of meer , doch minder dan
3 600 kg , met explosiemotor met een
cilinderinhoud van meer dan 1 560

cm 3 , doch minder dan 2 900 cm3 , dan
wel met verbrandingsmotor met een
cilinderinhoud van meer dan 1 980

cm 3 , doch minder dan 2 500 cm3

87.06

20

Delen , onderdelen en toebehoren , voor motorvoertuigen ,
bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.03 :
B. andere :

ex II . overige:
— Zuigers en stanggeleiders voor schokbrekers , ver
kregen door sintering
— Delen en onderdelen , verkregen door sintering,

20

met uitzondering van delen en onderdelen van
carrosserieën , complete versnellingsbakken , com
plete achterbruggen , wielen , delen , onderdelen en
toebehoren van wielen , draagassen en op drager
plaat gemonteerde remvoeringen voor schijfrem
men

— Wielbalansloodies

20
20
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Delen , onderdelen en toebehoren , van de voertuigen bedoeld bi;
de posten 87.09 tot en met 87.11 :
ex B. andere :

— Tandwielen , verkregen door sintering
ex 90.17

20

Instrumenten , apparaten en toestellen , voor de geneeskunde ,
voor de chirurgie , voor de tandheelkunde en voor de veeartse
nijkunde , elektrische apparaten voor medisch gebruik en appa
raten voor onderzoek van het gezichtsvermogen daaronder
begrepen :

— Spuiten van kunstmatige plastische stoffen
90.28

20

Elektrische of elektronische meet-, verificatie-, controle-, regel
of analyseerinstrumenten , -apparaten en -toestellen :
A. Instrumenten , apparaten en toestellen , elektronisch :
II . andere :

ex b ) overige :
— Regelaars
— Controle- en regelinstrumenten , gebruikt in
industriële systemen voor produktie , distribu
tie en gebruik van elektrische energie

20

20

B. andere :

ex II . overige :
— Regelaars

20

2.
Voor lucifers van post 36.06 en tondel van post ex 36.08 B van het gemeenschappelijk
douanetarief, van herkomst uit de Gemeenschap , bedraagt het basisrecht nul .

Protocol nr. 16

betreffende de toekenning door de Portugese Republiek van de vrijstelling van douanerechten bij
invoer van bepaalde goederen

Het bepaalde in artikel 197 van de Toetredingsakte betref
fende de aanpassing van de rechten van het Portugese
douanetarief aan die van het gemeenschappelijk douanetarief
en van het eengemaakte EGKS-tarief, alsmede de bepalingen
van artikel 190 van de Toetredingsakte betreffende de
geleidelijke afschaffing van de douanerechten tussen de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling en Portugal
vormen geen belemmering voor de handelhaving ten aanzien
van de onderstaande zes bedrijven van maatregelen inzake
douanevrijstelling bij invoer van kapitaalgoederen tot het
tijdstip waarop de overeenkomsten tussen deze bedrijven en
de Portugese Regering verstrijken . Genoemd tijdstip en het
totaalbedrag van de investering in kapitaalgoederen zijn
vermeld in de bijlage bij het onderhavige Protocol . De
Commissie zal onmiddellijk bij de toetreding een lijst opstel

len van de produkten waarvoor deze vrijstelling geldt . De
Portugese Republiek verschaft de Commissie alle daarvoor
noodzakelijke gegevens .
— Isopor - Companhia Portuguesa de Isocianetos , Lda ,
— Renault Portuguesa - Sociedade Comercial e Industrial ,
Lda ,

— Dea Portuguesa - Sociedade de Equipamentos Automó
veis , Lda ,

— Somincor - Sociedade Mineira Neves-Corvo , Lda ,
— Texas Instruments ,

— Funfrap - Sociedade de Fundição Franco-Portuguesa ,
Sari .
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BIJLAGE
Datum waarop de
Overeenkomst verstrijkt

Isopor - Companhia Portuguesa de
Isocianetos , Lda

25 juli 1990

37 000 000 US-dollar

Renault Portuguesa - Sociedade
Comercial e Industrial , Lda

13 februari 1990

Dea Portuguesa - Sociedade de
Equipamentos Automóveis , Lda

28 juli 1991

Somincor - Sociedade Mineira

Neves-Corvo , Lda

Totaalbedrag van de investering
in kapitaalgoederen

9 000 000 000 escudo ( 1978 )

35 000 000 Franse frank

31 december 1989

Texas Instruments

31 december 1993

Funfrap - Sociedade de Fundição
Franco-Portuguesa , Sari

30 november 1993

13 000 000 000 escudo

30 000 000 US-dollar

2 300 000 000 escudo

Protocol nr. 17

betreffende de handel in textielprodukten tussen Portugal en de andere Lid-Staten van de
Gemeenschap
Artikel 1

Artikel 4

1.
De Portugese Republiek controleert onder de in de
artikelen 2 , 3 en 4 neergelegde voorwaarden tot en met
31 december 1988 de uitvoer naar de huidige Lid-Staten en
tot en met 31 december 1989 de uitvoer naar Spanje van de in
de lijst in bijlage A bedoelde produkten op basis van de in die
lijst vermelde hoeveelheden .

Na voorafgaande kennisgeving aan de Commissie kan de
Portugese Republiek op haar uitvoer naar de huidige Lid-Sta
ten van de in de lijst in bijlage A vermelde produkten de in
bijlage D bedoelde flexibiliteitsbepalingen toepassen .
Artikel 5

2.
Op verzoek van een huidige Lid-Staat die van oordeel is
dat de situatie zulks rechtvaardigt , verlengt de Commissie de
toepassing van lid 1 met een jaar op basis van de hoeveelhe
den die voor 1989 in die lijst zijn vermeld .
3.
De wederinvoer in de huidige Lid-Staten van textiel
produkten na veredeling in Portugal , die plaatsvindt onder de
in bijlage B neergelegde voorwaarden en op basis van de in
die bijlage vastgestelde hoeveelheden , wordt niet afgeboekt
op de in lid 1 bedoelde hoeveelheden .
Artikel 2

De Gemeenschap en de Portugese Republiek brengen voor de
toepassingsduur van artikel 1 een administratieve samenwer
king tot stand overeenkomstig bijlage C.

De Commissie en de bevoegde instanties van de Portugese
Republiek plegen waar nodig overleg om te voorkomen dat
zich situaties voordoen die vrijwaringsmaatregelen vergen .
Artikel 6

Indien de situatie zulks vergt, met name gelet op de
ontwikkeling van het verbruik en de toename van de invoer in
Portugal van textielprodukten uit een of meer andere Lid-Sta
ten , plegen de Commissie en de bevoegde instanties van de
Portugese Republiek op verzoek van de Portugese Republiek
overleg, ten einde passende oplossingen te zoeken waardoor
vrijwaringsmaatregelen kunnen worden vermeden .
Artikel 7

Artikel 3

De Portugese Republiek neemt passende maatregelen om het
in acht nemen van de in artikel 1 bedoelde hoeveelheden te

verzekeren en treft de in artikel 2 bedoelde maatregelen
inzake administratieve samenwerking .

Indien de in bijlage A vermelde hoeveelheden zijn bereikt ,
stelt de Commissie, op verzoek van de betrokken Lid-Staat en
volgens de in artikel 379 , lid 2 , van de Toetredingsakte
bedoelde spoedprocedure , de vrijwaringsmaatregelen vast
die zij noodzakelijk acht .

55.05

55.09

56.07
A

2

3

Nummer
van het
gemeenschappelijk
douanetarief

1

Categorie

5 6 . 0 7 - 0 1 , 04, 05,
07, 08, 10, 12, 15,
19, 20, 22, 25, 29,
30, 31, 35, 38, 39,
40, 41, 43, 45, 46,
47, 49

5 5 . 0 9 - 0 3 , 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12,13, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 29,
32, 3 4 , 3 5 , 37, 38,
39, 41, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70,
7 1 , 7 3 , 7 5 , 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93,
98, 99

5 5 . 0 5 - 1 3 , 19, 21,
25, 27, 29, 33, 35,
37, 41, 45, 46, 48,
51, 53, 55, 57, 61,
65, 67, 69, 72, 78,
81, 83, 85, 87

NIMEXE-code
(1985)

Weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche,
lussenweefsels (bad- en frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel

A. van synthetische vezels:

Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels:

Weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of
frotteerstof (lussendoek); lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsel

Andere weefsels van katoen:

Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het klein

Omschrijving

Lijst bedoeld in artikel 1, lid 1

BIJLAGE A

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

ton

ton

ton

Lidstaten Eenheid

,

1 343
1 017 >
235
713
3 878
822
1 062
28
200

717
820
396
569
5 694
397
875
155
150

759
203
1 245
687
6 712
1 799
4 050
27
150

1986

1 491
1 129
261
791
4 305
912
1 179
31
220

796
910
440
632
6 320
441
971
172
165

7
1
4

1

842
225
382
763
450
997
496
30
165

1987

!

;

1 685 !
1 276
295
894
4 865 |
1 031 j
1 332
35
246 :

899
1 028
497
714
7 142
498
1 097
194
185

8
2
5

1

951
254
562
862
419
257
080
34
185

1988

1 938
1 467
339
1 028
5 595
1 186
1 532
40
280

1 034
1 182
572
821
8 213
573
1 262
223
211

1 094
292
1 796
991
9 682
2 596
5 842
39
211

1989
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60.05
AII b) 4 aa) 22
33
44
55
61.02
B II e) 7 bb)
cc)
dd)

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding:

61.02
B II e) 6 aa)
bb)
cc)

7

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding:

61.01
B Vd) 1
2
3
e) 1
2

6

6 1 . 0 2 - 6 6 , 68, 72

6 1 . 0 1 - 6 2 , 64, 66,
72, 74, 76

6 0 . 0 5 - 0 1 , 31, 33,
34, 35, 36, 39, 40,
41, 42, 43

60.05
A Ia)
II b) 4 bb)
11 aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
22 bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)

B. andere:

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding:

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

1 000
stuks

1 000
stuks

1 000
stuks

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

UK
E

1 000
stuks

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

Lidstaten Eenheid

1 630
768 :
262
251
790
31
472
39 |
180

3 729
250

3 525
6 480
950
1 455
4 417
285
1 026
15
400

10 801
7 162
751
5 766
23 874
398
2 535
102
500

1986

1 777
837
286
274
861
34
514
43
198

4 139
275

3 842
7 063
1 036
1 585
4 815
311
1 118
16
440

11 773
7 807
819
6 285
26 023
434
2 763
111
550

1987

i

!
!

1 972
929
317
304
956
38
571
48
222

4 677
308

4 265
7 840
1 150
1 760
5 345
345
1 241
18
493

13 068
8 666
909
6 976
28 886
482
3 067
123
616

1988

2 228
1 050
358
344
1 080
43
645
54
253

5 379
351

4 819
8 859
1 300
1 989
6 040
390
1 402
20
562

14 767
9 793
1 027
7 883
32 641
545
3 466
139
702

1989
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A. Bovenkleding en kledingtoebehoren:
II. andere

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk:

Shorts en andere korte broeken, lange broeken, geweven, voor heren en
jongens; lange broeken, geweven, van wol, van katoen of van synthetische
of van kunstmatige textielvezels, voor dames, meisjes en kinderen

B. andere:

Truien, jumpers, pullovers, slipovers, twinsets, vesten en jasjes, van
niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van wol, van
katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels

A. Bovenkleding en kledingtoebehoren:

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk:

Overhemden en sporthemden, T-shirts, hemdtruien (sous-pulls), tricotpakken, maillots de corps en dergelijke artikelen van niet-elastisch of van
niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van katoen of van synthetische
textielvezels; T-shirts en sous-pulls van kunstmatige textielvezels, andere
dan kledingstukken voor baby's

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

Omschrijving

5

6 0 . 0 4 - 1 9 , 20, 22,
23, 24, 26, 41, 50,
58,71,79,89

(1985)

NIMEXE-code

60.04
BI
II a)
b)
c)
IV b) 1 aa)
dd)
2 ee)
d) 1 aa)
dd)
2 dd)

Nummer
van het
gemeenschappelijk
douanetarief

4

Categorie

448
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60.04
B IV b) 1 cc)
2 dd)
d) 1 cc)
2 cc)

61.05
A
C

62.02
Bla)
c)

13

19

20

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages en andere artikelen,
voor stoffering:

62.02
B III a) 1

6 2 . 0 2 - 1 2 , 13, 19

6 1 . 0 5 - 1 0 , 99

60.04 - 48, 56, 75,
85

62.02-71

5 5 . 0 8 - 1 0 , 30, 50,
80

Bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen:

55.08

Beddelinnen, geweven

B. andere:

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages en andere artikelen, voor
stoffering:

Zakdoeken

Slips en onderbroeken voor heren en jongens, slips en broeken voor dames,
meisjes en kinderen (andere dan die voor baby's), slips en onderbroeken van
niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van katoen of van
synthetische textielvezels

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

B. andere:
Bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen; huishoudlinnen, van bad- of
frotteerstof (lussendoek) van katoen

Overhemden en sporthemden, geweven van wol, van katoen of van
synthetische of van kunstmatige textielvezels

Herenonderkleding en jongensonderkleding, kragen, boorden, fronten en
manchetten daaronder begrepen:

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk (niet-elastisch, niet-gegummeerd) of geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van wol, van katoen,
of van synthetische of van kunstmatige textielvezels

Omschrijving

9

6 1 . 0 3 - 1 1 , 15, 19

6 1 . 0 2 - 7 8 , 82, 84

6 0 . 0 5 - 2 2 , 23, 24,
25

(1985)

NIMEXE-code

61.03
A

Nummer
van het
gemeenschappelijk
douanetarief

8

7
(vervolg)

Categorie

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

F
I
E

BNL

D
F
BNL
UK
E

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

!

850
550
197
885
7 509
85

ton

28
250

110

453
120
1

12 007

ton

stuks

1 792
1 521
1 252
9 081
200

ton

1 000

1 876
2 507
853
1 308
2 410
153
637
. 58
500

1986

1 000
stuks

Lid- Eenheid
staten

971
673
377
989
220

935
605
217
974
260
94
121
31
275

503
133
1

13 328

1
1
1
9

2 045
2 733
930
1 426
2 627
167
694
63
550

1987

i

270
034
032
583
916
185
770
70
616

1 047
678
243
1 091
9 251
105
136
35
308

568
150
1

15 061

2 208
1 874
1 542
11 188
246

2
3
1
1
2

1988

1 194
773
273
1 244
10 546
120
155
40
351

653
172
1

17 320

2 517
2 136
1 758
12 754
280

2 565
3 428
1 166
1 789
3 295
209
870
79
702

1989

15. 11. 85
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59.04

90

waarvan:
59.04
A.

62.02
B Ila)
c)
III a) 2
c)

62.03
B II b) 1

51.04
A III a)

Nummer
van het
gemeenschappelijk
douanetarief

39

33

Categorie

5 9 . 0 4 - 1 1 , 12, 14,
15, 17, 18, 19, 21

5 9 . 0 4 - 1 1 , 12, 14,
15, 17, 18, 19, 21,
23, 31, 35, 38, 50,
60, 70, 80

62.02-40, 42,44,
46, 51, 59, 65, 72,
74, 77

6 2 . 0 3 - 5 1 , 59

51.04-06

NIMEXE-code
(1985)

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten:
Bindgaren, touw en kabel van synthetische vezels, al dan niet gevlochten

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten:
van synthetische textielvezels:
van abaca (Manillahennep)
van sisal of van andere vezels van de agavefamilie
van hennep
van vlas of van ramee
van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03
van andere textielstoffen

Tafellinnen, huishoudlinnen, ander dan van katoenen bad- of frotteerstof

B. andere:

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages en andere artikelen, voor
stoffering:

Weefsels vervaardigd van strippen of dergelijke van polyethyleen of van
polypropyleen met een breedte van minder dan 3 m
van deze strippen of dergelijke geweven zakken

B. van weefsels van andere textielstoffen:
II. andere:

Zakken voor verpakkingsdoeleinden:

A. van synthetische vezels:

Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels (weefsels van
monofil en weefsels van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, bedoeld
bij post 51.01 of bij post 51.02 daaronder begrepen):

Omschrijving

D
F
BNL
UK
IRL
GR
E

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

F
UK
E

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E

ton

ton

ton

ton

Lid- Eenheid
staten

1 011
1 281
1 254
2 495
67
135
900

777
322
055
346
038
211
2 729
287
1 400

10
8
3
3
9

997
804
150

662
1 064
539
1 738
2 077
40
509
39
200

1986

1
1
1
2

112
409
379
745
74
149
990

962
237
391
714
032
234
3 029
319
1 540

11
9
3
3
10

1 097
884
165

728
1 170
593
1 912
2 285
44
560
43
220

1987

1 245
1 578
1 545
3 074
83
167
1 109

13 517
10 438
3 832
4 197
11 336
264
3 423
360
1 725

1 229
990
185

815
1 310
664
2 141
2 559
49
627
48
246

1988

1 419
1 799
1 761
3 504
95
190
1 264

545
004
407
827
036
304
3 936
414
1 967

15
12
4
4
13

1 401
1 129
211

929
1 493
757
2 440
2 917
56
715
55
280

1989
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BIJLAGE B

Invoer in het kader van de regeling „Passieve veredeling"
1 . In dit Protocol wordt onder veredelingshandelingen verstaan ,
handelingen bestaande in de verwerking in Portugal van tijdelijk uit
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling uitgevoerde goederen
ten einde in de vorm van veredelingsprodukten te worden wederin
gevoerd in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling.

De in de vorige alinea bedoelde afwijkingen zijn bij voorrang van
toepassing op personen die tevoren al gebruik hebben gemaakt van

de bovenbedoelde specifieke regeling. Indien deze personen niet alle
hoeveelheden gebruiken waarop zij aanspraak zouden kunnen
maken , kan het overschot evenwel aan anderen worden toegewe
zen .

2 . Het gebruik maken van de regeling wordt slechts toegestaan
aan in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling gevestigde
natuurlijke of rechtspersonen .
De in de vorige alinea bedoelde personen die van de regeling gebruik
willen maken , moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
a ) zij moeten voor eigen rekening in een fabriek , gelegen in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling , soortgelijke pro
dukten in hetzelfde fabricagestadium vervaardigen als de verede
lingsprodukten waarvoor de regeling wordt aangevraagd ;
b ) zij kunnen in Portugal veredelingsprodukten fabriceren in het
kader van veredelingshandelingen , binnen de grens van jaarlijk
se hoeveelheden die , onder de in punt 3 bedoelde voorwaarden ,
worden vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staat waar de aanvraag wordt ingediend ;
c ) de goederen die zij tijdelijk uitvoeren met het oog op verede
lingshandelingen , moeten in de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling in het vrije verkeer zijn gebracht in de zin van
artikel 9 , lid 2 , van het EEG-Verdrag en van oorsprong zijn uit
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling in de zin van
Verordening ( EEG ) nr . 802 / 68 en de daarbij behorende toepas
singsverordeningen . Afwijkingen van het in dit punt bepaalde
mogen door de autoriteiten van de huidige Lid-Staten alleen
worden verleend voor goederen waarvan de communautaire
produktie ontoereikend is . Deze afwijkingen mogen slechts
worden verleend tot ten hoogste 14 % van de totale waarde van
de goederen (') waarvoor de regeling tijdens het voorafgaande
jaar is toegestaan in de betrokken Lid-Staat .

De huidige Lid-Staten delen elk kwartaal aan de Commissie de
voornaamste gegevens mede betreffende de aldus verleende
afwijkingen , te weten de aard , de oorsprong en de hoeveelheden
van de betrokken goederen van niet-communautaire oorsprong .
De Commissie geeft deze gegevens door aan de andere Lid
Staten ;

d ) De in Portugal te verrichten veredelingshandelingen mogen geen
belangrijker verwerkingen vertegenwoordigen dan die welke
voor elk produkt in punt 1 1 worden genoemd . De te verrichten
veredelingshandelingen mogen wel minder belangrijke verwer
kingen vertegenwoordigen dan die welke voor elk produkt in
punt 11 worden genoemd .
De huidige Lid-Staten kunnen van het bepaalde in de tweede alinea ,
sub a ), afwijken voor personen die niet aan de in die alinea gestelde
voorwaarden voldoen .

Deze afwijkingen zijn slechts van toepassing tot de totale hoeveel
heden die werden ingevoerd in het kader van de specifieke regeling
die vóór de toetreding bestond .
(') Onder totale waarde van de goederen wordt verstaan :
— voor goederen die vooraf zijn geïmporteerd : de douanewaarde als
bepaald bij Verordening (EEG ) nr . 1224 / 80 (PB nr . L 134 van
31 . 5 . 1980 , blz . 1 );

— in de overige gevallen : de prijs af-fabriek .

3 . De bevoegde autoriteiten van elke Lid-Staat gaan over tot een
verdeling over degenen die van de in punt 2 bedoelde regeling
gebruik maken , van de jaarlijkse hoeveelheden veredelingsproduk
ten bedoeld in de aan deze bijlage gehechte tabel , waarvan de
betrokken huidige Lid-Staat uit hoofde van de bepalingen van deze
bijlage de wederinvoer kan toestaan .
4.
De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat waar de verede
lingsprodukten moeten worden wederingevoerd , geven een vooraf
gaande vergunning af aan de aanvragers die voldoen aan de in deze
bijlage gestelde voorwaarden .

De voorafgaande vergunning kan eenmaal per jaar globaal worden
afgegeven voor de gehele krachtens punt 2 , tweede alinea , sub b ),
aan de aanvrager toegewezen hoeveelheid , dan wel in gedeelten in de
loop van het jaar door gedeeltelijke opeenvolgende afboekingen op
de toegewezen hoeveelheid , totdat deze is uitgeput .
De aanvrager legt aan de bevoegde autoriteiten de overeenkomst
over die hij heeft gesloten met de onderneming die de veredelings
handelingen voor zijn rekening moet verrichten in Portugal , dan wel
een ander door deze autoriteiten gelijkwaardig geacht bewijsstuk .
5.
De voorafgaande vergunning wordt slechts verleend indien het
voor de bevoegde autoriteiten mogelijk is de tijdelijk uitgevoerde
goederen te identificeren in de wederingevoerde veredelingsproduk
ten .

De bevoegde autoriteiten kunnen het gebruik maken van de regeling
weigeren wanneer zij vaststellen dat zij niet alle waarborgen kunnen
krijgen om de naleving van het bepaalde in punt 2 daadwerkelijk te
kunnen controleren .

In de voorafgaande vergunning worden de voorwaarden vastgesteld
waaronder de veredelingshandeling moet plaatsvinden , in het bij
zonder :

— de hoeveelheden uit te voeren goederen en weder in te voeren
produkten , berekend aan de hand van het opbrengstpercentage
dat is vastgesteld op grond van de technische gegevens omtrent de
te verrichten veredelingshandeling of -handelingen als deze zijn
vastgesteld , of, bij gebreke daarvan , van de gegevens welke in de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling voor handelingen
van dezelfde soort beschikbaar zijn ;
— de wijze waarop de tijdelijk uitgevoerde goederen in de verede
lingsprodukten kunnen worden geïdentificeerd ,

— de termijn voor de wederinvoer, met inachtneming van de tijd
welke nodig is om de veredelingshandeling of -handelingen te
verrichten .

6.
Op het tijdstip van de tijdelijke uitvoer wordt de door de
bevoegde autoriteiten verleende voorafgaande vergunning bij het
betrokken douanekantoor overgelegd met het oog op het vervullen
van de douaneformaliteiten .
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7. De huidige Lid-Staten delen de Commissie kwantitatieve
gegevens mede over de voorafgaande vergunningen die elke maand
zijn verleend ; zij doen dit voor de tiende dag van de daaropvolgende
maand .

Op verzoek van de Commissie stellen de huidige Lid-Staten de
Commissie in kennis van weigeringen om een voorafgaande vergun
ning te verlenen alsmede van de redenen die, gelet op de in het
onderhavige Protocol gestelde voorwaarden , tot deze weigering
hebben geleid .

15 . 11 . 85

— een verlenging van de aanvankelijk vastgestelde termijn voor
wederinvoer toestaan ,

— de wederinvoer van de veredelingsprodukten in gedeelten toe
staan ; in dat geval worden de opeenvolgende zendingen bij
aankomst op de voorafgaande vergunning aangetekend.
De bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staat kunnen voorts
de wederinvoer van veredelingsprodukten toestaan , ook al zijn niet
alle in de voorafgaande vergunning voorgeschreven veredelingshan
delingen verricht.

8 . Onverminderd de volgende punten , mag de wederinvoer van
veredelingsprodukten niet worden geweigerd door de huidige
Lid-Staat die de voorafgaande vergunning voor deze produkten heeft
verleend , onder voorbehoud van naleving van de in die vergunning
gestelde voorwaarden en van de andere douaneformaliteiten die
normaliter bij invoer moeten worden vervuld .

10 . De huidige Lid-Staten verstrekken de Commissie statistische
gegevens over alle wederinvoer die op hun grondgebied heeft
plaatsgevonden in het kader van het onderhavige Protocol . De
Commissie geeft deze gegevens door aan de andere huidige Lid

Deze produkten mogen niet worden wederingevoerd in een andere
huidige Lid-Staat dan die waar de voorafgaande vergunning is

11 .
De in punt 2, tweede alinea , sub d), bedoelde maximale
verwerkingsniveaus zijn de volgende :

Staten .

verleend .

Wanneer de veredelingsprodukten in de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling worden wederingevoerd , legt de declarant aan
de bevoegde autoriteiten de voorafgaande vergunning over, verge
zeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de veredelingshandeling
inderdaad in Portugal heeft plaatsgevonden .
9.
Indien de omstandigheden zulks rechtvaardigen , kunnen de
bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staat :

Veredelingsprodukten
per categorie

Categorieën
4, 5 , 7, 8

Maximale

verwerkingsniveaus

Bewerking

Verwerking op basis van
weefsels en stoffen van brei
en haakwerk

6 1 . 0 2 - 7 8 , 82, 84

6 0 . 0 5 - 2 2 , 23, 24,
25

60.05
AII b) 4 aa) 22
33
44
55

7

61.02
B II c) 7 bb)
cc)
dd)

60.05
A Ia)
II b) 4 bb) 11 aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
22 bbb) 6 0 . 0 5 - 0 1 , 31, 33,
ccc) 34, 35, 36, 39,40,
ddd) 41, 42, 43
eee)
fff)

5

6 0 . 0 4 - 1 9 , 20, 22,
23, 24, 26, 41, 50,
58, 71, 79, 89

NIMEXE-code
(1985)

60.04
B I
II a)
b)
c)
IV b) 1 aa)
dd)
2 cc)
d)1 aa)
dd)
2 dd)

Nummer
van het
gemeenschappelijk
douanetarief

4

Categorie

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk (niet-elastisch, niet-gegummeerd) of geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van wol, van
katoen, of van synthetische of van kunstmatige textielvezels

B. andere:

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding:

A. Bovenkleding en kledingtoebehoren:
II. andere

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of
van niet-gegummeerd brei- of haakwerk:

Truien, jumpers, pullovers, slipovers, twinsets, vesten en jasjes, van
niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van wol, van
katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels

A. Bovenkleding en kledingtoebehoren:

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of
van niet-gegummeerd brei- of haakwerk;

Overhemden en sporthemden, T-shirts, hemdtruien (sous-pulls), tricot
pakken, maillots de corps en dergelijke artikelen van niet-elastisch of
van niet-gegummeerd brei- of haakwerk, van katoen of van synthetische textielvezels; T-shirts en sous-pulls van kunstmatige textielvezels,
andere dan kledingstukken voor baby's

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

Omschrijving

TABEL BEDOÈLD IN PUNT 3

EEG

D
F
BNL
IRL

EEG

D
F
I
BNL
IRL
DK

1 000
stuks

1 000
stuks

2 228

1 438
586
168
36

1 594

179
599
74
723
5
14

343

EEG

2 428

1 567
639
183
39

1 737

195
653
81
788
5
15

374

22

20

BNL

1987

15
337

1 000
stuks

1986

14
309

D
F

Lid- Eenheid
staten

2 694

1 739
709
203
43

1 929

216
725
90
875
6
17

415

24

17
374

1988

3 044

1 965
801
229
49

2 180

244
819
102
989
7
19

469

27

19
423

1989
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8

Categorie

61.03
A

Nummer
van het
gemeenschappelijk
douanetarief

6 1 . 0 3 - 1 1 , 15, 19

NIMEXE-code
(1985)

Overhemden en sporthemden, geweven van wol, van katoen of van
synthetische of van kunstmatige textielvezels

Herenonderkleding en jongensonderkleding, kragen, boorden, fronten en
manchetten daaronder begrepen:

Omschrijving

EEG

D
F
I
BNL
IRL
DK
1 000
stuks

Lidstaten Eenheid

3 958

1 198
1 297
371
994
24
74

1986

4 314

1 306
1 414
404
1 083
26
81

1987

4 789

1 450
1 570
448
1 202
29
90

1988

5 412

1 639
1 774
506
1 358
33
102

1989
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BIJLAGE C

Administratieve samenwerking bedoeld in artikel 2

1 . De bevoegde Portugese instanties verstrekken op de vastgestel
de wijze een „Boletim de Registo de Exportagao ( BRE )" of een
„Boletim global de Exportafao (BGE )" voor elke uitvoer van de

De verklaring of het verzoek van de importeur bevat:

textielprodukten van de categorieën van de tariefposten en
NIMEXE-codes bedoeld in bijlage A , van oorsprong uit Portugal en

b) de omschrijving van het produkt met vermelding van :

a) naam en adres van de importeur en de exporteur;

bestemd om naar de andere Lid-Staten te worden verzonden voor
definitieve invoer .

— de handelsbenaming,
— het nummer van de categorie van het produkt als vermeld in
kolom 1 van bijlage A ,

2 . De bevoegde Portugese instanties geven voor de onder dit
Protocol vallende produkten gewaarmerkte afschriften af van het

— de tariefpost of het referentienummer van de goederen
nomenclatuur voor de nationale statistiek van de buitenland

BRE of het BGE . In deze afschriften worden met name de gegevens
opgenomen die moeten voorkomen in de verklaring of het verzoek
van de importeur bedoeld in punt 5 .

3.
De bevoegde Portugese instanties stellen de Commissie gedu
rende de eerste tien dagen van elk kwartaal , per Lid-Staat en per
categorie produkten , in kennis van :
a ) de hoeveelheden waarvoor tijdens het voorafgaande kwartaal
voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van het BRE of het
BGE zijn verstrekt ;
b ) de daadwerkelijke uitvoer tijdens het kwartaal voorafgaande
aan de sub a ) bedoelde periode .

4.
De bevoegde Portugese instanties delen eveneens per kwartaal
aan de Commissie en aan de bevoegde instanties van de andere

se handel ,

— het land van oorsprong;

c) de aanduiding van het produkt in de eenheid vermeld in kolom 6
van bijlage A ;
d ) de datum / data voorzien voor de invoer .

De Lid-Staat van invoer kan aanvullende gegevens verlangen zonder
dat daaruit een belemmering voor de invoer mag voortvloeien.

Het bepaalde in dit punt belet niet dat de betrokken produkten
definitief worden ingevoerd indien de hoeveelheid van de ten invoer
aangeboden produkten in totaal minder dan 5 % hoger ligt dan de in
het invoerdocument vermelde hoeveelheid .

6.
Indien een gevraagd invoerdocument betrekking heeft op een
hoeveelheid die kleiner is dan de op het gewaarmerkte afschrift van

Lid-Staten de nummers van de vervallen BRE en BGE mede , alsmede

het BRE of het BGE vermelde hoeveelheid , wordt dit afschrift aan de

alle andere gegevens die zij ter zake dienstig achten .

importeur teruggezonden met op de keerzijde de vermelding van de
hoeveelheid waarvoor een invoerdocument is verstrekt .

5.
De produkten waarop deze administratieve samenwerking
betrekking heeft , mogen in een andere Lid-Staat alleen definitief
worden ingevoerd op vertoon van een invoerdocument. Dit docu
ment wordt door een bevoegde instantie van de Lid-Staat van invoer
gratis verstrekt of geviseerd voor alle gevraagde hoeveelheden ,
binnen ten hoogste vijf werkdagen na de indiening, overeenkomstig
de geldende nationale wetgeving , van een verklaring dan wel van een
gewoon verzoek door een importeur van een van de andere
Lid-Staten , ongeacht de plaats waar hij in de Gemeenschap is
gevestigd en onverminderd de naleving van andere in de geldende
voorschriften gestelde voorwaarden . Dit invoerdocument wordt
slechts verstrekt of geviseerd op vertoon van een door de bevoegde
Portugese instanties gewaarmerkt afschrift van het door hen afgege
ven BRE of BGE .

7.
De andere Lid-Staten stellen de Commissie gedurende de eerste
tien dagen van elk kwartaal per categorie produkten in kennis
van :

a ) de hoeveelheden waarvoor tijdens het voorafgaande kwartaal
invoerdocumenten zijn verstrekt of geviseerd ;
b ) de daadwerkelijke invoer tijdens het kwartaal voorafgaande aan
de sub a ) bedoelde periode .
8.

De Commissie en de Portugese autoriteiten stellen ten minste

ieder kwartaal een onderzoek in naar de stand van het handelsver

keer en de vooruitzichten daarvan , zulks met het oog op een
diepgaande analyse van de situatie.

BIJLAGE D
Flexibiliteit bedoeld in artikel 3

De in artikel 3 van dit Protocol bedoelde flexibiliteitsbepalingen
houden het volgende in :
a ) binnen elke categorie :

— voorafgaand gebruik in de loop van een jaar van een gedeelte
van de voor het volgende jaar vastgestelde hoeveelheden tot

ten hoogste 8,75 % van de betreffende hoeveelheden van het
jaar van gebruik . Deze voorafgaande uitvoer wordt afge
trokken van de overeenkomstige hoeveelheden van het
volgende jaar;
— overboeking van de in de loop van een jaar niet gebruikte
hoeveelheden op de betreffende hoeveelheden van het vol
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gende jaar tot ten hoogste 8,75 % van de betreffende
hoeveelheden van het jaar van daadwerkelijke toepassing .
Op verzoek van de Portugese autoriteiten kan de Commissie
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— categorieën 33 en 90 onderling;
— binnen tariefpost 59.04 tussen sisal en sythetische vezels ,
behalve voor Italië en Denemarken , waarvoor de overschrij
ving 100% mag bedragen .

toestemming geven tot een extra overboeking;
b ) tussen categorieën :

Deze overschrijvingen vinden plaats op basis van de volgende

overschrijvingen van de ene naar de andere categorie tot ten

equivalenties:

hoogste 10 % van het niveau van de categorie waarnaar wordt
overgeschreven . Deze bepaling is van toepassing op de volgende
overschrijvingen :
— categorieën 2 en 3 onderling , behalve voor de Benelux
waarvoor de overschrijving 100% mag bedragen ;
— categorieën 2 of 3 naar 9 , 10 , 20 , 39 ;
— categorieën 4 , 5 , 7 , 8 onderling;
— categorieën 6 en 8 onderling , uitsluitend voor het Verenigd
Koninkrijk ;

Categorie

Stuk / kg

4

6,48

154

5

7

4,53
1,76
5,55

221

8

4,60

217

6

Gram / stuk

568

180

BIJLAGE E

Gemeenschappelijke verklaring

van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en Portugal
Voor de toepassing van de bepalingen van bijlage B kunnen goederen van Portugese oorsprong niet worden
beschouwd als zijnde van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van Verordening ( EEG ) nr. 802 / 68 .

Protocol nr. 18

betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uit de andere Lid-Staten
Artikel 1

De in de volgende artikelen omschreven regeling is van
toepassing op de montage en de invoer van automobielen ,
ongeacht de soort van de motor, voor personenvervoer of
voor goederenvervoer .

Tijdschema

Jaarlijkse contingenten

1 januari 1986
1 januari 1987

440 eenheden
550 eenheden

Binnen dit contingent kan aan geen enkel merk meer dan een
vierde van de vastgestelde hoeveelheid worden toegekend .
Artikel 2

1.
Vanaf 1 januari 1986 opent de Portugese Republiek
jaarlijks de in bijlage A vermelde invoercontingenten voor
gemonteerde automobielen , hierna CBIJ genoemd , van
oorsprong uit de andere Lid-Staten , met een brutogewicht

Elk merk heeft het recht om zich een minimumcontingent van
20 eenheden te zien worden toegekend .

Artikel 3

van minder dan 3 500 kg .

2.
De lijst in bijlage A kan door de Raad , op voorstel van
de Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stem
men worden gewijzigd .

3.
Vanaf 1 januari 1986 opent de Portugese Republiek
jaarlijks een invoercontingent voor CBU-automobielen , van
oorsprong uit de andere Lid-Staten , met een brutogewicht
van minder dan 3 500 kg , andere dan die vermeld in de lijst in
bijlage A , volgens onderstaande regels :

Vanaf 1 januari 1986 opent de Portugese Republiek jaarlijks
invoercontingenten voor CBU-automobielen , van oorsprong
uit de andere Lid-Staten , met een brutogewicht van meer dan
3 500 kg , volgens onderstaande regels:
Tijdschema

Jaarlijkse contingenten

1 januari 1986
1 januari 1987

660 eenheden
770 eenheden
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automobielen of de bestanddelen daarvan op de grondslag
van de in Portugal toegevoegde waarde van deze uitvoer.

1.

Vanaf 1 januari 1986 opent de Portugese Republiek

voor niet-geassembleerde automobielen , hierna CKD
genoemd , met een brutogewicht van minder dan 2 000 kg,
voor personenvervoer, een quotum per communautair merk ,
aan het begin van elk jaar, onder verwijzing naar de in 1985
toegekende basisquota die zijn opgenomen in bijlage B.
2.
De quota per communautair merk worden jaarlijks
bijgesteld . Te dien einde wordt daarop een correctiecoëffi
ciënt toegepast ten einde de prijsverhoging in Portugal en de
ontwikkeling van de fabricageprijzen van CKD-automobie
len te compenseren.

Artikel 5

1 . Voor exporteurs die het totaal van hun basisquota
krachtens artikel 4 reeds hebben gebruikt, worden in de loop
van het jaar aanvullende CKD-quota toegekend aan de hand
van de in Portugal toegevoegde waarde van de uitgevoerde
automobielen of bestanddelen van automobielen .

De toekenning van aanvullende quota geschiedt op de
grondslag van de in bijlage C opgenomen coëfficiënten.

De som van alle quota per merk ( communautair en niet
communautair) wordt vastgesteld op de tegenwaarde , bij
constante prijzen in escudo , van 41 500 automobielen voor
1986 en 44 000 automobielen voor 1987 .

3.
De jaarlijkse quota per merk en alle elementen ter
beoordeling daarvan worden vóór 15 februari van elk jaar
aan de Commissie medegedeeld .

4.
Het gebruik van de quota per merk die zijn toegekend
uit hoofde van de basisquota is vrij ten belope van 90 % in
1986 en 93 % in 1987 . Het gebruik van het saldo van de
quota per merk wordt afhankelijk gesteld van de uitvoer van

2.
De Raad kan later, op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen , zo nodig een
maximum voor elk merk vaststellen dat gelijk is aan een
percentage van de som van de aan alle merken toegekende
basisquota .

Artikel 6

De in de artikelen 4 en 5 vastgestelde quota kunnen worden
gebruikt voor de invoer van CKD- en CBU-automobielen .

BIJLAGE A

Lijst van de invoercontingenten bedoeld in artikel 2 , lid 1
1 januari 1 98i

1 januari 198'

Alfa Romeo

700

800

Audi (Auto-Union )
BMW ( Bayerische Motoren-Werke )
British Leyland ( ex-BMC )
British Leyland ( ex-Leyland )
Jaguar / Daimler
Talbot ( Frankrijk )
Talbot ( Verenigd Koninkrijk )

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

Citroën

700

800

Daimler-Benz

700

800

Fiat

700

800

Ford ( Duitsland )

700

800

Ford ( Verenigd Koninkrijk )
General Motors ( Duitsland )
General Motors ( Verenigd Koninkrijk )
Peugeot

700

800

700

800

Renault

700

800

VW ( Volkswagen )
Volvo ( Nederland )
Lancia ( Italië )
Autobianchi ( Italië )
Volvo ( België )
Nuova Innocenti ( Italië )

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

Porsche ( Duitsland )

700

800

Seat

700

800
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BIJLAGE B

In 1985 verleende basisquota per merk bedoeld in artikel 4 , lid 1
(1 000 escudo)
Fiat

2 362 057

Renault

1 879 085

Peugeot

1 614 092

BLMC

1 600 822

Citroën

1 480 199

Ford

1 331 611

General Motors

1 151 434

Talbot

551 350

VW

505 305

BMW

320 773

Mercedes

139 308

Alfa Romeo

49 328

Audi

39 706

BIJLAGE C

Weging van de coëfficiënten bij uitvoer bedoeld in artikel 5 , lid 1
1986

1987

CKD

0,6

CBU en carrosserieën

0,5

Halfafgewerkte bestanddelen
Afgewerkte bestanddelen :

0,4

0,5
0,45
0,35

— Motoren

— Elektrische bestanddelen

0,8
0,8
0,7
0,6

0,7
0,7
0,6
0,5

— Andere bestanddelen

0,55

0,5

— Versnellingsbakken
— Andere mechanische bestanddelen

Protocol nr. 19

betreffende Portugese octrooien
1.
De Portugese Republiek verbindt zich ertoe haar
octrooiwetgeving onmiddellijk bij de toetreding verenigbaar
te maken met de beginselen van het vrije verkeer van
goederen en met het peil van de bescherming van de
industriële eigendom dat in de Gemeenschap is bereikt . De
Portugese Republiek schaft met name onmiddellijk bij de
toetreding artikel 8 van Decreet nr . 27 / 84 van 18 januari
1984 af volgens welk artikel de houder van een in Portugal
verleend octrooi verplicht is , om het aan dit octrooi verbon
den exclusieve recht te genieten , het geoctrooieerde produkt
of het dank zij een geoctrooieerde werkwijze verkregen
produkt op Portugees grondgebied te fabriceren .
Te dien einde zal er een nauwe samenwerking tot stand
worden gebracht tussen de diensten van de Commissie en de

Portugese autoriteiten ; die samenwerking zal zich ook
uitstrekken tot de problemen in verband met de overgang van
de huidige Portugese wetgeving naar de nieuwe wetgeving.
2.
De Portugese Republiek zal in haar nationale wetge
ving een bepaling inzake de omkering van de bewijslast
invoeren , overeenkomend met artikel 75 van het Verdrag
van Luxemburg van 15 december 1975 (Gemeenschaps
octrooiverdrag).

Deze bepaling zal onmiddellijk bij de toetreding worden
toegepast op de nieuwe werkwijzeoctrooien die vanaf de
toetredingsdatum worden gedeponeerd .
Op vóór die datum gedeponeerde octrooien moet deze
bepaling uiterlijk op 1 januari 1992 worden toegepast .
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Deze bepaling geldt evenwel niet indien de rechtsvordering

betreffende inbreuk wordt ingesteld tegen de houder van een
ander werkwijzeoctrooi voor de vervaardiging van hetzelfde
produkt als het produkt dat het resultaat is van de werkwijze
waarop de eiser een octrooi heeft , indien dit andere octrooi
vóór de datum van toetreding is verleend .

In de gevallen waarin de omkering van de bewijslast niet van
toepassing is, kan de Portugese Republiek de bewijslast voor
de inbreuk blijven leggen bij de octrooihouder.

In alle gevallen waarin de omkering van de bewijslast niet van
toepassing is op 1 januari 1987 , met inbegrip van het geval
van octrooien die vóór de toetredingsdatum zijn gedepo
neerd , voert de Portugese Republiek met ingang van die
datum in haar wetgeving een gerechtelijke procedure in , het

459

deurwaarder, bijgestaan door deskundigen , op de plaats
waar de vermoedelijke inbreukmaker is gevestigd , overgaat
tot een gedetailleerde beschrijving van de betwiste werkwij
zen , met name door het maken van fotokopieën van
technische documenten , al dan niet met zakelijk beslag. In
deze rechterlijke uitspraak kan het betalen van een borgsom
worden gelast , die bestemd is om aan de vermoedelijke
inbreukmaker schadevergoeding toe te kennen wanneer door
het beschrijvend beslag schade is veroorzaakt.

3 . De Portugese Republiek zal op 1 januari 1992 tot het
Verdrag van München van 5 oktober 1973 inzake het
Europese Octrooi en tot het Verdrag van Luxemburg van
15 december 1975 (Gemeenschapsoctrooiverdrag) toetre
den .

zogenaamde „beschrijvende beslag".

De Portugese Republiek kan zich op artikel 95 , lid 4 , van het
Verdrag van Luxemburg beroepen met het oog op de louter
technische aanpassingen die nodig zijn in verband met de

Onder beschrijvend beslag wordt een procedure verstaan
volgens welke iedere persoon die gerechtigd is een rechtsvor
dering ter zake van inbreuk in te stellen , bij een op zijn
verzoek gedane rechterlijke uitspraak , kan verkrijgen dat een

toetreding van dat land tot dit Verdrag , met dien verstande
evenwel dat zulks in geen geval mag leiden tot uitstel van de
toetreding van de Portugese Republiek tot het Verdrag van
Luxemburg tot na genoemde datum .

Protocol nr . 20

betreffende de herstructurering van de Portugese ijzer- en staalindustrie

1.
Vanaf de datum van toetreding mag , behoudens
goedkeuring door de Commissie in het kader van een
herstructureringsplan , geen steun worden verleend aan de
Portugese ijzer- en staalindustrie . Het plan tot herstructure
ring van de Portugese ijzer- en staalindustrie moet verenig
baar zijn met de vóór de toetreding aangenomen laatste
„Algemene doelstellingen staal ".
2.
Onmiddellijk bij de toetreding onderzoeken de Com
missie en de Portugese Regering gezamenlijk het door de
Portugese Regering goedgekeurde en vóór 1 september 1985
officieel aan de Commissie toe te zenden plan , alsmede de
levensvatbaarheid van de ijzer- en staalonderneming waarop
dit plan betrekking heeft .
3.
Ingeval de levensvatbaarheid van deze onderneming
aan het einde van een periode van ten hoogste vijf jaar na de
toetreding niet op bevredigende wijze zou zijn gewaarborgd ,
zal de Commissie, na het advies van de Portugese Regering te
hebben ingewonnen , aan het einde van het eerste jaar na de
toetreding voorstellen dit plan aan te vullen om te bereiken
dat deze onderneming aan het slot van de looptijd van dat
plan wel levensvatbaar is .

4.
Eventuêle steun voor de Portugese ijzer- en staalindu
strie in het kader van het aanvullende plan als bedoeld in
punt 3 , zal tevoren en uiterlijk aan het einde van het eerste
jaar na de toetreding door de Portugese Regering aan de

Commissie worden meegedeeld . De Portugese Regering legt
haar projecten alleen met toestemming van de Commissie ten
uitvoer .

De Commissie zal deze projecten beoordelen aan de hand van
criteria en volgens de procedures die zijn omschreven in de
bijlage bij dit Protocol .
5.
Gedurende de in artikel 212 van de Toetredingsakte
bedoelde periode moeten de Portugese leveranties van EGKS
ijzer- en staalprodukten op de rest van de communautaire
markt aan de volgende voorwaarden voldoen :
a ) de omvang van de Portugese leveranties in de rest van de
Gemeenschap in haar huidige samenstelling gedurende
het eerste jaar volgende op de toetreding zal door de
Commissie , met instemming van de Portugese Regering
en na raadpleging van de Raad , worden vastgesteld
tijdens het jaar dat aan de toetreding voorafgaat . Onge
acht de situatie mag de omvang van deze leveranties in
geen geval lager zijn dan 80 000 ton . Indien de Commis
sie en de Portugese Regering uiterlijk een maand vóór de
datum van toetreding geen overeenstemming hebben
bereikt , mogen de door de Portugese ijzer- en staalin
dustrie tijdens het eerste kwartaal na de datum van
toetreding te leveren hoeveelheden niet meer dan 20 000
ton bedragen .
Indien op de datum van toetreding op dit punt geen
overeenstemming is bereikt , zal de omvang van de

460
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leveranties uiterlijk twee maanden na de toetreding door
de Commissie , met instemming van de Raad , worden
vastgesteld .

— de wijze waarop de leveranties van EGKS ijzer- en
staalprodukten van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling aan Portugal zich ontwikkelen ;

Aangezien deze leveranties evenwel moeten worden
vrijgemaakt zodra de overgangsregeling is verstreken ,
kan de omvang van deze leveranties , met het oog op een
harmonische overgang, vóór het einde van genoemde
regeling worden vergroot, waarbij het peil van het eerste
jaar wordt beschouwd als een benedengrens .

b ) de Portugese Regering verbindt zich ertoe om onmiddel
lijk bij de toetreding onder haar eigen verantwoor
delijkheid en in overleg met de Commissie een stelsel in te
voeren voor de controle op de leveranties op de rest van
de communautaire markt, zodat de stipte naleving van de
kwantitatieve verbintenissen die zijn overeengekomen of
vastgesteld uit hoofde van het bepaalde sub a ), wordt

Elke verhoging vindt plaats aan de hand van :

gegarandeerd .

— de mate waarin het Portugese herstructureringsplan
voortgang vindt , rekening houdend met wezenlijke

Dit stelsel moet verenigbaar zijn met andere marktregu
lerende maatregelen die eventueel worden genomen
tijdens de drie jaar volgende op de datum van toetreding
en mag de mogelijkheid om de overeengekomen hoeveel

elementen betreffende het herstel van de levensvat

baarheid van de onderneming en de noodzakelijke
maatregelen om deze levensvatbaarheid te berei

heden te leveren niet in gevaar brengen .

ken,

De Commissie stelt de Raad op gezette tijden in kennis
van de betrouwbaarheid en de doelmatigheid van dit
stelsel . Mocht het stelsel ongeschikt blijken te zijn , dan
treft de Commissie , met instemming van de Raad ,
passende maatregelen .

— maatregelen in de ijzer- en staalindustrie die na de
toetreding in de Gemeenschap eventueel van kracht
zijn , zodat Portugal niet minder gunstig wordt behan
deld dan derde landen , en

BIJLAGE

Procedures en criteria voor de beoordeling van de steun

1.
Alle specifieke of niet-specifieke steun ten behoeve van de ijzer
en staalindustrie , door de Portugese Staat of uit staatsmiddelen
gefinancierd in welke vorm dan ook , kan alleen verenigbaar worden
geacht met de goede werking van de gemeenschappelijke markt
indien daarbij de in punt 2 aangegeven algemene regels in acht
worden genomen en aan de bepalingen van de punten 3 tot en met 6
wordt voldaan . Deze steun wordt alleen ten uitvoer gelegd in
overeenstemming met de in deze bijlage aangegeven procedures .
Het begrip steun omvat eveneens de steun die door lagere territoriale
overheden wordt verleend , alsook de steunelementen die eventueel
zijn vervat in de financieringsmaatregelen van de Portugese Staat ten
aanzien van de door haar gecontroleerde ijzer- en staalonderneming
die niet in aanmerking komen voor het ter beschikking stellen van

risicodragend kapitaal volgens de in een markteconomie normale
vennootschapsgebruiken .
2.
Steun die verleend wordt aan de Portugese ijzer- en staalin
dustrie , kan verenigbaar worden geacht met de goede werking van de
gemeenschappelijke markt op voorwaarde :
— dat de begunstigde onderneming een samenhangend en nauw
keurig omlijnd herstructureringsprogramma uitvoert dat de
verschillende herstructureringselementen ( modernisering , ver
mindering van capaciteiten en , zo nodig , financiële herstructu
rering) omvat en geëigend is haar concurrentievermogen weer op
peil te brengen en haar zoveel financiële levensvatbaarheid te
geven dat zij onder normale marktomstandigheden uiterlijk bij

het verstrijken van de overgangsregeling zonder steun kan
functioneren ;

— dat dit herstructureringsprogramma in de totale produktie
capaciteit van de begunstigde onderneming niet voorziet in
een verhoging van de produktiecapaciteit voor de verschillende
categorieën produkten waarvoor de markt geen groei ver
toont ;

— dat het bedrag en de intensiteit van de aan de ijzer- en
staalonderneming verleende steun geleidelijk worden vermin
derd ;

— dat door de betrokken steun geen distorsies van de mededinging
worden veroorzaakt en de voorwaarden waaronder het handels

verkeer plaatsvindt niet zodanig worden veranderd dat het
gemeenschappelijk belang wordt geschaad ;

— dat de betrokken steun uiterlijk zesendertig maanden na de
toetreding wordt goedgekeurd en geen aanleiding geeft tot
uitkeringen na het verstrijken van de overgangsregeling , met
uitzondering van rentesubsidies of betalingen uit hoofde van
garanties voor leningen welke vóór die datum hebben plaatsge
vonden .

Bij het nemen van een beslissing over steunverzoeken die haar in het
kader van het herstructureringsprogramma bereiken , houdt de
Commissie rekening met de bijzondere situatie van Portugal als een

van de Lid-Staten die slechts één ijzer- en staalonderneming bezitten
waarvan de invloed op de communautaire markt van weinig
betekenis is .

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

3 . Steun ten behoeve van investeringen in de ijzer- en staalindu
strie kan verenigbaar worden geacht met de goede werking van de
gemeenschappelijke markt op voorwaarde :
— dat het betrokken investeringsprogramma vooraf aan de Com
missie is gemeld , indien zulks overeenkomstig Beschikking nr .
3302 / 81 / EGKS van de Commissie van 18 november 1981

houdende voorschriften met betrekking tot de door de onderne
mingen van de staalindustrie ter zake van hun investeringen te
verstrekken inlichtingen of latere beschikkingen vereist is ;

— dat het bedrag en de intensiteit van de steun worden gerecht
vaardigd door de omvang van de herstructurering, met inacht
neming van de structurele problemen van het gebied waar
geinvesteerd wordt, en beperkt blijven tot hetgeen daartoe
noodzakelijk is;

— dat het investeringsprogramma voldoet aan de in punt 2
genoemde criteria en aan de „Algemene doelstellingen staal", met
inachtneming van een eventueel door de Commissie dienaan
gaande uitgebracht met redenen omkleed advies .

Bij de beoordeling van dergelijke steun houdt de Commissie rekening
met de mate waarin het betrokken investeringsprogramma bijdraagt
tot andere doelstellingen van de Gemeenschap , zoals innovatie ,
energiebesparing en bescherming van het milieu , met dien verstande
dat de regels van punt 2 in acht moeten worden genomen .
4.
Steun ter dekking van de normale kosten die voortvloeien uit
het gedeeltelijk of volledig sluiten van installaties in de ijzer- en
staalindustrie kan verenigbaar worden geacht met de goede werking
van de gemeenschappelijke markt .
De kosten die in aanmerking komen voor deze steun zijn de
volgende:

— uitkeringen aan werknemers die zijn ontslagen of vervroegd
gepensioneerd worden , voor zover deze uitkeringen niet vallen
onder de steun uit hoofde van artikel 56 , lid 1 , sub c ), of lid 2 ,
sub b ), van het Verdrag ;

— schadeloosstellingen die verschuldigd zijn aan derden wegens de
opzegging van overeenkomsten , met name inzake de levering van
grondstoffen ;
— uitgaven die het voor een ander industrieel gebruik geschikt
maken van het terrein , de gebouwen en / of de infrastructuur van
een gesloten produktie-installatie met zich brengt .
Sluitingssteun waarmee geen rekening kon worden gehouden in de
uiterlijk binnen achttien maanden na de toetreding aangemelde
programma's kan , bij wijze van uitzondering in afwijking van het
bepaalde in punt 4 van het Protocol nr . 20 en punt 2 , vijfde streepje ,
van deze bijlage , na deze datum bij de Commissie worden aangemeld
en na het verstrijken van een termijn van zesendertig maanden
volgend op de toetreding worden goedgekeurd .
5.
Steun ter vergemakkelijking van de werking van bepaalde
ondernemingen of installaties kan verenigbaar worden geacht met de
goede werking van de gemeenschappelijke markt op voorwaarde :

— dat deze steun onlosmakelijk deel uitmaakt van een herstructu
reringsprogramma als omschreven in punt 2 , eerste streepje;

— dat deze steun geleidelijk althans eenmaal per jaar wordt
verminderd ;
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— dat de intensiteit en het bedrag van de steun beperkt blijven tot
hetgeen volstrekt noodzakelijk is voor de voortzetting van de
werkzaamheden tijdens de herstructureringsperiode en gerecht
vaardigd worden door de betekenis van de ondernomen herstruc
turering, rekening houdend met eventueel verleende investe
ringssteun .

Bij de beoordeling van dergelijke steun houdt de Commissie rekening
met de problemen waarmede de betrokken eenheid of eenheden en
het betrokken gebied of de betrokken gebieden te kampen hebben ,
alsmede met de neveneffecten van de steun voor de mededinging op
andere markten dan de staalmarkt , met name de vervoermarkt.
6 . Steun aan ijzer- en staalondernemingen ter dekking van haar
kosten van research- en ontwikkelingsprojecten kan verenigbaar
worden geacht met de goede werking van de gemeenschappelijke
markt op voorwaarde dat een der doelstellingen van het betrokken
research - en / of ontwikkelingsproject wordt gevormd door:
— een vermindering van de produktiekosten en met name energie
besparing of een produktiviteitsverbetering ;
— een verbetering van de kwaliteit van het produkt ;

— een verbetering van de prestaties van de ijzer- en staalprodukten
of een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van staal ;
— een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van
gezondheid en veiligheid .

Het totale bedrag van alle te dien einde verleende steun mag niet meer
bedragen dan 50% van de voor steun in aanmerking komende
kosten van het project . De voor steun in aanmerking komende
kosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met het
project , met name met uitsluiting van alle uitgaven voor investerin
gen in produktiemethoden .

7.
De Commissie wint , voordat zij haar standpunt bepaalt , bij de
Lid-Staten advies in over de belangrijkste steunvoornemens waarvan
zij door de Portugese Regering in kennis is gesteld . Zij stelt alle
Lid-Staten in kennis van het door haar inzake elk steunvoornemen

ingenomen standpunt .

Indien de Commissie , na de belanghebbenden te hebben aange
maand hun opmerkingen te maken , vaststelt dat een steunmaatregel
niet verenigbaar is met het bepaalde in deze bijlage , stelt zij de
Portugese Regering daarvan bij beschikking in kennis . Artikel 88 van
het Verdrag is van toepassing wanneer de Portugese Regering
genoemde beschikking niet naleeft .
8.
De Portugese Regering brengt de Commissie halfjaarlijks
verslag uit over de in de voorgaande zes maanden verstrekte steun ,
over het gebruik dat daarvan is gemaakt en over de in deze periode
bereikte resultaten op het gebied van de herstructurering . Deze
verslagen moeten gegevens bevatten over alle financiële maatregelen
welke door de Portugese Staat of door de regionale of plaatselijke
autoriteiten zijn genomen met betrekking tot de ijzer- en staalonder
neming van de overheid . Zij moeten binnen twee maanden na het
eind van elk halfjaar worden ingezonden in een door de Commissie
aan te geven vorm .

Het eerste desbetreffende verslag zal betrekking hebben op gedu
rende het eerste halfjaar volgend op de toetreding verstrekte
steun .
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Protocol nr . 21

betreffende de economische en industriële ontwikkeling van Portugal
DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

Verlangende bepaalde bijzondere vraagstukken die voor
Portugal van belang zijn te regelen,

ling dat ten doel heeft de levensstandard in Portugal nader te
brengen tot die van de andere Europese naties en het tekort
aan werkgelegenheid op te heffen , waarbij de regionale
verschillen in ontwikkeling geleidelijk worden opgeheven;
Erkennen dat het in hun gemeenschappelijk belang is dat de
doelstellingen van dit beleid worden verwezenlijkt ;

TOT OVEREENSTEMMING GERAAKT OMTRENT DE
VOLGENDE BEPALINGEN ,

Brengen in herinnering dat de fundamentele doelstellingen
van de Europese Economische Gemeenschap de voortduren
de verbetering van de omstandigheden waaronder de volke
ren van de Lid-Staten leven en werken omvatten , alsmede de
harmonische ontwikkeling van hun economie door het

verschil iri niveau tussen de onderscheiden gebieden en de
achterstand van de minder begunstigde gebieden te vermin
deren ;

Nemen kennis van de omstandigheid dat de Portugese
Regering een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van
een beleid inzake industrialisatie en economische ontwikke

Komen overeen te dien einde tot de Instellingen van de
Gemeenschap de aanbeveling te richten alle middelen en
procedures aan te wenden waarin het EEG-Verdrag voor
ziet , met name door op doeltreffende wijze gebruik te maken
van de communautaire middelen die dienen ter verwezenlij
king van bovengenoemde doelstellingen van de Gemeen
schap ;

Erkennen in het bijzonder dat in geval van toepassing van de
artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag, rekening dient te
worden gehouden met de doelstellingen van economische
expansie en verhoging van de levensstandaard van de
bevolking.

Protocol nr . 22

betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met de Portugese Republiek
Artikel 1

— atoomfysica ( metingen van werkzame doorsneden , kana
lisatietechnieken ),

1.
Onmiddellijk bij de toetreding wordt de kennis waar
van overeenkomstig artikel 13 van het EGA-Verdrag mede
deling is gedaan aan de Lid-Staten , personen en ondernemin
gen , ter beschikking gesteld van de Portugese Republiek , die

— winningsmetallurgie van uranium .

deze kennis onder de in voornoemd artikel bedoelde voor

1.
In de sectoren waarin de Portugese Republiek kennis
ter beschikking stelt van de Gemeenschap , verlenen de
bevoegde instanties aan de Lid-Staten , personen en onder
nemingen van de Gemeenschap op verzoek licenties tegen
commerciële voorwaarden , indien zij uitsluitende rechten
bezitten op in de Lid-Staten van de Gemeenschap verkregen
octrooien en voor zover zij geen verplichting of verbintenis
jegens derden hebben om een uitsluitende of gedeeltelijk
uitsluitende licentie op de rechten op deze octrooien te

waarden op beperkte wijze op haar grondgebied ver
spreidt .
2.
Onmiddellijk bij de toetreding stelt de Portugese
Republiek op het gebied van de kernenergie in Portugal
verkregen en beperkt verspreide kennis ter beschikking van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , voor zover
het geen strikt commerciële toepassingen betreft . De Com
missie deelt deze kennis mede aan de ondernemingen van de
Gemeenschap , onder de voorwaarden bedoeld in het in lid 1
vermelde artikel .

3.

Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk :

— reactordynamica ,
— stralingsbescherming,

— toepassing van nucleaire meettechnieken ( op industrieel ,
landbouw-, archeologisch en geologisch gebied ),

Artikel 2

verlenen of aan te bieden .

2.
Ingeval er een uitsluitende of gedeeltelijke uitsluitende
licentie is verleend , bevordert en vergemakkelijkt de Portu
gese Republiek dat de houders van dergelijke licenties tegen
commerciële voorwaarden sublicenties verlenen aan de

Lid-Staten , personen en ondernemingen van de Gemeen
schap .
Het verlenen van dergelijke uitsluitende of gedeeltelijk
uitsluitende licenties geschiedt op normale commerciële
grondslag .
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Protocol nr. 23

betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uit derde landen
Artikel 1

verwijzing naar de in 1985 verleende basisquota die in de
bijlage staan .

De onderstaande regeling is vanaf 1 januari 1986 tot en met
31 december 1987 van toepassing op de montage en de
invoer van automobielen, ongeacht de soort van de motor,
voor personenvervoer of voor goederenvervoer.

2. De quota per merk worden jaarlijks bijgesteld . Daartoe
wordt een aanpassingscoëfficiënt toegepast ten einde de
verhoging van de prijzen in Portugal en de ontwikkeling van
de fabricageprijzen van CKD-automobielen te compense
ren .

Artikel 2

De Portugese Republiek opent jaarlijks invoercontingenten
per merk voor de invoer in Portugal van gemonteerde
automobielen , hierna CBU te noemen , van herkomst uit
derde landen waarmee zij niet door overeenkomst is verbon
den , met een brutogewicht van minder dan 3 500 kilogram ,
ten belope van 15 eenheden per producent en per jaar voor
merken voertuigen die niet in Portugal worden gemonteerd
en, in het geval van de overige merken , ten belope van 2%
van het aantal voertuigen van hetzelfde merk die in het
voorafgaande jaar in Portugal zijn gemonteerd .
Artikel 3

3.
Het gebruik van de bij wijze van basisquota toegekende
quota per merk is voor 90 % vrij in 1986 en voor 93 % vrij in
1987 . Het gebruik van het saldo van de quota per merk
wordt afhankelijk gesteld van de uitvoer van automobielen of
de bestanddelen daarvan op basis van de in Portugal
toegevoegde waarde van deze uitvoer .
Artikel 5

1.
Voor exporteurs die het totaal van hun basisquota
krachtens artikel 4 reeds hebben gebruikt , worden in de loop
van het jaar aanvullende CKD-quota toegekend aan de hand
van de in Portugal toegevoegde waarde van de uitgevoerde
automobielen of bestanddelen van automobielen .

De Portugese Republiek opent een algemeen jaarlijks contin
gent voor CBU-automobielen van herkomst uit derde landen
waarmee zij niet door overeenkomst is verbonden , met een
gewicht van meer dan 3 500 kilogram , ten belope van
30 eenheden .

Artikel 4

1.
De Portugese Republiek opent voor niet-geassembleer
de automobielen , hierna CKD te noemen , met een brutoge
wicht van minder dan 2 000 kilogram , voor personenver
voer, aan het begin van elk jaar een quotum per merk , onder

De toekenning van aanvullende quota geschiedt op de
grondslag van de in bijlage B opgenomen coëfficiënten .

2.
Voor de in lid 1 bedoelde exporteurs is de mogelijkheid
van aanvullende quota beperkt tot een globale waarde van
ten hoogste 12% van het totaalbedrag van de CKD-basis
quota voor de in bijlage A vermelde merken .
Artikel 6

De in de artikelen 4 en 5 vastgestelde quota kunnen worden
gebruikt voor de invoer van CKD- of CBU-automobielen .

BIJLAGE A

Basisquota per merk - 1985
(in 1 000 escudo)

Toyota
Datsun

Mazda
Honda

Subaru
Daihatsu

1 429 811
1 151 548
188 282
170 077
102 304
20 315
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BIJLAGE B

Weging van de coëfficiënten bij uitvoer bedoeld in artikel 5 , lid 1

1986

1987

CKD

0,6

CBU en carrosserieën

0,5

0,5
0,45

Halfafgewerkte bestanddelen

0,4

0,35

\

Afgewerkte bestanddelen:

\

— Motoren

0,8

0,7

— Versnellingsbakken

0,7

— Elektrische bestanddelen

0,8
0,7
0,6

— Andere bestanddelen

0,55

0,5

— Andere mechanische bestanddelen

0,6
0,5

Protocol nr. 24

betreffende de landbouwstructuren van Portugal
ï.
Vanaf de datum van toetreding zal ten gunste van
Portugal en in overeenstemming met de doelstellingen van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, een gemeenschap
pelijke actie ten uitvoer worden gelegd die een specifiek
ontwikkelingsprogramma bevat dat is aangepast aan de
bijzondere structurele verhoudingen in de Portugese land
bouw. Dit programma met een totale looptijd van 10 jaar zal
met name ten doel hebben een aanzienlijke verbetering van de
produktie- en commercialisatievoorwaarden alsmede een
verbetering van de structurele situatie van de Portugese
landbouwsector in zijn geheel .
2.
De Gemeenschap zal dit actieprogramma ten gunste
van Portugal ten uitvoer leggen op soortgelijke wijze als de
reeds in de Gemeenschap voor de meest achtergebleven
gebieden bestaande acties . Dit programma zal zijn gericht op
ontwikkeling van de infrastructuur ten plattelande , de
landbouwvoorlichting en de mogelijkheden tot beroepsoplei
ding en zal bijdragen tot heroriëntatie van de produktie , met
inbegrip van irrigatie , wanneer die noodzakelijk is , draine
ring en weideverbetering.
Bovendien zal de Gemeenschap dit programma zodanig ten
uitvoer leggen , dat het meer specifiek beantwoordt aan de
behoeften en de bijzondere situatie van Portugal . Dit pro
gramma zal met name nader te omschrijven maatregelen
bevatten die ertoe strekken doeltreffend bij te dragen tot het
stopzetten van activiteiten . Deze maatregelen mogen in geen
geval minder gunstig zijn dan die waarvoor de Lid-Staten van
de huidige Gemeenschap in aanmerking zijn gekomen en de
voorwaarden om voor communautaire financiering in aan
merking te komen dienen te zijn aangepast aan het specifieke
karakter van de Portugese situatie .

3.
De Gemeenschap zal tot de wenselijke ontwikkeling
van de landbouwstructuur in Portugal bijdragen , ten einde
doelstellingen op korte , middellange en lange termijn te
bereiken :

a) op korte termijn , verbetering van de landbouwvoorlich
ting en de voorwaarden voor de bedrijfsvoering door een
betere verdeling van de beschikbare middelen zonder dat
zulks een wijziging van de omvang van de bedrijven of
belangrijke rationaliseringsmaatregelen met zich brengt ;
voorts, voor zover mogelijk, verbetering van de inrich
tingen voor verwerking en commercialisatie, rekening
houdend met de bepalende of voorziene kenmerken van
de landbouwproduktie ;

b ) op middellange termijn , ontwikkeling van een goede
infrastructuur en irrigatie van de gebieden voor droge
cultures , stimulering van een beter gebruik van de bodem
en het instellen en ontwikkelen van doeltreffende acties

inzake voorlichting , onderwijs en onderzoek op land
bouwgebied . In dit verband zou ook kunnen worden
ingegaan op aspecten op langere termijn van veestapel
verbetering, zoals controle op de prestatie en controles
op de afstammelingen van mannelijke fokdieren ;
c) op lange termijn zal het hoofdzakelijk gaan om bevor
dering van de ruilverkaveling van verspreide bedrijven en
vergroting van de bedrijven die thans niet levensvatbaar
zijn . Ter zelfder tijd dient te worden getracht het gebrek
in evenwicht in de leeftijdsopbouw van de landbouwbe
volking te corrigeren door het stimuleren van pensione
ring van oudere bedrijfshoofden en , naar gelang het
geval , door uitvoering van maatregelen gericht op het
vergemakkelijken van de toegang van jongeren tot het
beroep onder voorwaarden die de levensvatbaarheid op
lange termijn van hun bedrijf waarborgen .
4.
De totale geraamde kosten ten laste van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling
Oriëntatie, voor de toepassing van het specifieke programma
dat in het bijzonder de achtergebleven gebieden van Portugal
omvat , daarbij inbegrepen die van de autonome gebieden van
de Azoren en Madeira , liggen in de orde van grootte van 700
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miljoen Ecu voor de looptijd van 10 jaar, dat wil zeggen in de
orde van grootte van 70 miljoen Ecu per jaar.
5.

De percentages voor communautaire financiering van

de uitgaven die uit hoofde van het specifieke programma
voor financiering in aanmerking komen, worden vastgesteld
met inachtneming van de percentages die zijn , worden, of
zullen worden toegepast op de meest achtergebleven gebie
den van de Gemeenschap voor soortgelijke acties .

6.

465

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie , met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op de wijze
bepaald in artikel 258 van de Toetredingsakte de toepas
singsbepalingen van het specifieke programma vast.
7 . De Commissie dient vóór 1 januari 1991 bij de Raad
een verslag in ter evaluatie van de uitvoering van het
specifieke programma .

Protocol nr. 25

betreffende de toepassing in Portugal van de produktiedisciplines die zijn ingesteld in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
1.
De Gemeenschap meent dat, gelet op de huidige
situatie van de Portugese landbouw , zich noodzakelijkerwijs
een verbetering van de produktiviteit zal voordoen onder de
invloed van diverse factoren waaronder de toepassing van
communautaire structurele bepalingen en de uitvoering van
het specifieke programma voor de landbouwstructuur in
Portugal als bedoeld in Protocol nr. 24 .

worden toegepast als die welke geldt voor de meest achter
gebleven gebieden van de Gemeenschap in haar huidige
samenstelling.

2.
De Gemeenschap meent dat, zelfs als deze produktivi
teitsverhoging zich voordoet in een context van rationali
sering van de Portugese landbouw onder de invloed van
acties tot omschakeling of tot stopzetting van activiteiten ,
daaruit een zekere produktieverhoging zal voortvloeien .

In deze sectoren dreigt elke ontwikkeling van de produktie in
Portugal de situatie van de communautaire produktie in haar
geheel immers te verergeren . Daarom is de Gemeenschap van
oordeel dat de Portugese Republiek niet kan worden vrijge
steld van de disciplines die in communautair verband zijn
vastgesteld en zulks vanaf de datum van toetreding, ongeacht
de voor het betrokken produkt aangehouden vorm van

De Gemeenschap moedigt evenwel een dergelijke ontwikke
ling tijdens de eerste etappe aan , want dit is de noodzakelijke
voorwaarde voor handhaving van een concurrerende land
bouwactiviteit in Portugal in het kader van een uitgebreide
Gemeenschap .

Daartegenover zullen vanaf de toepassing in Portugal , te
rekenen van het begin van de tweede etappe , van het geheel
van de regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de
communautaire disciplines in Portugal op dezelfde wijze

3.
De bovenomschreven situatie dient te worden genuan
ceerd in de volgende sectoren : wijn , olijfolie , groenten en
fruit verwerkt op basis van tomaten en suikerbieten .

overgang .

De Gemeenschap houdt bij de omschrijving van deze maat
regelen tot disciplinering van de produktie evenwel rekening
met de zeer specifieke landbouwsituatie van deze Lid-Staat ;
te dien einde voorzien de bepalingen van deze Toetredings
akte er in dat voor deze sectoren vanaf de aanvang een
element van soepelheid wordt gebracht in de toepassing van
de communautaire regels inzake de produktiediscipline.
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SLOTAKTE

De gevolmachtigden van:
ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN ,
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN ,
DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE ,
DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK ,
DE PRESIDENT VAN IERLAND ,
DE PRESIDENT ,VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK ,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG ,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,
DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK ,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË
EN NOORD-IERLAND ,
en

DE RAAD DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

vertegenwoordigd door zijn Voorzitter,
bijeengekomen te Lissabon en Madrid , de twaalfde juni negentienhonderd vijfentachtig, ter
gelegenheid van de ondertekening van het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie ,

hebben vastgesteld , dat de volgende teksten zijn opgesteld en aangenomen in het kader van de
Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Spanje en van de Conferentie
tussen de Europese Gemeenschappen en de Portugese Republiek:
I. het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de
Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ;

II . de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen ;
III . de hieronder genoemde teksten zijn gehecht aan de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden
en de aanpassing der Verdragen :
A. Bijlage

Bijlage
Bijlage

I:
II:
III :

Lijst bedoeld in artikel 26 van de Toetredingsakte ,
Lijst bedoeld in artikel 27 van de Toetredingsakte ,
Lijst bedoeld in artikel 43 , lid 1 , eerste streepje , van de Toetredings
akte ,

Bijlage

IV:

Lijst bedoeld in artikel 43 , lid 1 , tweede streepje, van de Toetredings
akte ,

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

V:
VI :
VII:
VIII :
IX:
X:
XI :

Bijlage

XII:

Lijst bedoeld in artikel 48 , lid 3 , van de Toetredingsakte , ,
Lijst bedoeld in artikel 48 , lid 4 , van de Toetredingsakte ,
Lijst bedoeld in artikel 53 van de Toetredingsakte ,
Lijst bedoeld in artikel 75 , punt 3 , van de Toetredingsakte ,
Lijst bedoeld in artikel 158 , lid 1 , van de Toetredingsakte ,
Lijst bedoeld in artikel 158 , lid 3 , van de Toetredingsakte,
Technische voorschriften bedoeld in artikel 163 , lid 3 , van de
Toetredingsakte ,
Lijst bedoeld in artikel 168 , lid 4 , van de Toetredingsakte,
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Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

XIII :
XIV:
XV :
XVI :
XVII :
XVIII :
XIX :
XX :

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

XXI:
XXII :
XXIII :
XXIV :
XXV :

Lijst bedoeld in artikel 174 van de Toetredingsakte,
Lijst bedoeld in artikel 176 van de Toetredingsakte,
Lijst bedoeld in artikel 177, lid 3 , van de Toetredingsakte,
Lijst bedoeld in artikel 177, lid 5 , van de Toetredingsakte,
Lijst bedoeld in artikel 178 , lid 1 , van de Toetredingsakte,
Lijst bedoeld in artikel 200 van de Toetredingsakte,
Lijst bedoeld in artikel 213 van de Toetredingsakte,
Lijst bedoeld in artikel 243 , punt 2 , sub a ), van de Toetredings
akte,

B.

Lijst
Lijst
Lijst
Lijst

bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld

in
in
in
in

artikel
artikel
artikel
artikel

245 ,
249 ,
269 ,
273 ,

lid
lid
lid
lid

1,
2,
2,
2,

van
van
van
van

de Toetredingsakte,
de Toetredingsakte,
de Toetredingsakte,
de Toetredingsakte ,

Bijlage
XXVI :
Bijlage XXVII :
Bijlage XXVIII:
Bijlage
XXIX :
Bijlage
XXX :
Bijlage
XXXI :
Bijlage XXXII :
Bijlage XXXIII :
Bijlage XXXIV:
Bijlage XXXV :
Bijlage XXXVI :

Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst

bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld
bedoeld

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel

278 , lid 1 , van de Toetredingsakte ,
280 van de Toetredingsakte ,
355 , lid 3 , van de Toetredingsakte ,
361 van de Toetredingsakte ,
363 van de Toetredingsakte ,
364 , lid 3 , van de Toetredingsakte,
365 van de Toetredingsakte ,
378 van de Toetredingsakte ,
391 , lid 1 , van de Toetredingsakte,
391 , lid 2 , van de Toetredingsakte,
393 van de Toetredingsakte ,
395 van de Toetredingsakte ;

Protocol nr .

1

betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank ,

Protocol nr.

2

Protocol nr .

3

Protocol nr .

4

betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla ,
betreffende het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende
de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn ,
mechanisme houdende aanvulling van de tegenprestaties in het kader
van door de Gemeenschap met derde landen gesloten visserijovereen

Protocol nr .

5

Protocol nr.

6

Protocol nr .

7

komsten ,

Protocol nr .

8

Protocol nr .

9

Protocol nr .

10

Protocol nr .

11

Protocol nr .

12

Protocol nr .

13

Protocol nr .

14

Protocol nr .

15

Protocol nr .

16

Protocol nr .

17

Protocol nr .

18

betreffende de deelneming van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ,
betreffende de in artikel 34 van de Toetredingsakte bedoelde Spaanse
jaarlijkse tariefcontingenten voor de invoer van automobielen van post
ex 87.02 A I b ) van het gemeenschappelijk douanetarief,
betreffende de Spaanse kwantitatieve contingenten ,
betreffende Spaanse octrooien ,
betreffende de handel in textielprodukten tussen Spanje en de Gemeen
schap in haar huidige samenstelling,
betreffende de herstructurering van de Spaanse ijzer- en staal
industrie ,
betreffende prijsvoorschriften ,
betreffende de regionale ontwikkeling van Spanje ,
betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met het
Koninkrijk Spanje ,
betreffende katoen ,
betreffende de definitie van de Portugese basisrechten voor bepaalde
produkten ,
betreffende de toekenning door de Portugese Republiek van de
vrijstelling van douanerechten bij invoer van bepaalde goederen ,
betreffende de handel in textielprodukten tussen Portugal en de andere
Lid-Staten van de Gemeenschap ,
betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uit
de andere Lid-Staten ,
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Protocol nr.

19

betreffende Portugese octrooien ,

Protocol nr.

20

betreffende de herstructurering van de Portugese ijzer- en staal
industrie ,

Protocol nr .

21

betreffende de economische en industriële ontwikkeling van Portu
gal »

Protocol nr.
Protocol nr .

22

betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met de

23

Portugese Republiek ,
betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uil
derde landen ,

Protocol nr.
Protocol nr.

24
25

betreffende de landbouwstructuren van Portugal,
betreffende de toepassing in Portugal van de produktiedisciplines die
zijn ingesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouw
beleid .

C. De teksten van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie alsmede de
Verdragen waarbij zij zijn gewijzigd of aangevuld, met inbegrip van het Verdrag betreffende
de toetreding van het Koninkrijk Denemarken , Ierland en het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , alsmede van het Verdrag betreffende de

toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , in de Portugese en de Spaanse taal .
De gevolmachtigden hebben akte genomen van het besluit van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 11 juni 1985 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal .
Voorts hebben de gevolmachtigden en de Raad de hierna genoemde en aan deze Slotakte
gehechte verklaringen aangenomen:
1 . Gemeenschappelijke verklaring van intentie betreffende de ontwikkeling en intensive
ring van de betrekkingen met de landen van Latijns-Amerika ;
2 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de economische en sociale ontwikkeling van
de autonome gebieden van de Azoren en Madeira ;

3 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende het vrije verkeer van werknemers ;
4 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende werknemers van de huidige Lid-Staten die in
Spanje of Portugal zijn gevestigd en Spaanse of Portugese werknemers die in de
Gemeenschap zijn gevestigd , alsmede hun gezinsleden ;
5 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de opheffing van de monopolies die in de
nieuwe Lid-Staten op landbouwgebied bestaan ;
6 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de aanpassing van het „acquis communau
taire" in de sector plantaardige oliën en vetten ;

7 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de regeling voor het handelsverkeer in
landbouwprodukten tussen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek ;
8 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invoer uit derde landen van aan de ARH
onderworpen produkten ;
9 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van het regulerende bedrag op
tafelwijn ;
10 . Gemeenschappelijke verklaring inzake de ARH in de sector granen ;
11 . Gemeenschappelijke verklaring inzake Protocol nr. 2 betreffende de Canarische
Eilanden en Ceuta en Melilla ;

12 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende Protocol nr . 2 ;
13 . Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9 van Protocol nr . 2 ;
14 . Gemeenschappelijke verklaring inzake de betrekkingen op visserijgebied met derde
landen ;

15 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de met bepaalde derde landen te sluiten
protocollen ;
16 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de opneming van de peseta en de escudo in
de Ecu .
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De gevolmachtigden en de Raad hebben eveneens kennis genomen van de volgende verklaringen die
aan deze Slotakte zijn gehecht:

1 . Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing op Berlijn
van het besluit inzake de toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het
Verdrag inzake de toetreding tot de Europese Economisché Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie;

2 . Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de omschrijving van de
uitdrukking „onderdanen".
De gevolmachtigden en de Raad hebben tevens kennis genomen van de overeenstemming betreffende
de procedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden
genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat, die tot stand is gekomen in het kader van

de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Spanje en de Conferentie
tussen de Europese Gemeenschappen en de Portugese Republiek en die aan deze Slotakte is
gehecht .
Ten slotte zijn de volgende verklaringen afgelegd en aan deze Slotakte gehecht:
A. Gemeenschappelijke verklaringen : Gemeenschap in haar huidige samenstelling / Koninkrijk
Spanje
1 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Spaanse ijzer- en staalindustrie ;
2 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de prijzen van de landbouwprodukten
in Spanje ;
3 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte Spaanse
kwaliteitswij nen ;
4 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde
gegevens op landbouwgebied wat Spanje betreft ;
5 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende het actieprogramma dat in de sector groenten en
fruit dient te worden uitgewerkt voor de fase van verificatie van de convergentie wat Spanje
betreft ;
6 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invloed op het handelsverkeer met de andere
Lid-Staten van de bij wijze van overgangsmaatregel door het Koninkrijk Spanje gehandhaafde
nationale steunmaatregelen ;
7 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing in Spanje van communautaire
sociaal-structurele maatregelen in de wijnbouwsector alsmede van de voorschriften om de
oorsprong van Spaanse wijn te kunnen bepalen en de commerciële bewegingen ervan te kunnen
volgen ;
8 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toekomstige regeling voor het handelsverkeer
met Andorra ;

B. Gemeenschappelijke verklaring: Gemeenschap in haar huidige samenstelling / Portugese
Republiek
1 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toegang tot de Portugese aardoliemarkt;
2 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Portugese ijzer- en staalindustrie;
3 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de eerste richtlijn van de Raad van 12 december
1977 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen ;

4 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de prijzen van landbouwprodukten
in Portugal ;
5 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende het actieprogramma dat voor de eerste over
gangsetappe moet worden opgesteld voor produkten waarvoor een overgang in etappes geldt
voor wat Portugal betreft;
6 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde
gegevens op landbouwgebied voor wat Portugal betreft ;

7 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende wijn in Portugal ;
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8 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de voorziening van de suikerraffinerende industrie
in Portugal ;

9 . Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invoering van het gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde in Portugal;
C. Verklaringen van de Europese Economische Gemeenschap:
1 . Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de toegang van Spaanse
en Portugese werknemers tot werkzaamheden in loondienst in de huidige Lid-Staten;

2. Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de bijstand voor Spanje
en Portugal uit het Europees Sociaal Fonds;

3 . Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de bijstand voor Spanje
en Portugal uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;
4 . Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de voorziening van de
suikerraffinerende nijverheid in Portugal ;
5 . Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de communautaire steun
voor het toezicht en de controle op de wateren ;
6 . Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de aanpassing en de
modernisering van de Portugese economie;
7 . Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de toepassing van het
mechanisme van communautaire leningen ten gunste van Portugal ;

8 . Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap inzake de toepassing van het
regulerend bedrag;

D. Verklaringen van het Koninkrijk Spanje
1 . Verklaring van het Koninkrijk Spanje: COPACE-zone;
2 . Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende Latijns-Amerika ;
3 . Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende Euratom ;
E. Verklaringen van de Portugese Republiek

1 . Verklaring van de Portugese Republiek inzake de compenserende vergoedingen bedoeld in
artikel 358 ;

2 . Verklaring van de Portugese Republiek : COPACE-zone;
3 . Verklaring van de Portugese Republiek betreffende monetaire aangelegenheden ;
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Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese
Schlußakte gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
acte final .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíossínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochrait
heach seo .

En fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
atto finale .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slot
akte hebben gesteld.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente Acta final .
Udfærdiget i Madrid, den tolvte juni nitten hundrede og femogfirs.
Geschehen zu Madrid am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundachtzig.
Εγινε στη Μαδρίτη, στις δώδεκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε.

Done at Madrid on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and eightyfive .

Hecho en Madrid, el doce de junio de mil novecientos ochenta y cinco .
Fait à Madrid, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
Arna dhéanamh i Maidrid, an dóú lá déag de Mheitheamh, míle naoi gcéad ochtó a cúig.
Fatto a Madrid , addì dodici giugno millenovecentottantacinque.

Gedaan te Madrid, de twaalfde juni negentienhonderd vijfentachtig.
Feito em Madrid, aos doze de Junho de mil novecentos e oitenta e cinco.
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Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese
Schlußakte gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
acte final .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíossínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochrait
heach seo.

En fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
atto finale .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slot
akte hebben gesteld.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente Acta final.
Udfærdiget i Lissabon, den tolvte juni nitten hundrede og femogfirs.
Geschehen zu Lissabon am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundachtzig.
Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δώδεκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε.

Done at Lisbon on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and eightyfive .

Hecho en Lisboa, el doce de junio de mil novecientos ochenta y cinco.

Fait à Lisbonne, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
Arna dhéanamh i Liospóin, an dóú lá déag de Mheitheamh, míle naoi gcéad ochtó a cúig.
Fatto a Lisbona, addì dodici giugno millenovecentottantacinque.

Gedaan te Lissabon, de twaalfde juni negentienhonderd vijfentachtig.
Feito em Lisboa, aos doze de Junho de mil novecentos e oitenta e cinco.
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Gemeenschappelijke verklaring van intentie

betreffende de ontwikkeling en intensivering van de betrekkingen met de landen van
Latijns-Amerika

De Gemeenschap:

— zal zich er meer in het bijzonder op toeleggen, een
concrete inhoud te geven aan de middelen die het

— bevestigt het belang dat zij hecht aan de traditionele
banden die zij met de landen van Latijns-Amerika
onderhoudt en aan de nauwe samenwerking die zij met
deze landen tot stand heeft gebracht ;

mogelijk maken de bestaande betrekkingen te versterken ,
het handelsverkeer zoveel mogelijk te ontwikkelen, uit te
breiden en te diversifiëren en op gebieden die van
gemeenschappelijk belang zijn op een zo ruim mogelijke
grondslag samen te werken , met gebruikmaking van
passende middelen en het passende kader , om de doel

— herinnert in dit verband aan de recente ontmoeting op
ministerieel niveau te San-José de Costa-Rica ;

treffendheid van de onderscheiden vormen van samen

werking op te voeren ;

— bevestigt , ter gelegenheid van de toetreding van Spanje en
Portugal , nogmaals haar wil om haar economische en
commerciële betrekkingen en haar samenwerking met die
landen uit te breiden en te versterken ;

— is vastbesloten haar inspanningen te intensiveren ten
einde alle mogelijkheden te benutten om deze doelstellin
gen te bereiken en aldus met name bij te dragen tot de
economische en sociale ontwikkeling van de La
tijns-Amerikaanse regio en de inspanningen van die regio
tot regionale integratie ;

— is tegen deze achtergrond bereid ter bevordering van de
handelsstromen , vanaf de toetreding de problemen die op
commercieel gebied kunnen rijzen , te bestuderen ten
einde naar passende oplossingen te zoeken met inachtne
ming in het bijzonder van de draagwijdte van het stelsel
- van algemene tariefpreferenties, alsmede van de toepas
sing van de overeenkomsten voor economische samen
werking die met sommige Latijns-Amerikaanse landen of
groepen Latijns-Amerikaanse landen zijn gesloten of
zullen worden gesloten .

Gemeenschappelijke verklaring
betreffende de economische en sociale ontwikkeling van de autonome gebieden van de Azoren en
Madeira

De Hoge Verdragsluitende Partijen brengen in herinnering
dat tot de fundamentele doelstellingen van de Europese
Economische Gemeenschap behoren een permanente verbe
tering van de levens- en arbeidsomstandigheden van de

bergachtige structuur bezitten , ernstige tekortkomingen op
het gebied van de infrastructuur kennen en economisch een
achterstand hebben , te overwinnen .

volkeren der Lid-Staten , alsmede een harmonische ontwik

Zij erkennen dat het in het belang van alle partijen is dat de
doeleinden van deze politiek worden verwezenlijkt en herin
neren eraan dat in de toetredingsinstrumenten specifieke
bepalingen zijn opgenomen voor de autonome gebieden van

keling van hun economieën door de verschillen tussen de
diverse regio's en de achterstand van de probleemgebieden te
verkleinen .

Zij nemen akte van het feit dat de Regering van de Portugese
Republiek en de autoriteiten van de autonome gebieden van
de Azoren en Madeira een politiek van economische en
sociale ontwikkeling voeren die tot doel heeft de handicaps
van deze gebieden, welke voortvloeien uit het feit dat zij ver
van het Europese continent zijn gelegen , een bijzondere

de Azoren en Madeira .

De Hoge Verdragsluitende Partijen komen overeen te dien
einde aan de Instellingen van de Gemeenschap aan te bevelen
bijzondere aandacht aan de verwezenlijking van bovenge
noemde doeleinden te hechten .
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Gemeenschappelijke verklaring
betreffende het vrije verkeer van werknemers

De uitbreiding van de Gemeenschap zou bepaalde moeilijk
heden met zich mee kunnen brengen voor de sociale situatie
in een of meer Lid-Staten waar het toepassing van de
voorschriften inzake het vrije verkeer van werknemers
betreft .

De Lid-Staten verklaren dat zij zich het recht voorbehouden
om eventuele problemen van dien aard aan de Instellingen
van de Gemeenschap voor te leggen met het oog op een
oplossing die in overeenstemming is met de Verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen en de uitvoe
ringsbepalingen daarvan.

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende werknemers van de huidige Lid-Staten die in Spanje of Portugal zijn gevestigd en Spaanse
of Portugese werknemers die in de Gemeenschap zijn gevestigd, alsmede hun gezinsleden
1.
De huidige en de nieuwe Lid-Staten verplichten zich
ertoe om op onderdanen van de- andere Lid-Staten die op
regelmatige wijze op hun grondgebied verblijven of werken ,
geen nieuwe restrictieve maatregelen toe te passen indien zij
deze na de datum van ondertekening van deze Akte zouden
aannemen op het gebied van het verblijf en de werkgelegen

2.

De huidige en de nieuwe Lid-Staten verplichten zich

ertoe óm na de ondertekening van deze Akte in hun
voorschriften geen nieuwe beperkingen op te nemen ten
aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt voor de gezins
leden van deze werknemers .

heid van buitenlanders .

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de opheffing van de monopolies die in de nieuwe Lid-Staten op landbouwgebied
bestaan

1.
Behoudens de afwijkende bepalingen uit hoofde van de
Toetredingsakte, nemen de nieuwe Lid-Staten alle adequate
maatregelen om de nationale monopolies betreffende de
produktie en de afzet van landbouwprodukten op te hef
fen :

— op 1 maart 1986 voor wat het Koninkrijk Spanje
betreft ,

— op 1 maart 1986 voor produkten waarvoor een klassieke
overgang geldt, en aan het begin van de tweede etappe
voor de produkten waarvoor een overgang in etappes
geldt , voor wat de Portugese Republiek betreft .
2.
Ten aanzien van alcohol gaan de nieuwe Lid-Staten
evenwel over tot aanpassing van hun nationale monopolie
overeenkomstig de artikelen 48 en 208 van de Toetredings
akte en de Jurisprudentie van het Hof van Justitie .
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Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de aanpassing van het „acquis communautaire" in de sector plantaardige
oliën en vetten

Zo spoedig mogelijk na de toetreding zal een aanvang
worden gemaakt met besprekingen over de aanpassing van
dit „acquis" aan de nieuwe situatie van de uitgebreide
Gemeenschap .

dat er voor olijfolie overschotten bestaan of dat er een reëel
gevaar voor de vorming van overschotten is, dan zouden
garantiedrempels worden toegepast onder de voorwaarden
die zijn neergelegd in de conclusies van de Raad van maart

Deze besprekingen zullen plaatsvinden aan de hand van
voorstellen van de Commissie waarin ook rekening zal
worden gehouden met de in oktober 1983 door de Raad
aanvaarde richtsnoeren voor olijfolie en met de ontwikkeling

gevolgd voor de marktordening van produkten die een
overschotproduktie of een sterke uitgavengroei kennen of
dreigen te kennen . In deze maatregelen zal rekening worden
gehouden met de weerslag van de handelsconcessies ten

van de markt van oliën en vetten . Mocht worden vastgesteld

gunste van derde landen .

1984 in het kader van de richtsnoeren die moeten worden

Gemeenschappelijke verklaring
betreffende de regeling voor het handelsverkeer in landbouwprodukten tussen het Koninkrijk Spanje
en de Portugese Republiek

In hun onderlinge handelsverkeer in landbouwprodukten
past elk der nieuwe Lid-Staten ten aanzien van de andere in
beginsel de overgangsbepalingen en -regelingen toe die in de
Toetredingsakte zijn voorzien voor de regeling van hun
respectieve handelsverkeer met de Gemeenschap in haar
huidige samenstelling . De invoering van deze regeling zal
plaatsvinden met inachtneming van het bestaan van een
klassieke overgang en een overgang in etappes in het kader
van de overgangsmaatregelen voor Portugal enerzijds , en met
het bestaan van een fase van verificatie van de convergentie in
de sector groenten en fruit in het kader van de overgangs
maatregelen voor Spanje anderzijds .

Wat evenwel de volgende sectoren betreft :
— granen en rijst ,

— produkten van eerste verwerking in de sectoren granen en
rijst ,

— wijn ,

— op basis van tomaten verwerkte produkten ,
zal de regeling voor het handelsverkeer tussen de nieuwe
Lid-Staten worden vastgesteld overeenkomstig de in de
Conferentie overeengekomen richtsnoeren .

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de invoer uit derde landen van aan de ARH onderworpen produkten

Voor zover de verslechtering van de markt van de Gemeenschap of van een van haar regio's mede te
wijten is aan invoer uit derde landen , zullen de maatregelen ten opzichte van deze invoer slechts
worden genomen in het kader en onder de voorwaarden van de mechanismen die reeds zijn voorzien
bij de gemeenschappelijke marktordeningen en met inachtneming van de bepalingen die betrekking
hebben op de internationale verplichtingen van de Gemeenschap .
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Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de toepassing van het regulerende bedrag op tafelwijn
Met het oog op de toepassing van artikel 123 , lid 2 , sub a ), en artikel 338 , lid 2 , sub a), van de
Toetredingsakte zal de aanpassing van het regulerende bedrag aan de situatie van de marktprijzen
plaatsvinden met inachtneming van de specifieke prijzen van bepaalde soorten produkten, aan de
hand van de kwaliteit en de verpakking van die produkten , hetgeen zou moeten leiden tot een
verlaging van het regulerende bedrag aan de hand van de hoogste prijs van deze soorten wijn .

Gemeenschappelijke verklaring

inzake de ARH in de sector granen

De ARH geldt niet voor zachte tarwe wanneer zij het voorwerp is geweest van een denaturerings
methode vastgesteld op communautaire grondslag die waarborgt dat deze tarwe niet zal worden
gebruikt voor de broodbereiding.

Gemeenschappelijke verklaring
inzake Protocol nr . 2 betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla

In geval van moeilijkheden betreffende de handhaving van
traditionele handelsstromen voor landbouwprodukten van
de Canarische Eilanden is de Gemeenschap bereid in het

aan de mogelijkheid de contingenten volledig te benutten het
ritme van de traditionele handelsstromen zullen volgen .

kader van de in artikel 25 , lid 4 , tweede alinea , van de
Toetredingsakte bedoelde aanpassingsmaatregelen de moge
lijkheid te onderzoeken :

Overigens sluit de Gemeenschap een ontwikkeling van de
tariefcontingenten voor visserijprodukten van oorsprong uit
de Canarische Eilanden overeenkomstig de geconstateerde
ontwikkeling van de plaatselijke vissersvloot van de Canari

— van een aanpassing van de tariefcontingenten tussen de
verschillende produkten binnen het globale volume van
het handelsverkeer ;

— met inachtneming van het opnemingsvermogen van de
markt van de Gemeenschap een aantal van de produkten
waarvoor tariefcontingenten gelden te vervangen door
andere landbouwprodukten van oorsprong uit de Cana
rische Eilanden volgens dezelfde criteria als die welke zijn
aangehouden voor de vaststelling van de huidige tarief
contingenten .

De Gemeenschap herinnert er evenwel aan dat de leveringen
in het kader van de tariefcontingenten zonder afbreuk te doen

sche Eilanden niet uit .
Voor de in artikel 3 van Protocol nr . 2 bedoelde tariefcon

tingenten kan het beheer per produkt hergroeperingen van
produkten in verband met de algemene structuur van de
produktie en het handelsverkeer van de betrokken produkten
ten opzichte van de desbetreffende bestemmingen omvatten .
Deze hergroeperingen mogen niet leiden tot een wezenlijke
verandering van de traditionele handelsstromen tussen de
Canarische Eilanden alsmede Ceuta en Melilla en enerzijds
het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het douane
gebied van de Gemeenschap en anderzijds de andere Lid-Sta
ten .
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Gemeenschappelijke verklaring
betreffende Protocol nr. 2

1.
Voor de toepassing van artikel 10 van Protocol nr. 3
heft de Portugese Republiek voor de produkten van oor
sprong uit de Canarische Eilanden , Ceuta en Melilla de

douanerechten bij invoer alsmede de heffingen van gelijke
werking op dezelfde wijze en in hetzelfde ritme op als die
welke zijn voorzien in artikel 190 van de Toetredingsakte .

2.

De toepassing van de artikelen 88 en 256 van de

Toetredingsakte heeft betrekking op alle produkten vallende
onder bijlage II van het EEG-Verdrag en omvat eveneens de
eventuele bijzondere maatregelen die uit hoofde van Protocol
nr. 2 op deze produkten van toepassing zijn .

Gemeenschappelijke verklaring
inzake artikel 9 van Protocol nr . 2

De toepassingsvoorschriften die door de Raad zullen worden aangenomen overeenkomstig artikel 9 ,
lid 1 , van Protocol nr. 2 zullen in overeenstemming zijn met hetgeen tijdens de onderhandelingen is
overeengekomen .

Gemeenschappelijke verklaring
inzake de betrekkingen op visserijgebied met derde landen

Wanneer de Instellingen van de Gemeenschap besluiten omtrent de passende modaliteiten die het
mogelijk maken de nieuwe Lid-Staten in te voegen in de door de Gemeenschap aangegane
visserijovereenkomsten , volgen zij de richtsnoeren die ter zake tijdens de onderhandelingsconferenties
zijn overeengekomen .

Gemeenschappelijke verklaring
betreffende de met bepaalde derde landen te sluiten protocollen

Bij de onderhandelingen over de protocollen die moeten worden gesloten met de in de artikelen 179 ,
183 , 366 en 370 bedoelde landen waarmee overeenkomsten zijn aangegaan , zal de Gemeenschap
uitgaan van de regels die ter zake tijdens de Conferenties tussen de Europese Gemeenschappen en de
nieuwe Lid-Staten zijn overeengekomen .
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Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de opneming van de peseta en de escudo in de Ecu
Gelet op de huidige definitie van de Ecu en onder voorbehoud
van een herziening die te zijner tijd noodzakelijk zou kunnen
blijken op grond van de ervaring die is opgedaan met de
ontwikkeling van de rol van de Ecu , constateren de Gemeen
schap en de nieuwe Lid-Staten dat alle Lid-Staten er recht op
hebben dat hun munteenheid in het kader van een commu

nautaire procedure in de Ecu wordt opgenomen.

De besluiten om de peseta en de escudo in de Ecu op te
nemen , moeten worden genomen met inachtneming van de
eis van een stabiele ontwikkeling van het doel en de
gebruiksmogelijkheden van de Ecu ; deze besluiten zouden ,
op verzoek van de betrokken nieuwe Lid-Staat en na

raadpleging van het Monetair Comité , genomen kunnen
worden bij het eerste vijfjaarlijks heronderzoek van de
weging van de munteenheden in de Ecu .

Verklaring
van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing op Berlijn van het besluit
inzake de toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag inzake de
toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie

De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland behoudt zich het recht voor, bij het van kracht worden
van de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal , en bij het nederleggen van haar Akte van bekrachtiging van het Verdrag inzake de
toetreding van vorengenoemde landen tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, te verklaren , dat het besluit van de Raad van 11 juni 1985 inzake
de toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en bovengenoemd Verdrag eveneens
van toepassing zijn op het Land Berlijn .

Verklaring

van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de omschrijving van de uitdrukking
„onderdanen"

Wanneer in de Toetredingsakte en in de bijlagen daarvan sprake is van onderdanen van de Lid-Staten ,
wordt met die uitdrukking , voor wat de Bondsrepubliek Duitsland betreft , bedoeld de „Duitsers in de
zin van de Grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland".
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Gemeenschappelijke verklaring
betreffende de Spaanse ijzer- en staalindustrie
1 . Vanaf de ondertekening van de Toetredingsakte stellen
de Commissie en de Spaanse Regering in het kader van het
ijzer- en staalbeleid van de Gemeenschap gezamenlijk een
onderzoek in naar :

eerste kwartaal na de datum van toetreding niet
hoger liggen dan een kwart van de door de Commis
sie en de Spaanse Regering overeengekomen hoeveel

heden tijdens het laatste jaar. De leveranties na het

— de doelstellingen van de reeds door de Spaanse Regering
goedgekeurde herstructureringsplannen houdende uitke
ring van steun na de datum van toetreding, volgens
soortgelijke criteria als die welke in de Gemeenschap zijn
vastgesteld en die in de bijlage bij het aan de Toetredings
akte gehechte Protocol nr . 10 zijn uitgewerkt ;

— de levensvatbaarheid van ondernemingen waarvoor nog
geen herstructureringsplan is goedgekeurd .
2.
Bij de vaststelling van de „Algemene doelstellingen
staal" voor 1990 pleegt de Commissie , op dezelfde manier als
met de andere Lid-Staten , met het Koninkrijk Spanje overleg
overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de EGKS .
3 . a ) Vóór de datum van toetreding stelt de Commissie ,
met instemming van de Spaanse Regering en na
raadpleging van de Raad , de hoeveelheden vast die

eerste kwartaal volgend op de datum van toetreding
worden vastgesteld in het kader van de Raad, volgens
de in punt 6 , sub a), van het aan de Toetredingsakte
gehechte Protocol nr. 10 voorgeschreven proce
dure .

b ) De Spaanse Regering, die verantwoordelijk is voor
de toezichtregeling als bedoeld in punt 6 , sub b ) , van
het aan de Toetredingsakte gehechte Protocol nr . 10 ,
doet hiervan uiterlijk drie maanden vóór de datum
van toetreding mededeling aan de Commissie ; zij legt
deze regeling met toestemming van de Commissie
vanaf de datum van toetreding ten uitvoer, om te
waarborgen dat vanaf die datum de hand wordt
gehouden aan het toegestane niveau van de leveran
ties op de rest van de communautaire markt.

uit Spanje in 1976 / 1977 .

c ) Indien na de datum van toetreding in de rest van de
Gemeenschap marktcontrolemaatregelen van kracht
zijn, wordt de Spaanse Regering op dezelfde manier
als de andere Lid-Staten bij de uitwerking daarvan
betrokken ; de maatregelen ten aanzien van het
Koninkrijk Spanje moeten de harmonische integratie
van de Spaanse ijzer- en staalindustrie in de Gemeen
schap als geheel bevorderen . Hiertoe moeten maat
regelen ten aanzien van Spanje op dezelfde beginselen
berusten als die welke ten grondslag liggen aan de
vaststelling van de in de Gemeenschap bestaande

Indien de Commissie en de Spaanse Regering uiterlijk
een maand vóór de datum van toetreding geen
overeenstemming hebben bereikt , mogen de leveran
ties door de Spaanse ondernemingen tijdens het

De maatregelen zullen op hetzelfde ogenblik en volgens
dezelfde procedure worden aangenomen als die welke in
de rest van de Gemeenschap van toepassing zijn .

de Spaanse ondernemingen gedurende het eerste jaar
na de datum van toetreding op de rest van de
communautaire markt mogen afzetten , zulks op een
niveau dat verenigbaar is met de doelstellingen van
de Spaanse herstructurering en met de ontwikke
lingsprognoses voor de communautaire markt .

Ongeacht de situatie mag dit niveau in geen geval
lager liggen dan het jaargemiddelde van de commu
nautaire invoer van ijzer- en staalprodukten EGKS

voorschriften .

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de prijzen van de landbouwprodukten in Spanje
1.
De prijzen van landbouwprodukten in Spanje die als
referentieprijzen in aanmerking worden genomen voor de
toepassing van de regels bedoeld :

voor groenten en fruit vallende onder Verordening ( EEG )
nr . 1035 / 72 ,

zijn de prijzen neergelegd in de akten van de Conferentie .

— in artikel 68 van de Toetredingsakte met het oog op de
aanpassing van de prijzen voor de produkten waarvoor
naar dit artikel wordt verwezen in afdeling II van de
Toetredingsakte ,

Deze prijzen worden , behalve in bijzondere gevallen , vastge
steld op de grondslag van de prijzen van het verkoopseizoen

— in artikel 135 , punt 1 , van de Toetredingsakte op het
gebied van de prijsdiscipline gedurende de eerste fase

Behoudens het niveau van deze prijzen , bevatten de akten van
de Conferentie eveneens voor elk betrokken produkt de wijze

1984 / 1985 .
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de loop van de zeven eerste verkoopseizoenen volgend op
de toetreding als aangegeven in artikel 70 , lid 3 , sub a ),
en in artikel 135 , punt 1 , sub c), van de Toetredingsak
te .

— 1 maart 1986 voor andere produkten dan groenten en
fruit vallende onder Verordening (EEG) nr. 1035 / 72 ,

b ) Indien de in Ecu uitgedrukte Spaanse prijzen lager zijn
dan de gemeenschappelijke prijzen, mag verhoging daar

— het begin van de tweede fase voor groenten en fruit
vallende onder Verordening ( EEG ) nr . 1035 / 72 .

van niet leiden tót overschrijding van de gemeenschap
pelijke prijzen voor de desbetreffende produkten .

2.

Voor de toepassing van de regels inzake discipline of
aanpassing als bedoeld in lid 1 wordt geen rekening

De in punt 1 bedoelde prijzen worden , in voorkomend

geval , vóór 1 maart 1986 bijgesteld volgens onderstaande
regels:
a) Indien de Spaanse prijzen , uitgedrukt in Ecu , hoger zijn
dan de gemeenschappelijke prijzen , worden de in Ecu
uigedrukte Spaanse prijzen gehandhaafd op een peil dat
overeenkomt met de prijzen die zijn neergelegd in de
akten van de Conferentie .

Voor wat meer in het bijzonder de Spaanse prijzen betreft
die zijn vastgesteld voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 ,
worden de prijzen , indien het in Ecu uitgedrukte peil
daarvan leidt tot overschrijding van het verschil dat voor
het verkoopseizoen 1984/ 1985 bestaat tussen de Spaan
se prijzen en de gemeenschappelijke prijzen , tijdens de
volgende verkoopseizoenen zodanig vastgesteld dat deze
overschrijding geheel en al ongedaan wordt gemaakt in

gehouden met overschrijdingen.

3 . Voor de omrekening van de Spaanse prijzen in Ecu zal
voor de toepassing van de in punt 2 bedoelde regels inzake de
bijstelling van de prijzen rekening worden gehouden met het
verschil tussen de omrekeningskoers die wordt vastgesteld
aan het begin van het referentieverkoopseizoen bedoeld in de
akten van de Conferentie en de omrekeningskoers die geldt
op het ogenblik van de vaststelling van de prijzen voor het
volgende verkoopseizoen.

Bovendien zal , indien de waarde van de peseta meer dan 5 %
afwijkt van de waarde van de Ecu tussen het ogenblik van de
vaststelling van de prijzen en het tijdstip van de toepassing
daarvan , met deze wijziging rekening worden gehouden bij
de toepassing van de in punt 2 bedoelde regels inzake
bijstelling .

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte Spaanse kwaliteitswijnen
Spaanse wijn die in de zin van de communautaire regelingen wordt beschouwd als kwaliteitswijn
voortgebracht in bepaalde gebieden ( v.q.p.r.d .) is die welke wordt voortgebracht en daadwerkelijk
beschermd en verhandeld onder de benaming „denominación de origen".

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde gegevens op landbouwgebied wat Spanje
betreft

1.
De in artikel 91 van de Toetredingsakte bedoelde
overgangsmaatregelen worden vastgesteld overeenkomstig
de regels of de richtsnoeren waarover, in voorkomend geval ,
in het kader van de Conferentie overeenstemming is
bereikt .

2.
De bepalingen betreffende de representatieve periodes
of referentieperiodes bedoeld in :

— artikel 68 en in de artikelen die daarnaar verwijzen ,
— artikel 93 , lid 1 , artikel 98 , artikel 118 , lid 1 , tweede
streepje , artikel 119 , lid 1 , artikel 120 , lid 1 , artikel 121 ,

lid 1 , en artikel 122 , lid 1 , derde streepje ,
worden vastgesteld overeenkomstig de in het kader van de
Conferentie genomen besluiten .
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Gemeenschappelijke verklaring

betreffende het actieprogramma dat in de sector groenten en fruit dient te worden uitgewerkt voor de
fase van verificatie van de convergentie wat Spanje betreft
Het actieprogramma dat in de sector groenten en fruit krachtens artikel 134 van de Toetredingsakte
dient te worden uitgewerkt voor de verwezenlijking van de algemene doelstellingen gedurende de fase

van verificatie van de convergentie, wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Commissie en
uiterlijk één maand vóór de datum van toetreding vastgesteld. Dit actieprogramma wordt
bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, uitgave C.

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de invloed op het handelsverkeer met de andere Lid-Staten van de bij wijze van
overgangsmaatregel door het Koninkrijk Spanje gehandhaafde nationale steunmaatregelen
Indien het Koninkrijk Spanje uit hoofde van artikel 80 van de Toetredingsakte gemachtigd is om
nationale steun bij wijze van overgangsmaatregel degressief te handhaven , zullen er alleen specifieke
voorschriften ter waarborging van de gelijke toegang tot de Spaanse markt worden vastgesteld als de
toekenning van deze nationale steun tot gevolg heeft dat de mededingingsvoorwaarden op de Spaanse
markt tussen nationale produkten en produkten uit de andere Lid-Staten daadwerkelijk worden
gewijzigd .

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de toepassing in Spanje van communautaire sociaal-structurele maatregelen in de
wijnbouwsector alsmede van de voorschriften om de oorsprong van Spaanse wijn te kunnen bepalen
en de commerciële bewegingen ervan te kunnen volgen

1 . STRUCTURELE MAATREGELEN IN DE WIJNBOUW
SECTOR

Voor de toepassing ten aanzien van Spanje van de structurele
maatregelen in de wijnbouwsector zal van de volgende
beleidslijnen worden uitgegaan :
a ) De sociaal-structurele maatregelen die onmiddellijk bij
de toetreding in Spanje van toepassing zullen zijn , zijn de
algemene maatregelen bedoeld in de Verordeningen
( EEG ) nr . 777 / 85 en ( EEG ) nr . 458 / 80 .

b ) De regeling van Verordening (EEG ) nr. 777 / 85 zal in
Spanje als volgt worden toegepast:

— gezien de bodemkenmerken van het Spaanse wijn
bouwareaal en de huidige verhouding in Spanje
tussen arealen die tafelwijn kunnen produceren, en
ten einde de maatregel inzake definitieve stopzetting
zo efficiënt mogelijk te laten functioneren , worden de
in Spanje in categorie 1 ingedeelde arealen geacht
rechtstreeks onder de toepassing van de stopzettings
regeling te vallen;

— de premies voor definitieve stopzetting welke in
Spanje van toepassing zijn , zullen worden aangepast
ten opzichte van de premies die van toepassing zijn in
de Gemeenschap in haar huidige samenstelling , ten
einde rekening te houden met de specifieke omstan
digheden in deze sector in Spanje , zonder dat dit
evenwel afbreuk mag doen aan het streven naar
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stimulering van definitieve stopzetting met het oog op
sanering van de markt. Het niveau van de premie in
Spanje mag evenwel het communautaire niveau niet
overschrijden .

De momenteel in artikel 1 0 van voornoemde verordening
vermelde voorlopige kosten moeten dienovereenkomstig
worden aangepast .
c) Verordening ( EEG ) nr. 458 / 80 , die voorziet in de

betaling van steun voor herstructurering op grond van
een collectief project, zal in Spanje worden toegepast
onder dezelfde voorwaarden als voor de huidige Lid-Sta
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II . BEPALINGEN OM DE OORSPRONG VAN SPAANSE

WIJN TE KUNNEN BEPALEN EN DE COMMERCIËLE
BEWEGINGEN ERVAN TE KUNNEN VOLGEN

Voor de toepassing van artikel 125 van de Toetredingsakte
betreffende de bepalingen die het mogelijk moeten maken de
oorsprong van rode Spaanse tafelwijn te bepalen en de
commerciële bewegingen ervan in het intracommunautaire
handelsverkeer te volgen , zal de controle worden uitgeoefend
middels het bij Verordening ( EEG ) nr . 1153 / 75 ingestelde
begeleidende document .

III

ten .

De momenteel in artikel 9 van voornoemde verordening
vermelde voorlopige kosten moeten dienovereenkomstig
worden aangepast .

De diverse specifieke voorschriften die op basis van de
hierboven geschetste beleidslijnen moeten worden vastge
steld , zullen tijdens de interimperiode worden uitgewerkt .

Gemeenschappelijke verklaring
betreffende de toekomstige regeling voor het handelsverkeer met Andorra

Een regeling voor de handelsbetrekkingen tussen de Gemeenschap en Andorra zal worden opgesteld
binnen twee jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de Toetredingsakte , bestemd om de nu
geldende nationale regelingen te vervangen . Deze regelingen blijven toegepast worden tot de
inwerkingtreding van de hierboven genoemde regeling.

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de toegang tot de Portugese aardoliemarkt
De Portugese autoriteiten kunnen de toegang tot de Portu
gese aardoliemarkt voor ondernemingen van de Lid-Staten
afhankelijk stellen van de eis dat deze voldoen aan objectieve

de eis dat de ondernemingen beschikken over adequate
financiële en technische middelen ( bij voorbeeld inzake
opslag),

en niet-discriminerende criteria die ten doel hebben het

wettige belang van de Portugese Staat op het punt van de
veiligheid van de nationale bevoorrading met aardoliepro
dukten te waarborgen . Deze criteria , die niet verder mogen
gaan dan hetgeen strikt noodzakelijk is ter bereiking van
bovenstaande doelstelling, hebben betrekking op :

de eis dat zij driejarenplannen opstellen en naleven
volgens welke het grootste deel van hun bevoorradingen
wordt gedekt door contracten op middellange termijn die
kunnen worden gesloten zowel met Portugese raffinade
rijen als met raffinaderijen van andere Lid-Staten .
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Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de Portugese ijzer- en staalindustrie

1.

Vanaf de ondertekening van het Toetredingsverdrag

stellen de Commissie en de Portugese Regering in het kader
van het ijzer- en staalbeleid van de Gemeenschap gezamenlijk
een onderzoek in naar de doelstellingen van het door de
Portugese Regering goedgekeurde herstructureringsplan
houdende uitkering van steun na de datum van toetreding,
volgens soortgelijke criteria als die welke in de Gemeenschap
zijn vastgesteld en die in de bijlage bij het aan de Toetre
dingsakte gehechte Protocol nr. 20 zijn uitgewerkt.
2.
Bij de vaststelling van de „Algemene doelstellingen
staal" voor 1 990 pleegt de Commissie , op dezelfde manier als
met de andere Lid-Staten , met de Portugese Republiek
overleg overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal .
3 . a ) Vóór de datum van toetreding stelt de Commissie ,
met instemming van de Portugese Regering en na
raadpleging van de Raad , de hoeveelheden vast die
de Portugese ijzer- en staalindustrie gedurende het
eerste jaar na de datum van toetreding op de rest van
de communautaire markt mag afzetten , zulks op een
niveau dat verenigbaar is met de doelstellingen van
de Portugese herstructurering en met de ontwikke
lingsprognoses voor de communautaire markt .
Ongeacht de situatie mag dit niveau in geen geval
lager liggen dan 80 000 ton .

ding niet hoger liggen dan 20 000 ton. De leveranties
na het eerste kwartaal volgend op de datum van
toetreding worden vastgesteld volgens de in punt 5 ,
sub a), van het aan de Toetredingsakte gehechte
Protocol nr. 20 voorgeschreven procedure.

b ) De Portugese Regering, die verantwoordelijk is voor
de toezichtregeling als bedoeld in punt 5 , sub b), van
het aan de Toetredingsakte gehechte Protocol nr. 20 ,
doet hiervan uiterlijk drie maanden vóór de datum
van toetreding mededeling aan de Commissie ; zij legt
deze regeling met toestemming van de Commissie
vanaf de datum van toetreding ten uitvoer , om te
waarborgen dat vanaf die datum de hand wordt
gehouden aan het toegestane niveau van de leveran
ties op de rest van de communautaire markt .
c) Indien na de datum van toetreding in de rest van de
Gemeenschap marktcontrolemaatregelen van kracht
zijn , wordt de Portugese Regering op dezelfde manier
als de andere Lid-Staten bij de uitwerking daarvan
betrokken ; de maatregelen ten aanzien van de Por
tugese Republiek moeten de harmonische integratie
van de Portugese ijzer- en staalindustrie in de
Gemeenschap als geheel bevorderen . Hiertoe moeten
maatregelen ten aanzien van Portugal op dezelfde
beginselen berusten als die welke ten grondslag liggen
aan de vaststelling van de in de Gemeenschap
bestaande voorschriften .

Indien de Commissie en de Portugese Regering
uiterlijk een maand vóór de datum van toetreding
geen overeenstemming hebben bereikt , mogen de
leveranties van de Portugese ijzer- en staalindustrie
tijdens het eerste kwartaal na de datum van toetre

De maatregelen zullen op hetzelfde ogenblik en
volgens dezelfde procedure worden aangenomen als
die welke in de rest van de Gemeenschap van
toepassing zijn .

Gemeenschappelijke verklaring
betreffende de eerste richtlijn van de Raad van 12 december 1977 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden
van kredietinstellingen

Op grond van artikel 2 , lid 3 , van Richtlijn 77 / 780 / EEG van
de Raad van 12 december 1977 zal de Raad uiterlijk na een
periode van zeven jaar te rekenen vanaf de toetreding
besluiten om in de in lid 2 van dat artikel bedoelde lijst de
volgende Portugese instellingen op te nemen , zulks volgens
onderstaande voorwaarden :

a) de „Caixa Geral de Depositos" voor wat betreft enerzijds
haar werkzaamheden in verband met de administratie

van de sociale zekerheid van staatsambtenaren en ander

zijds haar werkzaamheden als kredietinstelling van de
Staat betreffende de volgende transacties:

— ontvangst en beheer van verplichte deposito's ;
— financiering van de Schatkist tegen gunstiger voor
waarden dan de marktvoorwaarden ;
— financieringen in het kader van het regionaal beleid of
van het nationale huisvestingsbeleid waaraan rente
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subsidies zijn verbonden of andere speciale voor
waarden in vergelijking met de voorwaarden die
normaliter worden toegepast door kredietinstellin
gen ;

15.11.85

de voorwaarden die normaliter worden toegepast door
kredietinstellingen .

Dit besluit wordt alleen genomen als vóór het verstrijken van
een termijn van zeven jaar na de toetreding de statuten van de

sub a) en b ) bedoelde instellingen zodanig zijn gewijzigd dat

b ) het „Crédito Predial Português" voor wat betreft zijn
werkzaamheden in verband met financieringen in het
kader van het regionaal beleid of van het nationale

huisvestingsbeleid waaraan rentesubsidies zijn verbon
den of andere speciale voorwaarden in vergelijking met

er een afzonderlijk beheer tot stand is gebracht van de
hierboven genoemde werkzaamheden die buiten het toepas
singsgebied van Richtlijn 77 / 780 / EEG vallen enerzijds , en
de andere werkzaamheden van deze instellingen waarop de
richtlijn wel van toepassing zal zijn anderzijds .

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de prijzen van landbouwprodukten in Portugal
1.
De prijzen van de landbouwprodukten in Portugal die
in aanmerking worden genomen als referentieprijs voor de
toepassing van de voorschriften bedoeld in :
— artikel 236 van de Toetredingsakte met het oog op de
prijsaanpassing voor produkten waarvoor een klassieke
overgang geldt ,

— artikel 265 , punt 1 , van de Toetredingsakte inzake
prijsdiscipline gedurende de eerste etappe voor produk
ten waarvoor een overgang in etappes geldt ,
zijn de prijzen welke zijn vervat in de akten van de
Conferentie . Deze prijzen worden , behoudens bijzondere
gevallen , vastgesteld op de grondslag van de prijzen van het
verkoopseizoen 1984 / 1985 en omgerekend in Ecu tegen de
wisselkoers die geldt aan het begin van het desbetreffende
verkoopseizoen .

Afgezien van het peil van deze prijzen , bevatten de akten van
de Conferentie voor elk betrokken produkt voorts de wijze
van prijsaanpassing en de modaliteiten van de methode van
prijscompensatie , respectievelijk van toepassing met ingang

van de Toetredingsakte in Ecu uitgedrukte peil leidt tot een
overschrijding van het voor het verkoopseizoen 1984 / 1985
bestaande verschil tussen de Portugese prijzen en de gemeen
schappelijke prijzen , de prijzen tijdens de daaropvolgende
verkoopseizoenen zodanig vastgesteld dat deze overschrij
ding volledig ongedaan is gemaakt , onderscheidenlijk aan
het begin van het vijfde verkoopseizoen dat volgt op de
toetreding zoals vermeld in artikel 238 , lid 3 , sub a ), en in de
loop van zeven eerste verkoopseizoenen volgend op de
toetreding zoals vermeld in artikel 265 , punt 1 , sub c) , van de
Toetredingsakte .
3.
Voor de sub 2 bedoelde prijzen worden de eventuele
verlagingen van de gemeenschappelijke prijzen die vóór de
toetreding hebben plaatsgevonden niet in aanmerking geno
men voor de toepassing van de prijsdisciplines .
4.
Indien de sub 1 bedoelde Portugese prijzen , uitgedrukt
in Ecu , lager zijn dan de gemeenschappelijke prijzen en reeds
zijn vastgesteld voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 , mag de
verhoging van eerstgenoemde prijzen er niet toe leiden dat de
gemeenschappelijke prijzen voor de betrokken produkten
worden overschreden .

van :

— 1 maart 1986 voor de produkten waarvoor een klassieke
overgang geldt ,
— het begin van de tweede etappe voor de produkten
waarvoor een overgang in etappes geldt .
2.
Indien de sub 1 bedoelde Portugese prijzen , uitgedrukt
in Ecu , hoger zijn dan de gemeenschappelijke prijzen ,
worden de in Ecu uitgedrukte Portugese prijzen gehandhaafd
op het peil dat overeenkomt met de in de akten van de
Conferentie vervatte prijzen .
Wat meer in het bijzonder de Portugese prijzen betreft die
voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 worden vastgesteld ,
worden , indien het op grond van artikel 236 , tweede alinea ,

De koers voor de omrekening in Ecu van de betrokken
Portugese prijzen is voor de produkten waarvoor een klas
sieke overgang geldt de koers die wordt gebruikt in het kader
van de werking van de marktordeningen .

Voor de produkten waarvoor een overgang in etappes geldt ,
is de te gebruiken koers , de koers bedoeld in artikel 265 ,
punt 1 , sub a ), laatste alinea .
Voor de toepassing van de sub 1 bedoelde voorschriften
inzake discipline of prijsaanpassing zal geen rekening worden
gehouden met overschrijdingen .
Wanneer de sub 1 bedoelde prijzen nog niet zijn vastgesteld
voor het verkoopseizoen 1985 / 1986 zijn de regels inzake
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prijsdiscipline die gelden voor de eerste etappe, van toe
passing voor alle betrokken produkten tijdens de interim
periode .

Voor de omrekening van de Portugese prijzen in Ecu , zal
voor de produkten waarvoor een klassieke overgang geldt bij

de prijsbijstelling gedurende de interimperiode rekening
worden gehouden met het verschil tussen dé omrekenings
koers die aan het begin van het in de akten van de Conferentie
bedoelde referentieverkoopseizoen wordt geconstateerd en
de omrekeningskoers die geldt ten tijde van de vaststelling
van de prijzen voor het volgende verkoopseizoen .
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Bovendien zal , wanneer de waarde van de escudo varieert ten

opzichte van de waarde van de Ecu tussen het tijdstip van de
vaststelling der gemeenschappelijke prijzen en het tijdstip
waarop de prijzen in Portugal worden toegepast, bij de
toepassing van bovengenoemde voorschriften inzake prijsbij
stelling rekening worden gehouden met deze wijziging.

Voor de produkten waarvoor een overgang in etappes geldt,
is voor de omrekening van de Portugese prijzen in Ecu de in
artikel 265 , punt 1 , sub a), laatste alinea , bedoelde regel van
toepassing .

Gemeenschappelijke verklaring
betreffende het actieprogramma dat voor de eerste overgangsetappe moet worden opgesteld voor
produkten waarvoor een overgang in etappes geldt voor wat Portugal betreft

Het actieprogramma dat voor produkten waarvoor op grond van artikel 264 , lid 2 , sub a ), van de
Toetredingsakte een overgang in etappes geldt, moet worden opgesteld met het oog op de
verwezenlijking van de specifieke doelstellingen tijdens de eerste overgangsetappe , wordt in nauwe
samenwerking met de Commissie opgesteld en uiterlijk een maand vóór de toetreding vastgesteld . Dit
actieprogramma wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen,
uitgave C.

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde gegevens op landbouwgebied voor wat
Portugal betreft

1.
De in artikel 258 van de Toetredingsakte bedoelde
overgangsmaatregelen worden vastgesteld overeenkomstig
de modaliteiten of beleidslijnen die in voorkomend geval in
de Conferentie zijn overeengekomen .

— artikel 236 en de artikelen waarin daarnaar wordt
verwezen ,

— artikel 291 , lid 1 , artikel 304 , sub 1 , tweede streepje ,
artikel 305 , sub 1 , artikel 306 , lid 1 , en artikel 307 ,
lid 1 ,

2.
De bepalingen betreffende de representatieve of refe
rentieperioden bedoeld in :

worden vastgesteld overeenkomstig de besluiten van de
Conferentie .
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Gemeenschappelijke verklaring
betreffende wijn in Portugal

Vóór het einde van de tweede etappe:
1 . zal de Commissie, wat de in artikel 340 bedoelde regeling
inzake tijdelijk in Portugal toegestane wijnen betreft, de
situatie onderzoeken aan de hand van de bereikte

resultaten . De Raad stelt, op voorstel van de Commissie,

2 . stelt de Raad , wat betreft de in artikel 341 bedoelde
wijnen die in de streek van de „vinho verde" worden

geproduceerd , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de op deze
wijnen toepasselijke regeling vast .

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen in voor
komend geval de noodzakelijke maatregelen vast;

Gemeenschappelijke verklaring

betreffende de voorziening van de suikerraffinerende industrie in Portugal
In het kader van de flankerende maatregelen bij de beslissingen inzake landbouwprijzen, heeft de Raad
van de Europese Gemeenschappen op 23 mei 1985 bepalingen vastgesteld die het mogelijk maken
passende maatregelen te treffen met het oog op de egalisatie van de prijzen voor ruwe rietsuiker van
oorsprong uit de overzeese departementen en van ruwe bietsuiker , bestemd voor raffinage . Deze
maatregelen zullen het mogelijk maken de Portugese raffinaderijen met die suiker te voorzien onder
analoge prijsvoorwaarden als voor preferentiële suiker .

Gemeenschappelijke verklaring
betreffende de invoering van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
in Portugal

Tijdens de toepassingsduur van de tijdelijke afwijking op grond waarvan de Portugese Republiek de
invoering van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde mag uitstellen ,
wordt de Portugese Republiek voor de toepassing van de in bijlage XXXVI , punt II - Belastingen
bedoelde richtlijnen gelijkgesteld met een derde land .

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap

betreffende de toegang van Spaanse en Portugese werknemers tot werkzaamheden in loondienst in de
huidige Lid-Staten

In het kader van de overgangsbepalingen betreffende de uitoefening van het recht van vrij verkeer
zullen de huidige Lid-Staten , wanneer zij ter dekking van hun behoeften aan arbeidskrachten gebruik
maken van arbeidskrachten van derde landen die niet tot hun gewone arbeidsmarkt behoren , aan
Spaanse en Portugese onderdanen dezelfde voorrang verlenen als aan onderdanen van de overige
Lid-Staten .

15 . 11 . 85

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap

betreffende de bijstand voor Spanje en Portugal uit het Europees Sociaal Fonds
Om te verzekeren dat Portugal en de regio's van Spanje die in aanmerking kunnen komen voor het
verhoogd interventiepercentage onmiddellijk bij de toetreding volgens dezelfde beginselen worden
behandeld als de desbetreffende gebieden van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling, zal de
Gemeenschap vóór de toetreding overgaan tot aanpassing van de desbetreffende bepalingen van de
regels die gelden voor het Europees Sociaal Fonds volgens de procedure die geldt voor vaststelling van
die bepalingen .

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap
betreffende de bijstand voor Spanje en Portugal uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling
Om te verzekeren dat Spanje en Portugal onmiddellijk bij de toetreding bijstand uit het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling kunnen krijgen , gaat de Gemeenschap vóór de toetreding over
tot aanpassing van de bepalingen van Verordening ( EEG ) nr. 1787 / 84 van de Raad van 19 juni 1984
inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling waarin de beneden- en bovengrenzen van de
toewijzing van elke Lid-Staat zijn vastgelegd .

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap
betreffende de voorziening van de suikerraffinerende nijverheid in Portugal
De Gemeenschap is bereid om bij komende herzieningen van de gemeenschappelijke marktordening in
deze sector bijzondere aandacht te besteden aan de voorziening van de Portugese raffinade
rijen .

Bovendien is de Gemeenschap bereid om vóór het einde van de overgangsperiode een allesomvattend
onderzoek in te stellen naar de situatie van de voorziening van de raffinerende nijverheid in de
Gemeenschap en met name van de Portugese nijverheid , zulks op basis van een verslag van de
Commissie , dat zo nodig vergezeld zal gaan van voorstellen die de Raad in staat moeten stellen in
voorkomend geval maatregelen te treffen .

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap
betreffende communautaire steun voor het toezicht en de controle op de wateren
De Gemeenschap bevestigt dat communautaire steun aan het toezicht en de controle op de wateren die
onder Portugese soevereiniteit of jurisdictie vallen , in overweging kan worden genomen .
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Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap

betreffende de aanpassing en de modernisering van de Portugese economie
De toetreding van de Portugese Republiek tot de Europese
Gemeenschappen vindt plaats in het vooruitzicht van een
modernisering van de Portugese economie en van een
vergroting van haar groeimogelijkheden .

Op industrieel gebied is een soortgelijke inspanning vereist
ten einde de produktieve sector te moderniseren en aan te

passen aan de realiteit van de Europese en internationale
economie . De Gemeenschap is , in dezelfde geest als voor de
landbouw, bereid bijstand te verlenen aan Portugese onder

Daartoe is onmiddellijk bij de toetreding gedurende in totaal
tien jaar een specifiek programma voor de ontwikkeling van
de landbouw van toepassing als omschreven in artikel 263 en

nemingen door middel van technische bijstand en kredietin
strumenten - waarbij zowel het Nieuwe Communautaire
Instrument als particuliere transacties in aanmerking komen
- alsmede door interventies op grotere schaal van de

in Protocol nr . 24 .

Europese Investeringsbank .

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap

betreffende toepassing van het mechanisme van communautaire leningen ten gunste van Portugal
In het kader van het mechanisme van communautaire leningen ter ondersteuning van de
betalingsbalansen van de Lid-Staten zal , overeenkomstig de bepalingen van Verordening ( EEG ) nr.
682 / 81 van de Raad van 16 maart 1981 , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1131 / 85 van de Raad
van 30 april 1985 , in de loop van de jaren 1986 tot en met 1991 aan de Portugese Republiek een
bedrag van 1 000 miljoen Ecu in de vorm van een lening worden verleend . Voor de jaarlijkse verdeling
van dit totaalbedrag zal in 1986 en in 1991 een bijzondere inspanning worden gedaan .

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap
inzake de toepassing van het regulerend bedrag

De Gemeenschap constateert dat de toepassing van het regulerend bedrag de traditionele handels
stromen niet ongunstig mag beïnvloeden .

Verklaring van het Koninkrijk Spanje
COPACE-zone

Het Koninkrijk Spanje is van oordeel dat elke verwijzing naar de zone die wordt bestreken door het
Comité voor de visserij in het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan ( COPACE ) in dier
voege moet worden verstaan dat zij de réchten van het Koninkrijk Spanje ter zake van de afbakening
van de Spaanse wateren onverlet laat .
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Verklaring van het Koninkrijk Spanje
betreffende Latijns-Amerika

Ten einde plotselinge verstoringen van de invoer van oorsprong uit Latijns-Amerika te voorkomen ,
heeft Spanje tijdens de onderhandelingen met nadruk gewezen op de problemen die zich voordoen bij
de toepassing van het „acquis" op bepaalde produkten . Voor tabak, cacao en koffie zijn tijdelijke
deeloplossingen gevonden .
Overeenkomstig de beginselen en criteria neergelegd in de gemeenschappelijke verklaring van de
Conferentie over Latijns-Amerika , stelt Spanje zich voor om in het kader van het Stelsel van Algemene
Preferenties , bij de komende herziening daarvan , dan wel in het kader van andere binnen de

Gemeenschap bestaande mechanismen, permanente oplossingen te vinden.

Verklaring van het Koninkrijk Spanje
betreffende Euratom

Het Koninkrijk Spanje , dat niet is toegetreden tot het Verdrag inzake niet-verspreiding van
kernwapens, verbindt zich ertoe om actief en zo snel mogelijk in nauwe samenwerking met Commissie
en Raad te zoeken naar de meest geschikte oplossing om , met inachtneming van de internationale
verbintenissen van de Gemeenschap , volledig te voldoen aan de verplichtingen welke uit het
EGA-Verdrag voortvloeien , met name op het punt van de kernvoorziening en het verkeer van
kernmateriaal binnen de Gemeenschap .

Verklaring van de Portugese Republiek
inzake de compenserende vergoedingen bedoeld in artikel 358

Bij de aanvaarding van de bepalingen opgenomen in artikel 358 inzake het stelsel van compenserende
vergoedingen voor de producenten van sardines van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling ,
behoudt de Portugese delegatie zich de mogelijkheid voor de Raad te verzoeken passende maatregelen
1 vast te stellen die noodzakelijk zouden kunnen blijken om het hoofd te bieden aan eventuele distorsies

van de mededingingsvoorwaarden die schadelijk zijn voor de industrie van conserven van sardines in
Portugal .

Zij is bovendien van oordeel dat de maatregelen die aan het einde van de periode van aanpassing van
de prijzen genomen zouden kunnen worden , geen discriminatoir karakter zullen mogen dragen .
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Verklaring van de Portugese Republiek
COPACE-zone

De Portugese Republiek is van oordeel dat elke verwijzing naar de zone die wordt bestreken door het
Comité voor de visserij in het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan (COPACE ) in dier
voege moet worden verstaan dat zij de rechten van de Portugese Republiek ter zake van de afbakening
van de Portugese wateren onverlet Iaat .

Verklaring van de Portugese Republiek
betreffende monetaire aangelegenheden

Ten einde het mogelijk te maken de ontwikkeling van de werkelijke koers van de Portugese escudo ,
met name ten opzichte van de Ecu en de munteenheden van de andere Lid-Staten , op de wisselmarkten
te volgen , zal de Portugese Republiek de noodzakelijke maatregelen treffen om te bewerkstelligen dat
vóór haar toetreding tot de Gemeenschap de wisselmarkt te Lissabon op een wijze functioneert die
vergelijkbaar is met de wijze waarop de wisselmarkten in de huidige Lid-Staten van de Gemeenschap
functioneren .
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Voorlichtings- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere
maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat
I

1.
Ten einde te waarborgen dat het Koninkrijk Spanje en
de Portugese Republiek , hierna toetredende Staten te noe
men , voldoende worden ingelicht, worden alle voorstellen of
mededelingen van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen die kunnen leiden tot besluiten van de Raad van
deze Gemeenschappen , na toezending aan de Raad ter kennis
van de toetredende Staten gebracht .

bedoelde overeenkomsten of akkoorden , voor zover moge
lijk , en overeenkomstig het in die Akte bepaalde , te doen
samenvallen met de inwerkingtreding van het Toetredings
verdrag .
Voor zover de in artikel 3 , lid 1 , tweede zin , en lid 2 ,
bedoelde overeenkomsten en akkoorden slechts in de vorm

van een ontwerp bestaan , nog niet zijn ondertekend en
waarschijnlijk in het tijdvak dat aan de toetreding voorafgaat
niet meer kunnen worden ondertekend , zullen de toetreden

2.

Er wordt overleg gepleegd op een met redenen omkleed

de Staten worden uitgenodigd om na de ondertekening van

verzoek van een toetredende Staat , die daarin zijn belangen
als toekomstig lid van de Gemeenschappen dient uiteen te
zetten en zijn opmerkingen daarin neerlegt .

procedures deel te nemen aan de uitwerking , in positieve zin
en zodanig dat de sluiting daarvan wordt bevorderd , van die

3.
Besluiten inzake beheer vormen in het algemeen geen
aanleiding tot overleg .

het Verdrag betreffende de toetreding volgens passende

ontwerpen .
III

4.
Het overleg vindt plaats in een Interimcomité , samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en
van de toetredende Staten .

5.
Aan Gemeenschapszijde zijn de leden van het Interim
comité de leden van het Comité van Permanente Vertegen
woordigers of diegenen die deze laatsten daarvoor aanwij
zen . De Commissie wordt uitgenodigd zich bij deze werk
zaamheden te doen vertegenwoordigen .
6.
Het Interimcomité wordt bijgestaan door een Secreta
riaat , dat het Secretariaat van de Conferentie is , dat tot dat
doel in functie blijft .

7.
Het overleg vindt normaliter plaats zodra de voorbe
reidende werkzaamheden op communautair niveau met het
oog op de aanvaarding van besluiten door de Raad zover zijn
gevorderd , dat de gemeenschappelijke strekking ervan het
mogelijk maakt een dergelijk overleg met vrucht te organi
seren .

8.
Mochten er na het overleg nog ernstige moeilijkheden
bestaan , dan kan het probleem op verzoek van een toetre
dende Staat op ministerieel niveau worden besproken .
9.
Bovenstaande bepalingen worden mutatis mutandis
toegepast op de besluiten van de Raad van Gouverneurs van
de Europese Investeringsbank .

10.
De in de voorgaande punten omschreven procedure is
eveneens van toepassing op alle door de toetredende Staten te
nemen besluiten die van invloed kunnen zijn op de verbinte
nissen die voortvloeien uit hun hoedanigheid van toekomsti
ge leden van de Gemeenschappen .

Ten aanzien van de onderhandelingen over overgangs- en
aanpassingsprotocollen met de in de artikelen 179 en 366 van
de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden genoemde
landen worden de vertegenwoordigers van de toetredende
Staten als waarnemers bij de werkzaamheden betrokken ,
naast de vertegenwoordigers van de huidige Lid-Staten .

Bepaalde door de Gemeenschap gesloten niet-preferentiële
akkoorden die ook na 1 januari 1986 blijven gelden , kunnen
worden aangepast om rekening te houden met de uitbreiding
van de Gemeenschap . De Gemeenschap zal de vertegen
woordigers van de toetredende Staten overeenkomstig de in
de vorige alinea omschreven procedure bij de onderhande
lingen over deze aanpassingen betrekken .
IV

Het in artikel 61 , lid 2 , en artikel 223 , lid 2 , van de Akte

betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van
de Verdragen bedoelde overleg tussen de toetredende Staten
en de Commissie vindt reeds plaats vóór het tijdstip van
toetreding .
V

De toetredende Staten verbinden zich ertoe te bewerkstelli

gen dat de verlening van de in de artikelen 2 van de
Protocollen nr . 13 en nr . 22 betreffende de uitwisseling van
kennis op het gebied van de kernenergie bedoelde licenties
vóór de toetreding niet opzettelijk wordt versneld ten einde
de draagwijdte van de in die Protocollen vervatte verbinte
nissen te verminderen .

II

VI

Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek nemen de
nodige maatregelen om hun toetreding tot de in artikel 3 ,
lid 2 , en artikel 4 , lid 2 , van de Akte betreffende de

De Instellingen van de Gemeenschappen stellen tijdig de in
artikel 397 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaar
den en de aanpassing van de Verdragen bedoelde bepalingen

toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen

vast .

