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Nr. L 42/ 1

I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)
VERORDENING (EEG) Nr. 410/87 VAN DE RAAD
van 9 februari 1987

betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van communautaire
tariefcontingenten voor bepaalde visserijprodukten (1987)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 1 1 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het, in het kader van de externe betrek
kingen op visserijgebied, in het belang van de Gemeen
schap is de rechten van het gemeenschappelijk douane
tarief gedeeltelijk te schorsen voor een aantal visserijpro
dukten binnen de grenzen van passende communautaire
tariefcontingenten ; dat derhalve voor 1987 communau
taire tariefcontingenten dienen te worden geopend voor
Noorse schelvis (Sebastes spp.), in gehele staat of van de
kop ontdaan, bevroren, kabeljauw (Gadus morhua),
bevroren, in gehele staat of van de kop ontdaan, filets van
kabeljauw, bevroren, en haringlappen, bereid of verduur
zaamd in azijn, in verpakkingen met een netto-inhoud
van 10 kg of meer, van de posten ex 03.01 B I f) 2, ex
03.01 B I h) 2, ex 03.01 B II b) 1 en ex 16.04 C II van het
gemeenschappelijk douanetarief ; dat de mogelijkheid om
gebruik te maken van de contingenten die zijn geopend
voor de produkten van de posten ex 03.01 B I h) 2 en ex
03.01 B II b) 1 , met name onderworpen is aan de
overlegging aan de douaneautoriteiten van de Gemeen
schap van een certificaat dat is afgegeven door de erkende
instanties van het land van oorsprong, waarin wordt
verklaard dat de betrokken produkten afkomstig zijn van
vissen die thuishoren in het noorden van de Atlantische

Oceaan en dat deze gevangen zijn met inachtneming van
de internationale verdragen op het gebied van de instand
houding en het beheer van de visbestanden ; dat de certi
ficaten die betrekking hebben op deze produkten,
bovendien de verklaring moeten bevatten dat de aange
boden produkten afkomstig zijn van kabeljauw van de

soort Gadus morhua ; dat het aanbeveling verdient dat de
desbetreffende tariefcontingenten derhalve op 1 januari
1987 dienen te worden geopend en over de Lid-Staten
dienen te worden verdeeld ;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd
dat alle importeurs in gelijke mate en te allen tijde
gebruik kunnen maken van genoemde contingenten en
dat de aan de contingenten verbonden rechten op alle
invoer zonder onderbreking worden toegepast totdat dit
contingent geheel is benut ; dat een systeem voor de
benutting van de communautaire tariefcontingenten,
gebaseerd op een verdeling over de Lid-Staten, in
overeenstemming lijkt te zijn met het communautaire
karakter van genoemde contingenten, gelet op bovenge
noemde beginselen ; dat deze verdeling, om de werkelijke
ontwikkeling op de markt van het betrokken produkt zo
goed mogelijk weer te geven, moet worden toegepast naar
verhouding van de behoeften, berekend enerzijds op
grond van de statistische gegevens betreffende de invoer
uit derde landen gedurende een representatieve referentie
periode en anderzijds op grond van de economische
vooruitzichten voor het betrokken contingentsjaar ;
Overwegende evenwel dat het produkten betreft van een
welbepaalde oorsprong, die niet apart in de statistische
nomenclatuur zijn opgenomen ; dat het daarom nog niet
mogelijk is om voldoende nauwkeurige en representatieve
statistische gegevens te verzamelen ; dat het bijgevolg juist
is een hoeveelheid van deze contingenten te bestemmen
voor de communautaire reserves, terwijl de rest van deze
contingenten over de Lid-Staten wordt verdeeld naar rato
van hun voorzienbare invoerbehoeftes ; dat voor deze

produkten de percentages van aanvankelijke deelname
aan de contingenten derhalve als volgt kunnen worden
vastgesteld :

ex 03.01 B I f) 2
ex 03.01 B I h) 2
(6 000 ton)

ex 03.01 B II b) 1
(24 000 ton)

ex 16.04 C II

(7 000 ton)
3,45

Benelux

3,11

1,29

Denemarken

6,23

3,40

0,69

21,16

26,43

86,20

0,28

0,21

0,69

13,05

12,65

0,69

Ierland

0,28

0,13

0,69

Italië

0,28

0,28

0,69

55,61

55,61

6,90

Duitsland
Griekenland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk
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Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
eventuele ontwikkeling van de invoer van de betrokken
produkten, de contingenten in twee gedeelten moeten
worden gesplitst, waarbij het eerste gedeelte over de
Lid-Staten wordt verdeeld en het tweede gedeelte een
reserve vormt om de latere behoeften te dekken van de

Lid-Staten die hun aanvankelijke quotum hebben
uitgeput ; dat, ten einde de importeurs een zekere
waarborg te geven, het eerste gedeelte van het commu
nautaire tariefcontingent moet worden vastgesteld op een
betrekkelijk hoog niveau, dat in het onderhavige geval
respectievelijk 5 718, 22 872 en 4 000 ton zou kunnen
bedragen ;
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Overwegende dat het, indien in een Lid-Staat op een
bepaald tijdstip van de contingentsperiode een belangrijk
overschot bestaat, noodzakelijk is dat deze Staat daarvan
een aanzienlijk percentage terugstort in de reserve, ten
einde te vermijden dat een gedeelte van het communau

taire contingent in een Lid-Staat onbenut blijft, terwijl
andere Lid-Staten er gebruik van zouden kunnen maken ;
dat het Verenigd Koninkrijk evenwel een eventuele terug
storting in bepaalde reserves slechts dient uit te voeren
binnen de grenzen van de hoeveelheden noodzakelijk ter
voldoening van de werkelijke behoeften van andere
Lid-Staten, wanneer aan deze behoeften niet kan worden

voldaan door middel van de te hunner beschikking
staande onmiddellijk toepasbare mechanismen ;

Overwegende dat de aanvankelijke quota meer of minder
snel kunnen zijn uitgeput ; dat het, ten einde hiermee
rekening te houden en elke onderbreking te vermijden,
van belang is, dat iedere Lid-Staat die zijn aanvankelijke
quotum nagenoeg geheel heeft benut, een extra quotum
uit de reserve opneemt ; dat iedere Lid-Staat zulks moet
doen wanneer elk van zijn extra quota bijna geheel is
benut en wel zo vaak als de reserve dat toelaat ; dat, gezien
de kwetsbaarheid van de markt voor visserijprodukten in
het Verenigd Koninkrijk, die markt niet aan een al te
grote druk vanwege te omvangrijke invoer uit derde
landen dient te worden blootgesteld ; dat derhalve, onver
minderd de voor de toekomst vast te stellen regeling, deze
Lid-Staat dient te worden vrijgesteld van de verplichting
tot opneming van extra quota uit bepaalde reserves ; dat
de aanvankelijke , en de extra quota geldig mogen zijn tot
aan het einde van de contingentsperiode ; dat voor deze
wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist is
tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name de

benuttingsgraad van het contingent moet kunnen volgen
en de Lid-Staten hierover moet kunnen inlichten :

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het
Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom
Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden
door de Benelux Economische Unie, elke handeling met
betrekking tot het beheer van de aan de genoemde
Economische Unie toegewezen quota kan worden verricht
door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Van 1 januari tot en met 31 december 1987 worden
de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor
de hierna omschreven produkten geschorst tot de niveaus
van en binnen de grenzen van de communautaire tarief
contingenten aangeduid in de kolom naast die
produkten :
Omvang

Nr. van het

Volgnummer

09.1801

Omschrijving

gemeenschappelijk
douanetarief

ex 03.01 B I f) 2

van het

Invoerrecht

contingent
(in ton)

(%)

Noorse schelvis (Sebastes spp.) in gehele staat of van de kop
ontdaan, bevroren, en

ex 03.01 B I h) 2

Kabeljauw (Gadus morhua), bevroren, in gehele staat of van de kop

6 000

3,7

ontdaan, bestemd om een van de behandelingen te ondergaan die
toegestaan zijn krachtens lid 2
09.1803

ex 03.01 B II b) 1

Bevroren filets van kabeljauw (Gadus morhua), bestemd om een
van de behandelingen te ondergaan die toegestaan zijn krachtens
lid 2

09.1805

ex 1 6.04 C II

4

7 000

10

Haringlappen, bereid of verduurzaamd in azijn, in verpakkingen
met een netto-inhoud van 10 kg of meer

2. Onverminderd lid 3 geldt de preferentiële regeling,
bedoeld onder de volgnummers 09.1801 en 09.1803, voor
vis die bestemd is om aan een andere behandeling dan
uitsluitend een of meer van de volgende behandelingen te
worden onderworpen :

— schoonmaken, ontdoen van ingewanden, staart of kop,
— in stukken snijden, met uitzondering van het fileren
of van het in stukken snijden van vriesblokken,
— sorteren,

24 000

— etiketteren,

— verpakken,
— verpakken met ijs,
— bevriezen,

— diepvriezen,
— ontdooien, scheiden.

De preferentiële regeling is niet van toepassing op

produkten die bestemd zijn om een behandeling te
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ondergaan die een recht op het contingent doen ontstaan

Nr. L 42/3

noorden van de Atlantische Oceaan, met inachtneming
van de internationale verdragen op het gebied van het

maar die wordt verricht door de kleinhandel of door

behoud en het beheer van de visbestanden. Het certificaat

restauratiebedrijven. De onder volgnummer 09.1803
bedoelde produkten, die afzonderlijk of in blok worden
aangeboden, in onmiddellijke verpakkingen met een
netto-inhoud van 4 kg of meer, worden geacht te beant

dient bovendien een verklaring te bevatten dat de aange
boden produkten afkomstig zijn van kabeljauw van de
soort Gadus morhua.

woorden aan de in deze alinea voorziene voorwaarden . De

preferentiële regeling geldt alleen voor vis die bestemd is
voor menselijke consumptie.

Artikel 2

3 . Het gebruik van de tariefcontingenten, geopend voor
de produkten van de posten ex 03.01 B I h) 2 en ex 03.01
B II b) 1 van het gemeenschappelijk douanetarief, is
uitsluitend toegestaan voor produkten welke vergezeld
zijn van een certificaat, afgegeven door een der in bijlage

1 . De in artikel 1 genoemde contingenten worden in
twee gedeelten gesplitst.
Een eerste gedeelte van elk contingent, respectievelijk

van

5 718, 22 872 en 4 000 ton, wordt verdeeld over de

oorsprong. Het certificaat dient conform te zijn aan het
model in bijlage I en de verklaring te bevatten dat de vis
waarvan het produkt afkomstig is, gevangen is in het

Lid-Staten ; quota die, behoudens artikel 5, tot en met 31
december 1987 gelden, bedragen voor de Lid-Staten de
volgende hoeveelheden :

II

vermelde

erkende

instanties

van

de

landen

(m ton)
Contingent

Denemarken
Duitsland

artikel 1 ,

(volgnummer

138

778

28

6 045

3 447

.16

48

28

746

2 893

28

16

30

28

16

63

28

3 180

12 720

275

5 718

22 872

4 000

Italië

2. Het tweede gedeelte van elk contingent, respectie
velijk 282, 1 128 en 3 000 ton, vormt de overeenkomstige
reserve .

Artikel 3

1.

295

356

Ierland

Verenigd Koninkrijk

09.1805)

1 210

Griekenland

Frankrijk

Contingent

artikel 1 ,

(volgnummer
09.1803)

178

Benelux

Contingent

artikel 1 ,

(volgnummer
09.1801 )

Indien het aanvankelijk aan een Lid-Staat toege

kende quotum, zoals dat in artikel 2, lid 1 , is vastgesteld,
dan wel dat zelfde quotum verminderd met het krachtens
artikel 5 in de reserve teruggestorte gedeelte, voor 90 % of
meer is benut, gaat deze Lid-Staat door middel van een
kennisgeving aan de Commissie onverwijld over tot
opneming, voor zover de overeenkomstige reserve zulks
toelaat, van een tweede quotum, gelijk aan 10 % van zijn
aanvankelijke quotum, eventueel op de volgende eenheid
naar boven afgerond.

90 % of meer is benut, gaat deze Lid-Staat onder de in lid

1 genoemde voorwaarden over tot opneming vari een
vierde quotum, dat gelijk is aan het derde.
Deze handelwijze wordt toegepast totdat de reserve is
uitgeput.

4. In afwijking van de leden 1 tot en met 3 kan elke
Lid-Staat overgaan tot opneming van kleinere quota dan
in die leden is bepaald, indien er redenen zijn om aan te
nemen dat deze wellicht niet zullen worden uitgeput. Hij
deelt aan de Commissie de redenen mede die tot

toepassing van dit lid hebben geleid.

ook het tweede door een Lid-Staat opgenomen quotum

5. Voor wat de in artikel 1 onder de volgnummers
09.1801 en 09.1803 bedoelde contingenten betreft, zijn de
leden 1 tot en met 4 van het onderhavige artikel evenwel

voor 90 % of meer is benut, gaat deze Lid-Staat onder de
in lid 1 genoemde voorwaarden onverwijld over tot
opneming van een derde quotum, gelijk aan 5 % van zijn
aanvankelijke quotum, eventueel op de volgende eenheid

Artikel 4

2.

Indien, na uitputting van zijn aanvankelijke quotum,

niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.

naar boven afgerond.

3.

Indien, na uitputting van zijn tweede quotum, ook

het derde door een Lid-Staat opgenomen quotum voor

De overeenkomstig artikel 3 opgenomen extra quota

gelden tot en met 31 december 1987.
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Artikel 5

1 . De Lid-Staten storten uiterlijk op 1 oktober 1987
van het niet benutte gedeelte van hun aanvankelijke
quotum dat deel in de reserve terug dat op 1 5 september
1987 20 % van het aanvankelijke quotum te boven gaat.
Zij kunnen een grotere hoeveelheid terugstorten, indien
er redenen zijn om aan te nemen dat deze wellicht niet
zal worden benut.

Elke Lid-Staat doet de Commissie uiterlijk op 1 oktober
1987 mededeling van de totale invoer van het betrokken
produkt, die tot en met 15 september 1987 heeft plaatsge
vonden en op het communautaire contingent is
afgeboekt, alsmede eventueel van het gedeelte van zijn
aanvankelijke quotum, dat hij in de reserve terugstort.

2. Voor wat betreft de contingenten bedoeld in artikel
1 onder de volgnummers 09.1801 en 09.1803, dient het
Verenigd Koninkrijk een eventuele terugstorting in de
reserve evenwel slechts uit te voeren binnen de grenzen
van de hoeveelheden, noodzakelijk om te voldoen aan de
werkelijke behoeften van andere Lid-Staten, waarin niet
kan worden voorzien hetzij door hun aanvankelijke quota,
hetzij door de overeenkomstige reserve, eventueel
opnieuw op peil gebracht overeenkomstig lid 1 .
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afgeboekt op hun gecumuleerde aandeel in de commu
nautaire contingenten.
2. De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen
opdat gewaarborgd wordt dat de in artikel 1 onder de
volgnummers 09.1801 en 09.1803 bedoelde produkten
voldoen aan de bij dat artikel gestelde voorwaarden om
toegelaten te worden tot de tariefcontingenten. De
controle op het gebruik van de voorgeschreven bijzondere
bestemming geschiedt in dat geval door toepassing van de
op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
3. De Lid-Staten waarborgen aan de importeurs van het
produkt vrije toegang tot de hun toegekende quota.

4. De Lid-Staten boeken de ingevoerde hoeveelheden
af op hun quota naargelang het betrokken produkt bij de
douane ten invoer in het vrije verkeer wordt aangegeven.
5. De benuttingsgraad van de quota van de Lid-Staten
wordt vastgesteld op grond van de ingevoerde hoeveel
heden, die onder de in lid 4 bepaalde voorwaarden
worden afgeboekt.
Artikel 8

Een Lid-Staat kan de toelating tot het gebruik van de
tariefcontingenten niet onderwerpen aan een borgstelling,

Artikel 6

enkel en alleen bedoeld om het niet overschrijden te
verzekeren van de bij deze verordening voorziene quota,

De Commissie boekt de hoeveelheden van de door de

zolang de werkelijke benutting van de hem toegekende
quota niet meer dan 90 % van die quota bedraagt.

Lid-Staten overeenkomstig de artikelen 2 en 3 geopende
quota en brengt elke Lid-Staat, zodra de opgaven haar
bereiken, op de hoogte van de uitputtingsgraad van de
reserve .

Zij stelt de Lid-Staten uiterlijk op 5 oktober 1987 in
kennis van de omvang van de reserve na de overeen
komstig artikel 5 verrichte terugstortingen.

Zij draagt er zorg voor dat de opneming uit een van de
reserves tot de nog beschikbate hoeveelheid beperkt blijft
en deelt daartoe aan de Lid-Staat die deze laatste

opneming verricht, mede hoeveel dit saldo bedraagt.
Artikel 7

Artikel 9

De Lid-Staten verstrekken de Commissie, uiterlijk de

vijftiende dag van de maanden april en juli, de stand van
de op hun quota verwezenlijkte afboekingen tijdens,
respectievelijk, het eerste en het tweede kwartaal.

Op verzoek van de Commissie delen zij de staat der
afboekingen mede voor een kortere periode ; deze staten
dienen te worden overgemaakt binnen tien dagen te
rekenen vanaf het verstrijken van elke periode.
Artikel 10

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om

te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen.

1.

De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen

opdat bij opening van de met toepassing van artikel 3
door hen opgenomen extra quota, de door hen ingevoerde
hoeveelheden zonder onderbreking kunnen worden

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 9 februari 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DE KEERSMAEKER
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BIIAG I

— ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I
ANEXO I

Nr. L 42/5

— ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I -

MODELO DE CERTIFICADO
MODEL TIL CERTIFIKAT
MUSTER DER BESCHEINIGUNG
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
MODEL CERTIFICATE
MODELE DE CERTIFICAT

MODELLO DI CERTIFICATO
MODEL VAN CERTIFICAAT
MODELO DE CERTIFICADO

1 Exporter ( Name , full address, country)
Exportateur ( Nom , adresse complète , pays )

2 Number

00000

Numéro

CERTIFICATE IN REGARD TO NORTH ATLANTIC COD

(GADUS MORHUA)
Issued with a view to obtaining the
benefit of the preferential tariff
3 Consignee ( Name , full address , country )
Destinataire ( Nom , adresse complète , pays )

arrangements in the European Economic Community
CERTIFICAT CONCERNANT LE CABILLAUD
DE L'ATLANTIQUE DU NORD

(« GADUS MORHUA »)
délivré en vue de l'obtention du bénéfice

du régime tarifaire préférentiel dans la
Communauté économique européenne
4 Country of origin
Pays d'origine
6 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — moyen de transport

5 Country of destination
Pays de destination

7 Supplementary details
Données supplémentaires

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS

Marques et numéros — nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES

9 Quantity
in tonnes

10 FOB

value ('

Quantité

Valeur

en tonnes

fob (M

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITE COMPÉTENTE

I , the undersigned , certify that the consignment described above contains only North Atlantic cod (Gadus morhua) from the stocks of the
North Atlantic Ocean fished in accordance with the provisions of the North-West Atlantic Fisheries Organization , or the North-East Atlantic
Fisheries Commission

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement du cabillaud de l'Atlantique Nord (Gadus morhua) provenant des
stocks de l'océan de l'Atlantique Nord et capturés en concordance avec les dispositions de l'Organisation de l'Atlantique du Nord-Ouest ou
de la commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est .

12 Competent authority ( Name , full address, country )
Autorité compétente ( Nom , adresse complète , pays)

At / À

on / le

( Signature )

(') In the currency of the contract of sale
Dans la monnaie du contrat de vente

( Seal )
( Sceau )
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ANEXO II — ÄTL4G II — ANHANG // — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II
Autoridad competente
Kompetent myndighed
Zuständige Behörde
Αρμόδια υπηρεσία
Competent authority
Autorité compétente
Autorità competente
Bevoegde autoriteit
Autoridade competente

País de origen
Oprindelsesland
Ursprungsland
Χώρα καταγωγής
Country of origin
Pays d'origine
Paesi di origine
Land van oorsprong
País de origem

Islandia
Island
Island
Ισλανδία
Iceland
Islande
Islanda

Customs Iceland

IJsland
Islandia

Noruega
Norge
Norwegen
Νορβηγία
Norway
Norvège
Norvegia
Noorwegen
Noruega

Quality Inspection Department
Directorate-General of Fisheries

Bergen (Norway)

Canadá
Canada
Kanada

Καναδάς

Department of Fisheries and Oceans

Canada
Canada
Canada
Canada
Canadá
Estados Unidos
De forenede Stater
USA
ΗΠΑ

Department of Commerce
Washington DC

T TC Δ

États -Unis d'Amérique
Stati Uniti
USA

l
l

Estados Unidos da América

\
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Nr. L 42/8
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VERORDENING (EEG) Nr. 411/87 VAN DE RAAD
van 9 februari 1987

betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van communautaire
tariefcontingenten voor bepaalde visserijprodukten, gezouten, van de posten ex
03.02 A I b) en ex 03.02 A II a) van het gemeenschappelijk douanetarief (1987)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

ex 03.02 A I b)

ex 03.02 A II a)
0,04

Griekenland

1,63
1,68
2,89
16,71

Frankrijk

29,03

Ierland

0,03
46,46

Benelux
Denemarken
Duitsland

Gezien het voorstel van de Commissie,

Italië

Overwegende dat de Gemeenschap zich ertoe heeft
verbonden om voor kabeljauw, in gehele staat, gezouten,
en voor filets van kabeljauw, gezouten, van post ex 03.02
A I b) en post ex 03.02 A II a) van het gemeenschappelijk
douanetarief jaarlijks communautaire tariefcontingenten
met vrijdom van rechten te openen die voor het jaar 1987
ten hoogste 6 000 en 4 000 ton bedragen ; dat het eerste
contingent geldt voor vissen van de soort Gadus morhua ;
dat de desbetreffende tariefcontingenten derhalve op 1
januari 1987 dienen te worden geopend en over de
Lid-Staten dienen te worden verdeeld :

Verenigd Koninkrijk

1,57

0,08
0,08
1,02

4,13
0,04
94,57
0,04

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
eventuele ontwikkeling van de invoer van genoemde
vissoort, het contingent in twee gedeelten moet worden
gesplitst, waarbij het eerste gedeelte over de Lid-Staten
wordt verdeeld en het tweede gedeelte een reserve vormt
om de latere behoeften te dekken van de Lid-Staten die

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd
dat alle importeurs in gelijke mate en te allen tijde
gebruik kunnen maken van genoemd contingent en dat
het aan het contingent verbonden recht zonder onder
breking op alle invoer wordt toegepast totdat dit
contingent geheel is benut ; dat, gezien bovengenoemde
beginselen, een systeem voor de benutting van het
communautaire tariefcontingent, gebaseerd op een
verdeling over de Lid-Staten, in overeenstemming lijkt te
zijn met het communautaire karakter van genoemd
contingent ; dat deze verdeling, om de werkelijke ontwik
keling op de markt van het betrokken produkt zo goed

mogelijk weer te geven, zou moeten worden toegepast
naar verhouding van de behoeften, berekend enerzijds op
grond van de statistische gegevens betreffende de invoer
uit derde landen gedurende een representatieve referentie
periode en anderzijds op grond van 'de economische
vooruitzichten voor het betrokken contingentsjaar ;

hun aanvankelijke quotum hebben uitgeput ; dat, ten
einde de importeurs een zekere waarborg te bieden, het
eerste gedeelte van de Communautaire tariefcontingenten
moeten worden vastgesteld op een hoog niveau, dat in het
onderhavige geval ongeveer 60 % van de contingenten
zou kunnen bedragen ;

Overwegende dat de aanvankelijke quota meer of minder
spoedig kunnen zijn uitgeput ; dat het, ten einde hiermee
rekening te houden en elke onderbreking te vermijden,
dienstig is dat iedere Lid-Staat die zijn aanvankelijke
quotum nagenoeg geheel heeft benut, een extra quotum
uit de reserve opneemt ; dat deze opneming door iedere
Lid-Staat moet worden verricht wanneer elk van zijn extra
quota bijna geheel is benut en wel zo vaak als de reserve
dat toelaat ; dat de aanvankelijke en de extra quota geldig
moeten zijn tot aan het einde van de contingentsperiode ;
dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking
vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met

Overwegende evenwel dat het produkten betreft die niet
als zodanig in de statistische nomenclatuur zijn vermeld ;
dat het daarom nog niet mogelijk is om voldoende
nauwkeurige en representatieve statistische gegevens te

name de benuttingsgraad van het contingent moet
kunnen volgen en de Lid-Staten hierover moet kunnen
inlichten :

verzamelen ; dat het bijgevolg dienstig is uit te gaan van
de statistische gegevens met betrekking tot de invoer van

kabeljauw en filets van kabeljauw, ongeacht de soort, de
vorm waarin ze worden aangeboden en de wijze van

conservering, uit derde landen die geen tariefpreferentie
genieten ; dat, voor deze produkten, de percentages van de
aanvankelijke deelneming in de contingenten derhalve als
volgt kunnen luiden :

Overwegende dat het, indien in een Lid-Staat op een
bepaald tijdstip van de contingentsperiode een belangrijk
overschot bestaat, noodzakelijk is dat die Staat daarvan
een aanzienlijk percentage terugstort in de reserve, ten
einde te vermijden dat een gedeelte van het communau
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taire contingent m een Lid-Staat onbenut blijft, terwijl
andere Lid-Staten er gebruik van zouden kunnen maken ;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het
Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom
Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden
door de Benelux Economische Unie, elke handeling met
betrekking tot het beheer van de aan de genoemde
Economische Unie toegewezen quota kan worden verricht
door één van haar leden,

Nr. L 42/9

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1.

Van 1 januari tot en met 31 december 1987 wordt

het recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor de
hierna omschreven produkten geschorst tot de niveaus
van en binnen de grenzen van de communautaire tarief
contingenten vermeld in de kolom naast die produkten :

Nr. van het

gemeenschappelijk

Volgnummer

Omschrijving

Omvang van
het contingent
(in ton)

>

douanetarief

ex 03.02 Alb)

09.1807

Kabeljauw van de soort Gadus morhua, in gehele staat,

\
09.1809

ex 03.02 A II a)

0

Filets van kabeljauw, gezouten

4 000

0

1 . De in artikel 1 genoemde communautaire tariefcon
tingenten worden in twee gedeelten gesplitst.

2. Een eerste gedeelte van respectievelijk 3 500 en
2 450 ton wordt over de Lid-Staten verdeeld ; de quota
die, behoudens artikel 5, van 1 januari tot en met 31
december 1987 gelden, hebben de onderstaande omvang :
(in ton)
ex 03.02 A II a)

Benelux

57

1

Denemarken

59

2

Duitsland

101

2

Griekenland

585

25

1 016

101

1

1

1 626

2317

55

1

Ierland
Italië

Verenigd Koninkrijk

3.

toelaat, van een tweede quotum, gelijk aan 1 0 % van zijn
aanvankelijke quotum, eventueel op de volgende eenheid
naar boven afgerond.
2. Indien, na uitputting van zijn aanvankelijke quotum,
ook het tweede door een Lid-Staat opgenomen quotum
voor 90 % of meer is benut, gaat deze Lid-Staat onder de
in lid 1 genoemde voorwaarden onverwijld over tot
opneming van een derde quotum, gelijk aan 5 % van zijn
aanvankelijke quotum, eventueel op de volgende eenheid
naar boven afgerond.
3. Indien, na uitputting van zijn tweede quotum, ook
het derde door een Lid-Staat opgenomen quotum voor
90 % of meer is benut, gaat deze Lid-Staat onder de in lid
1 genoemde voorwaarden over tot opneming van een
vierde quotum, dat gelijk is aan het derde.

Deze handelwijze wordt toegepast todat de reserve is
uitgeput.
4. In afwijking van de leden 1 , 2 en 3 kan elke
Lid-Staat overgaan tot opneming van kleinere quota dan
in die leden is bepaald, indien er redenen zijn om aan te
nemen dat deze wellicht niet zullen worden uitgeput. Hij
deelt aan de

Commissie de redenen mede die tot

toepassing van dit lid hebben geleid.
Artikel 4

Het tweede gedeelte van respectievelijk 2 500 en

1 550 ton vormt de overeenkomstige reserve.

De overeenkomstig artikel 3 opgenomen extra quota
gelden tot en met 31 december 1987.
Artikel 5

Artikel 3

1.

I
6 000

Artikel 2

Frankrijk

(%)

gezouten

2. De invoer van deze produkten, die op grond van een
andere preferentiële regeling reeds voor vrijstelling van
douanerechten in aanmerking komt, wordt niet op de in
lid 1 bedoelde tariefcontingenten afgeboekt.

ex 03.02 A I b)

Invoerrecht

Indien het aanvankelijk aan een Lid-Staat toege

kende quotum — zoals dit in artikel 2, lid 2, is vastgesteld
— dan wel dat zelfde quotum verminderd met het bij
toepassing van artikel 5 in de reserve teruggestorte

gedeelte, voor 90 % of meer is benut, gaat deze Lid-Staat
door middel van een kennisgeving aan de Commissie
onverwijld over tot opneming, voor zover de reserve zulks

De Lid-Staten storten uiterlijk op 1 oktober 1987 van het
niet benutte gedeelte van hun aanvankelijke quotum dat
deel in de reserve terug dat op 15 september 1987 20 %
van het aanvankelijke quotum te boven gaat. Zij kunnen

een grotere hoeveelheid terugstorten, indien er redenen
zijn om aan te nemen dat deze wellicht niet zal worden
benut.
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Elke Lid-Staat doet de Commissie uiterlijk op 1 oktober
1987 mededeling van de totale invoer van het betrokken
produkt, die tot en met 15 september 1987 heeft plaatsge
vonden en op het communautaire contingent is
afgeboekt, alsmede eventueel van het gedeelte van zijn
aanvankelijke quotum dat hij in de reserve terugstort.
Artikel 6
De Commissie boekt de hoeveelheden van de door de

Lid-Staten overeenkomstig de artikelen 2 en 3 geopende
quota en brengt elke Lid-Staat, zodra de opgaven haar
bereiken, op de hoogte van de uitputtingsgraad van de
reserve .

Zij stelt de Lid-Staten uiterlijk op 5 oktober 1987 in
kennis van de omvang van de reserve na de overeen
komstig artikel 5 verrichte terugstortingen.

Zij draagt er zorg voor dat de opneming uit de reserve tot
de nog beschikbare hoeveelheid beperkt blijft en deelt
daartoe aan de Lid-Staat die deze laatste opneming
verricht, mede hoeveel dit saldo bedraagt.
Artikel 7

1.

De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen

opdat bij opening van de met toepassing van artikel 3
door hen opgenomen extra quota, de door hen ingevoerde
hoeveelheden zonder onderbreking kunnen worden
afgeboekt op hun gecumuleerde aandeel in het commu
nautaire contingent.
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2. De Lid-Staten waarborgen de importeurs van het
produkt vrije toegang tot de hun toegekende quota.

3. De Lid-Staten boeken de ingevoerde hoeveelheden
af op hun quota naargelang het betrokken produkt bij de
douane ten invoer in het vrije verkeer wordt aangegeven.
4. De benuttingsgraad van de quota van de Lid-Staten
wordt vastgesteld op grond van de ingevoerde hoeveel
heden, die onder de in lid 3 bepaalde voorwaarden
worden afgeboekt.
Artikel 8

De Lid-Staten verstrekken de Commissie, uiterlijk de
vijftiende dag van de maanden april en juli, de stand van
de op hun quota verwezenlijkte afboekingen tijdens,
respectievelijk, het eerste en het tweede kwartaal.

Op verzoek van de Commissie delen zij de staat der
afboekingen mede voor een kortere periode ; deze staten
dienen te worden overgemaakt binnen tien dagen te
rekenen vanaf het verstrijken van elke periode.
Artikel 9
De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om

te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen.
Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 9 februari 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DE KEERSMAEKER
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VERORDENING (EEG) Nr. 412/87 VAN DE RAAD
van 9 februari 1987

betreffende de verdeling van de krachtens het Voedselhulpverdrag voor de
periode van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1989 te leveren hoeveelheden graan
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), inzonderheid op artikel
4, lid 1 , eerste en tweede streepje, en lid 2,

Lid-Staten zich in het kader van het Voedselhulpverdrag
hebben verbonden, wordt voor de periode van 1 juli 1 986
tot en met 30 juni 1989 als volgt verdeeld :
a) acties van de Gemeenschap : 927 700 ton ;
b) nationale acties : 742 300 ton.
Artikel 2

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
3972/86 is bepaald dat de Raad de krachtens het Voedsel
hulpverdrag te leveren hoeveelheden graan over acties van
de Gemeenschap en nationale acties verdeelt ; dat de
Raad

die

nationale

acties

bovendien

ook

over

de

De in artikel 1 , onder b), bedoelde hoeveelheid wordt als
volgt over de Lid-Staten verdeeld :
(in ton)

België
Denemarken

Lid-Staten verdeelt ;

Duitsland

Overwegende dat de hoeveelheid van 1 670 000 ton graan,
die de jaarlijkse minimumbijdrage vormt waartoe de
Gemeenschap en de Lid-Staten zich in het kader van het
voor de periode van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1989
gesloten Voedselhulpverdrag hebben verbonden, in
onderscheidenlijk 55,5 % voor acties van de Gemeen
schap en 44,5 % voor nationale acties kan worden
verdeeld ; dat voor dezelfde periode de verdeling van de

Griekenland

laatstgenoemde hoeveelheid over de Lid-Staten moet

Nederland

worden vastgesteld,

41 500

15 600
193 500
10 000

Spanje
Frankrijk

20 000
200 000

Ierland

4 000

Italië

95 400

Luxemburg

1 400
50 200

Portugal
Verenigd Koninkrijk

110 700 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 3

Artikel 1

Deze verordening treedt in werking op de derde dag

De, hoeveelheid van 1 670 000 ton graan, die de jaarlijkse
minimumbijdrage vormt waartoe de Gemeenschap en de

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 9 februari 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DE KEERSMAEKER

(') PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
(2) Advies uitgebracht op 23 januari 1987 (nog niet verschenen in
het Publikatieblad).
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VERORDENING (EEG) Nr. 413/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1579/86 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), inzonder
heid op artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries en
griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 135/87 van de Commissie (4) en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,

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

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap 26 bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 10 februari
1987 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening van
heffingen,
met
inbegrip
van
de
gelijk
waardigheidscoëfficiënten ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 135/87 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans geldende
heffingen overeenkomstig de bijlage van deze verorde
ning,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(■)
(2)
(3)
(<

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
139 van 24. 5. 1986, blz. 29.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
17 van 20. 1 . 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 februari 1987 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)

Heffingen

Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

10.01 BI
10.01 B II
10.02

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

10.03
10.04

Gerst
Haver

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor

«

10.07
10.07
11.01
11.01

Dl
D II
A
B

1 1.02 A Ia)

\
1 1 .02 A I b)

Derde landen

9,23
43,91
38,30
36,57

265,43 (') (0
175,86 0

Pluimgierst,
(millet)

197,59

190,23
158,94

94,86

I

zaaidoeleinden
Boekweit

10.07 A
10.07 B
10.07 C II

Portugal

tros-

I
181,26 0(3)0

—

36,57

of vogelgierst

Sorgho, andere dan sorghohybriden

I

129,82

I
155,47 0

36,57

I

I

voor zaaidoeleinden
Triticale

22,48

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

36,57
27,81
68,51

O

182,06 0 0
0
65,28 0
291,51
261,09

IIII
81,64
27,96

425,00
312,76

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(*) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die in de
Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 1,81
Ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de
Gemeenschap met 50 % verminderd.
(*) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
O De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie.

(*) Bij invoer van het produkt van post 10.07 Dl (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
O De in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2913/86 van de Raad bedoelde heffing wordt vastgesteld bij inschrij
ving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3140/86 van de Commissie.

Nr. L 42/ 14
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VERORDENING (EEG) Nr. 414/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

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

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

GEMEENSCHAPPEN,

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1579/86 (2), en inzonder
heid op artikel 15, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), inzonder
heid op artikel 3,

noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 10 februari
1987 vastgestelde koersen ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2011 /86 van de
Commissie (4) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is

toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum

marge op een bepaald moment van 2,25 % ,

Artikel 1

1 . De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout,
van oorsprong uit Portugal, bedoeld in artikel 15 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75, worden vastgesteld op
nul .

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

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden

gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

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

fó PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 29.

O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(4) PB nr. L 173 van 1 . 7. 1986, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 februari 1987 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout van herkomst uit derde landen
worden toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

1 ' term.

2' term .

3' term.

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

10.02

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

0

0

0

10.03

Gerst

0

2,18

2,18

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden

0

0

0

0

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho, andere dan sorghohybriden voor zaaidoeleinden
Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 BI
10.01 B II

10.07 C II

10.07 D
11.01 A

0

2,18

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

1 ' term .

2' term .

3' term .

4' term .

2

3

4

5

6

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

0

0

0

0

0

dan meel

0

0

0

0

0

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

11.07 Ala)
11.07 Alb)
11.07 Alla)

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in de vorm van
0

3,88

3,88

3,88

3,88

vorm dan meel

0

2,90

Mout, gebrand

2,90
3,38

2,90

0

3,38

3,38

2,90
3,38

meel

11.07 Allb)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een andere
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VERORDENING (EEG) Nr. 415/87 VAN DE COMMISSIE
van 10 februari 1987

inzake de levering van meel van zachte tarwe aan de Republiek Sao Tomé en
Principe als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

/ GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en

het beheer van de voedselhulp ('), en met name op artikel

dat met name de termijnen en de leveringsvoorwaarden
alsmede de voor de vaststelling van de daaruit voort
vloeiende kosten te volgen procedure moeten worden
vastgesteld ;

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

12,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke

VASTGESTELD :

ordening der markten in de sector granen (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1579/86 (3), en met

Artikel 1

name op artikel 28,

Overwegende dat de Commissie bij besluit van 27 oktober
1986 betreffende de toekenning van voedselhulp aan Sao

Tomé en Principe, aan dit land 1 250 ton graan heeft
toegekend dat cif moet worden geleverd ;
Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.

Het in de bijlage aangegeven interventiebureau wordt
belast met de uitvoering van de beschikbaarstellings- en

leveringsprocedures overeenkomstig het bepaalde in
Verordening (EEG) nr. 1974/80 en de in deze bijlage
vastgestelde voorwaarden.
Artikel 2

1974/80 van de Commissie van 22 juli 1980 houdende

algemene voorschriften voor de uitvoering van bepaalde
voedselhulpacties in de vorm van granen en rijst (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3826/85 (*) ;

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 10 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .

(2)
(3)
(4)
(J)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
139
192
371

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
24. 5. 1986, blz. 29.
26. 7. 1980, blz. 11 .
31 . 12. 1985, blz. 1 .
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BIJLAGE

1 . Programma : 1986 — Actie nr. 28/87 (')
2. Begunstigde : Empresa do Comercio Interno „ECOMIN" — São Tomé

3. Plaats of land van bestemming : Sao Tomé en Principe
4. Beschikbaar te stellen produkt : meel van zachte tarwe

5. Totale hoeveelheid : 913 ton (1 250 ton graan)
6. Aantal partijen : 1

7. Met het houden van de procedure belast interventiebureau :

BDBL, Trierstraat 82, B-1040 Brussel (telex 24076)

8 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
9. Kenmerken van het produkt :

Meel van gezonde handelskwaliteit met gezonde reuk en vrij van schadelijk gedierte, waarmee deeg
wordt verkregen dat bij mechanische verwerking niet kleeft, en dat de volgende kenmerken vertoont :
— vochtgehalte : maximum 14% (methode ICC nr. 110)
— eiwitgehalte : minimum 10,5 % (N x 6,25 op de droge stof) (methode ICC nr. 105)
— valgetal volgens Hagberg ten minste 180, voorbereidingstijd van 60 seconden (roertijd) inbegrepen
(methode ICC nr. 107)
— asgehalte : maximum 0,62% in verhouding tot de droge stof (methode ICC nr. 104)
10. Verpakking :

— in nieuwe jutezakken van 370 g, gevoerd met geweven polypropyleenzakken van 110 g ; de beide
zakken dienen aan de bovenzijde samengenaaid te worden
— nettogewicht van de zakken : 50 kg
— vermelding op de zakken (opgedrukt in letters van ten minste 5 cm hoog) :

„ACÇÃO N? 28/87 — FARINHA DE TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA
EUROPEIA A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE"

1 1 . Haven van verscheping : een haven van de Gemeenschap
1 2. Leveringsstadium : cif
13 . Loshaven : Sao Tomé

14. Procedure voor de bepaling van de leveringskosten : inschrijving
15. Tijdstip waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt : 24 februari 1987 om
12.00 uur

16. Verschepingstermijn : 15 maart tot en met 15 april 1987
17. Waarborg : 15 Ecu/ton

Opmerkingen

1 . Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient eveneens de vermel
ding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.

2. Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde op diens verzoek een certificaat van een officiële
instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende
stralingsnormen niet zijn overschreden.
3. Zodra de gunning is medegedeeld aan de gunningnemer, neemt deze contact op met de begunstigde of
diens vertegenwoordiger over de benodigde verzendingsdocumenten en over het tijdstip, het tempo, de
plaats en alle andere aspecten van de inlading.

4. Degene aan wie is gegund zendt een kopie van de verzendingsdocumenten naar het volgende adres :
Delegatie van de Commissie in Sao Tomé en Principe, BP 132, Sao Tomé (tel. 21 780 ; telex 224).

(') Het nummer van de actie dient bij iedere briefwisseling te worden aangehaald.

Nr. L 42/ 18
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VERORDENING (EEG) Nr. 416/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

houdende zesde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3800/81 tot vaststelling van
de indeling van de wijnstokrassen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

digend is erkend ; dat deze rassen derhalve, overeen

GEMEENSCHAPPEN,

komstig het bepaalde in artikel 11 , lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 347/79, moeten worden ingedeeld bij de voor
de betrokken administratieve eenheden toegestane

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

wijnstokrassen ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad van

5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3805/85 (2), en met name op
Overwegende dat de indeling van de voor de teelt in de

Overwegende dat de teeltgeschiktheid van een in een
Italiaanse administratieve eenheid aanbevolen wijnstokras
niet bevredigend is ; dat het derhalve wenselijk is dit ras
overeenkomstig artikel 11 , lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 347/79 uit de indeling te schrappen ;

Gemeenschap toegelaten wijnstokrassen is vastgesteld bij
Verordening (EEG) nr. 3800/81 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2599/85 (4) ;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat de
vereisten voor het behoud van twee wijnstokrassen bij de

artikel 31 , lid 4,

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat de wijn
van bepaalde wijnrassen die sedert vijf jaar zijn ingedeeld
bij de voor bepaalde Franse en Italiaanse administratieve
eenheden voorlopig toegestane wijnstokrassen, kan
worden beschouwd als zijnde normaal van goede kwali
teit ; dat het derhalve dienstig is deze rassen, overeen
komstig het bepaalde in artikel 11 , lid 1 , sub a), en in lid
2, sub a), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr.
347/79 van de Raad van 5 februari 1979 betreffende de

algemene voorschriften inzake de indeling van de wijn
stokrassen (*), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte
van Griekenland, in te delen bij de voor de betrokken
administratieve eenheden of de voor de aangrenzende
eenheden aanbevolen wijnstokrassen ;

Overwegende dat de indeling van de wijndruivenrassen
dient te worden aangevuld door aan de rassen die voor
bepaalde Franse en Italiaanse administratieve eenheden
en voor één Duitse administratieve eenheid zijn aanbe
volen of toegestaan, bepaalde rassen toe te voegen die
sinds ten minste vijf jaar voor een aangrenzende admini
stratieve eenheid in de indeling voorkomen en die
derhalve voldoen aan de in artikel 11 , lid 1 , sub a), eerste
streepje, van Verordening (EEG) nr. 347/79 gestelde
voorwaarden ;

voor een Italiaanse administratieve eenheid aanbevolen

rassen niet langer vervuld zijn ; dat het derhalve wenselijk
is deze rassen, overeenkomstig artikel 1 1 , lid 2, sub b), van
Verordening (EEG) nr. 347/79, in te delen bij de voor
deze administratieve eenheid toegestane wijnstokrassen ;

Overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel
11 , lid 1 , sub a), tweede streepje, van Verordening (EEG)
nr. 347/79, de indeling van de rassen voor onderstammen
voor Frankrijk moet worden aangevuld door opneming
van een ras waarvan de teeltgeschiktheid na onderzoek als
bevredigend is erkend ;

Overwegende dat door klonale selectie in de populatie
van het ras „Courbu Blanc B" een duidelijk onderscheid
kon worden gemaakt met het ras „Petit Courbu B" en dat
dit ras duidelijk kan worden onderscheiden van de
verschillende klonen van het ras „Courbu Blanc B" ; dat

de wijnbouwkundige identiteit van het ras „Petit Courbu

B" vaststaat en de mogelijkheid biedt om homogene
proefpercelen aan te leggen ; dat de indeling van de
wijndruivenrassen derhalve moet worden gewijzigd door
opneming van het ras „Petit Courbu B" voor dezelfde
administratieve eenheden en onder dezelfde categorie als
het ras „Courbu Blanc B" ;

Overwegende dat de indeling dient te worden aangevuld
door opneming van een wijndruivenras waarvan de teelt
geschiktheid na onderzoek als bevredigend is erkend ; dat
dit ras overeenkomstig artikel 11 , lid 1 , sub b), van Veror
dening (EEG) nr. 347/79 voorlopig kan worden toegestaan
voor bepaalde Franse administratieve eenheden ;

Overwegende dat de teeltgeschiktheid van bepaalde
wijndruivenrassen die sedert ten minste vijf jaar zijn
ingedeeld bij de voor bepaalde Italiaanse administratieve
eenheden voorlopig toegestane wijnstokrassen, als bevre
(')
(2)
(3)
(*)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

54 van 5. 3.
367 van 31 .
381 van 31 .
248 van 17.
54 van 5. 3.

1979, blz. 1 .
12. 1985, blz. 39.
12. 1981 , blz. 1 .
9. 1985, blz. 5.
1979, blz. 75.

Overwegende dat een verzuim moet worden goedgemaakt
door in de definitieve indeling bij de toegestane rassen
een wijnstokras op te nemen dat, overeenkomstig artikel
11 , lid 4, van Verordening (EEG) nr. 347/79, is vermeld
onder de voorlopig toegestane wijnstokrassen voor een
Franse administratieve eenheid ;

Overwegende dat bepaalde tafelwijnrassen niet langer
voldoen aan de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 7,
sub a), van Verordening (EEG) nr. 347/79 voor de aanbe
volen wijnstokrassen ; dat het derhalve wenselijk is deze
rassen, overeenkomstig artikel 11 , lid 2, sub b), van Veror
dening (EEG) nr. 347/79, in te delen bij de toegestane
tafeldruivenrassen :
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Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor wijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Nr. L 42/ 19

Artikel 2

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

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 wordt
gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verorde
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1986.

ning.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

Nr. L 42/20
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BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 wordt als volgt gewijzigd.
I. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt II. Duitsland, wordt als volgt gewijzigd (bij de toevoeging van de wijn
stokrassen wordt de alfabetische volgorde in acht genomen) :

2. Regierungsbezirk Trier :
in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Blauer Spatburgunder N toegevoegd.
II. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt IV. Frankrijk, wordt als volgt gewijzigd (bij de toevoeging van de wijn
stokrassen wordt de alfabetische volgorde in acht genomen) :
6. Departement des Alpes-Maritimes :

in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B ("***) toegevoegd.

7. Département de l'Ardèche :
Punt A :

in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Alphonse Lavallée N" en „Aranel
B (****)" geschrapt.
Punt B :

in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Alphonse Lavallée N" en „Aranel
B (*"*)" toegevoegd.

1 1 . Département de l'Aude :
Punt A :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Liliorila B", „Perdea B" en „Semebat
N" toegevoegd ;

— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B (**"***)" toegevoegd.
Punt B :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Liliorila B", „Perdea B" en „Semebat
N" toegevoegd ;

— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B

toegevoegd.

1 2. Département de l'Aveyron :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" geschrapt.
13. Département des Bouches-du-Rhóne :

— in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Alphonse Lavallée N", „Aranel
B (******)„ en „Chasselas" toegevoegd.
15 Département du Cantal :
Punt A :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Arinarnoa N", „Liliorila B", „Perdea
B", „Segalin N" en „Semebat N" toegevoegd ;

— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" geschrapt.
(•***) Met ingang van 1 september 1986 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 347/79.

Met ingang van 1 september 1986 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 347/79.
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19. Departement de la Correze :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" geschrapt.
20. Departement de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud :
— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Chenin B toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B (**"*)" toegevoegd.

24. Département de la Dordogne :
— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B (*"")" toegevoegd en het ras
„Segalin N" geschrapt.

26. Département de la Dröme :
Punt A :

in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Alphonse Lavallée N" en „Aranel
B (*****)" toegevoegd.
Punt B :

in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Alphonse Lavallée N" en „Aranel
B (••**)" toegevoegd.

30. Département du Gard :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Arinarnoa N", „Liliorila B", „Perdea
B", „Segalin N" en „Semebat N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Alphonse Lavallée N", „Aranel
B
en ^Qros yeit 3» toegevoegd ; het ras „Segalin N" wordt geschrapt.
31 . Département de la Haute-Garonne :

in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B

toegevoegd.

32. Département du Gers :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Petit Courbu B" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B (••••••)" toegevoegd.
33. Département de la Gironde :

in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B ("*"*)" toegevoegd.
40. Département des Landes :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Petit Courbu B" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B (***•*)" toegevoegd.
46. Département du Lot :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B (*****)" toegevoegd en wordt
het ras „Segalin N" geschrapt.

47. Département du Lot-et-Garonne :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Aranel B (*****)" toegevoegd en wordt
het ras „Segalin N" geschrapt.

(****) Met ingang van 1 september 1986 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 347/79.

Met ingang van i september 1986 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 347/79.

("*'•*) Met ingang van 1 september 1986 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 347/79.
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64. Departement des Pyrenees-Atlantique :

in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras »Petit Courbu B" toegevoegd.

66. Departement des Pyrénees-Orientales :
In plaats van :
„Dito als aangegeven voor département du Gard. Daarenboven is het ras „Tourbat B" aanbevolen."
te lezen :

„Dito als aangegeven voor département du Gard, met dien verstande dat het ras „Tourbat B" is
aanbevolen en dat de rassen »Alphonse Lavallée N" en „Chasselas B" geen deel meer uitmaken van
de toegestane wijnstokrassen.".

79. Département des Deux-Sèvres :
in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Arinarnoa N", „Liliorila B", „Perdea B"
en „Semebat N" toegevoegd.

81 . Departement du Tarn :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras »Aranel B (*****)" toegevoegd.

82. Département de Tarn-et-Garonne :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Segalin N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras »Aranel B (*****)" toegevoegd en wordt
het ras „Segaliru N" geschrapt.

83. Département du Var :

in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen »Alphonse Lavallée N" en »Aranel

B ("***)" toegevoegd.

84. Département de Vaucluse å.

in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras »Aranel B (*****)" toegevoegd.
85. Département de la Vendée :

in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen »Arinarnoa N", „Liliorila B", „Perdea B"
en „Semebat N" toegevoegd.

86. Département de la Vienne :

in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Liliorila B", Perdea B en „Semebat N"
toegevoegd.

III. Hoofdstuk I, onderafdeling I, punt „V. Italië" wordt als volgt gewijzigd (bij de toevoeging van de
wijnstokrassen wordt de alfabetische volgorde in acht genomen) :
16. Provincia di Mantova :

in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Pinot grigio G", „Pinot nero N" en „Sau
vignon B" toegevoegd.
17. Provincia di Milano :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Ancellotta N", „Freisa N" en „Mal
vasia istriana B" geschrapt ;

— in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Ancellotta N", „Freisa N", „Pinot
bianco B", „Pinot grigio G" en „Pinot nero N" toegevoegd.
22. Provincia di Trento :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Chardonnay B" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Chardonnay B (**)" geschrapt.
) Met ingang van 1 september 1986 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verorde
ning (EEG) nr. 347/79.

12. 2. 87

12. 2. 87

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 42/23

26. Provincia di Treviso :

in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Franconia N" en „Tocai rosso N" toege
voegd.
34. Provincia di Bologna :
in de categorie toegestane wijnstokrassen :
— wordt het ras „Pinot grigio G" toegevoegd ;
— wordt het teken (*) bij de rassen „Mostosa B" en „Terrano N" geschrapt.
36. Provincia di Forli :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Mostosa B" en „Terrano N" toege
voegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Mostosa B (")" en „Terrano N (*)"
geschrapt.
40 . Provincia di Ravenna :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Mostosa B" en „Terrano N" toege
voegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Mostosa B (**)" en „Terrano N ("")"
geschrapt ; het teken (**) bij het ras „Ancellotta N" wordt geschrapt.
44. Provincia di Grosseto :

in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Pinot bianco B" en „Sauvignon B"
toegevoegd.
67. Provincia di Chieti :

in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Moscato bianco B* toegevoegd
68. Provincia dell'Aquila :

in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Moscato bianco B" toegevoegd.
IV. Hoofdstuk II, punt III. Frankrijk, sub 1 ), wordt als volgt gewijzigd (bij de toevoeging van de
wijnstokrassen wordt de alfabetische volgorde in acht genomen) :

a) in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de volgende rassen geschrapt :
„Clairette" (alle rassen), „Jaoumet B", „Madeleines" (alle rassen), „Mireille B", „Muscat d Alexandrie B",
„Œillade N", „Olivette B", „Perlette B", „Sultanine B" en „Valensi N" ;

b) in de klasse toegestane wijnstokrassen worden de volgende rassen toegevoegd :
„Clairette" (alle rassen), „Jaoumet B", „Madeleines" (alle rassen), „Mireille B", „Muscat d Alexandrie B",
„Œillade N", „Olivette B", „Perlette B", „Sultanine B" en „Valensi N".

V. Hoofdstuk IV, sub B, punt III. Frankrijk, wordt als volgt gewijzigd :
het ras „Gravesac" wordt toegevoegd.
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VERORDENING (EEG) Nr. 417/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/77 houdende vaststelling van de
procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventie
bureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 579/86 (2), en met
name op artikel 7, lid 5,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1569/77 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2134/86 (4), de voorwaarden voor de overneming
van granen door de interventiebureaus zijn vastgesteld ;
dat de aangeboden granen de fysieke en technologische
kenmerken moeten hebben die vereist zijn voor de kwali
teiten die voor interventie in aanmerking komen ; dat in

het bijzonder moet worden bepaald dat een graansoort die
als geschikt voor broodbereiding wordt aangeboden of
waarvoor prijzen en/of toeslagen worden gevraagd die
voor een bakkwaliteit gelden, geschikt moet zijn voor het
op deze wijze aangegeven gebruik ; dat bijgevolg moet
worden vastgesteld dat in geval van twijfel over een
dergelijke geschiktheid, het interventiebureau de juistheid
ervan nagaat ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

»2. Zij worden als van gezonde handelskwaliteit
beschouwd wanneer zij een kleur hebben die aan dit
graan eigen is, geen onfrisse reuk hebben, vrij zijn van
schadelijk levend gedierte (ook met inbegrip van mijt)
in al hun ontwikkelingsstadia en voldoen aan
de in de bijlage vermelde minimumkwaliteitscriteria.
Bovendien doet het interventiebureau voor granen, die
als zijnde van bakkwaliteit worden aangeboden, in
geval van twijfel een kiemproef. Wanneer de
kiemkracht minder dan 85 % bedraagt voor zachte
tarwe en minder dan 75 % voor rogge, wordt het
betrokken graan op verzoek van de aanbieder door het
interventiebureau aanvaard en betaalt het interventie

bureau tevens de interventieprijs, verminderd in het
geval van zachte tarwe met de korting bedoeld in
artikel 4 bis, lid 1 , eerste alinea, van Verordening
(EEG) nr. 1 570/77 van de Commissie (') ; wanneer
evenwel ten genoegen van het interventiebureau het
bewijs wordt geleverd dat het aangeboden graan van
bakkwaliteit is, wordt het betrokken graan als zodanig
aanvaard en is de te betalen aankoopprijs die welke
voor een bakkwaliteit is vastgesteld. De kosten voor de
proeven die nodig zijn om het bovenbedoelde bewijs
te leveren, komen ten laste van de aanbieder.

(') PB nr. L 174 van 14. 7. 1977, blz. 18.".

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1569/77 wordt
gelezen :

Artikel 2

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

Zij geldt eveneens voor de aanbiedingen die vóór die
datum zijn gedaan, maar nog niet werden aanvaard.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(')
M
(3)
«)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
139
174
187

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
24. 5. 1986, blz. 29.

14. 7. 1977, blz. 15.
9. 7. 1986, blz. 23.
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VERORDENING (EEG) Nr. 418/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot instelling van communautair toezicht a posteriori op de invoer van ureum
van oorsprong uit derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE,
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 288/82 van de Raad van
5 februari 1982 betreffende de gemeenschappelijke
regelingen voor de invoer ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1243/86 (2), met name op artikel
10,

Na overleg in het kader van het bij genoemde veror
dening ingestelde Comité,
Overwegende dat bij besluit van de Commissie 87/C29/
04 (3) van 4 februari 1987 het in het vrije verkeer brengen
in het Verenigd Koninkrijk van ureum afkomstig uit
Rusland en de Duitse Democratische Republiek tot 31
december 1987 onderworpen is aan kwantitative beper
kingen ;
Overwegende dat deze maatregelen wijzigingen teweeg
zouden kunnen brengen in de traditionele handels
stromen, hetgeen zowel tot uiting komt door een toename
van de uitvoer naar andere Lid-Staten als door indirecte

niveau van de prijzen en op de financiële resultaten van
de communautaire bedrijfstak en zodoende schade dreigt
toe te brengen aan de communautaire producenten van
gelijksoortige en concurrerende produkten ;
Overwegende dat het in deze situatie in het belang van de
Gemeenschap is deze invoer onder communautair
toezicht a posteriori te stellen ten einde binnen de kortste
tijd te kunnen beschikken over inlichtingen over het
verloop van de invoer,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoer in de Gemeenschap van ureum van post 31.02
ex B en ex C van het gemeenschappelijk douanetarief,
overeenkomend met NIMEXE-code 31.02-15, 80, van

oorsprong uit derde landen, wordt onder communautair
toezicht a posteriori gesteld volgens de regels bepaald in
de artikelen 10 en 14 van Verordening (EEG) nr. 288/82,
alsmede bij deze verordening.

uitvoer via andere derde landen ;

Overwegende dat, anderzijds, het nemen van handels
maatregelen betreffende ureum door bepaalde derde
landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika,
dreigt te leiden tot een aanzienlijke toename van de
uitvoer van de producerende landen naar de Gemeen
schap ;

Overwegende dat uit het voorafgaande blijkt dat de invoer
van ureum van post 31.02 ex B en ex C van het gemeen
schappelijk douanetarief en overeenkomend met
NIMEXE-code 31.02-15, 80, van oorsprong uit derde
landen, in de loop van 1987 en in de Gemeenschap een
aanzienlijk aandeel in de markt zou kunnen vertegen

Artikel 2

De mededeling van de in artikel 14 van Verordening
(EEG) nr. 288/82 beoogde Lid-Staten bevatten de
volgende aanwijzingen :
a) de gedetailleerde technische beschrijving van het
produkt met vermelding van de post van het gemeen
schappelijk douanetarief en het land van oorsprong
alsmede het land van herkomst ;

b) de hoeveelheid ;
c) de douanewaarde.
Artikel 3

woordigen ;

Overwegende dat de eerste invoer geschied is tegen
aanmerkelijk lagere prijzen dan die welke toegepast
worden op de markt van de Gemeenschap ;
Overwegende dat de hier bedoelde invoer van dien aard is
dat hij een neerwaarts effect kan veroorzaken op het

Deze verordening treedt in werking op de derde dag

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van kracht van 1 februari tot en met 31 december
1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ
Lid van de Commissie

(») PB nr. L 35 van 9. 2. 1982, blz. 1 .
(2) PB nr. L 113 van 30. 4. 1986, blz. 1 .

h) PB nr. C 29 van 6. 2. 1987, blz. 3.
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VERORDENING (EEG) Nr. 419/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2382/86 ten aanzien van de compense
rende heffingen bij niet-inachtneming van de minimumprijs bij invoer van
krenten en rozijnen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector van op basis van
groenten en fruit verwerkte produkten ('), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1838/86 (2), en met name op
artikel 9, lid 6,

maximale compenserende heffingen dienen te worden
gewijzigd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2382/86 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3737/86 (4), de compenserende heffingen bij niet
inachtneming van de minimumprijs bij invoer van
krenten en rozijnen zijn vastgesteld ;

Overwegende dat in artikel 2, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2089/85 van de Raad van 23 juli 1985 tot
vaststelling van de algemene voorschriften met betrekking
tot het stelsel van minimumprijzen bij invoer van krenten
en rozijnen (*) is bepaald dat bij de vaststelling van de
maximale compenserende heffing wordt uitgegaan van
een bedrag dat wordt bepaald op grond van de gunstigste
prijzen die door de meest representatieve derde landen
voor aanzienlijke hoeveelheden op de wereldmarkt
worden toegepast ; dat op grond van de thans bekende
wereldmarktprijzen de op dit ogenblik geldende

De compenserende heffingen vermeld in de derde kolom
van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2382/86 worden
als volgt gewijzigd :

a) voor „Krenten van postonderverdeling 08.04 B I a) of
B II a) van het gemeenschappelijk douanetarief" wordt
het bedrag „ 182,55" vervangen door „323,02";
b) voor „Rozijnen van postonderverdeling 08.04 B I b) of
B II b) van het gemeenschappelijk douanetarief" wordt
het bedrag „231,48" vervangen door „371,95".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
159 van 14. 6. 1986, blz. 1 .
206 van 30. 7. 1986, blz. 18 .
347 van 9. 12. 1986, blz. 7.
197 van 27. 7. 1985, blz. 10.
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VERORDENING (EEG) Nr. 420/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot wijziging van de uitvoerrestituties voor oliehoudende zaden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1454/86 (2),
Gelet op Verordening nr. 142/67/EEG van de Raad van
21 juni 1967 betreffende de restituties bij uitvoer van
koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad (3), laatstelijk
gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 2429/72 (4), en met
name op artikel 2, lid 3, tweede zin,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de in de landbouwsector toe te
passen wisselkoersen (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 2923/86 (%

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 569/72 van de Raad van
20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatregelen
voor kool-, raap- en zonnebloemzaad Q, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1474/84 (8), en met
name op artikel 2, lid 3,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de uitvoerrestituties voor oliehoudende
zaden vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr.
295/87 0 ;

Overwegende dat bij ontbreken van de voor het verkoop
seizoen 1987/ 1988 geldende richtprijs voor koolzaad en
raapzaad, het bedrag van de restitutie in geval van
vaststelling vooraf voor de maand juli 1987 voor koolzaad
en raapzaad slechts voorlopig kon worden berekend op
basis van de voor het verkoopseizoen 1986/ 1987 geldende
richtprijs ; dat dit bedrag slechts provisorisch toegepast
moet worden en dat het zal worden bevestigd of
vervangen zodra de richtprijs voor het verkoopseizoen
1987/ 1988 bekend zal zijn ;

Overwegende dat de produktieraming van koolzaad en
raapzaad voor het verkoopseizoen 1987/1988 niet is

vastgesteld ; dat bijgevolg ook het bedrag dat eventueel in
mindering moet worden gebracht op het bedrag van de
steun die moet worden verleend ter uitvoering van de
regeling inzake de gegarandeerde maximumhoeveelheden
als bedoeld in artikel 27 bis van Verordening nr. 136/66/
EEG, alsmede het effect ervan op het restitutiebedrag niet
konden worden vastgesteld ; dat de restitutiebedragen
derhalve slechts provisorisch toegepast moeten worden en
zullen worden bevestigd of vervangen zodra de gevolgen
van de regeling inzake de gegarandeerde maximumhoe
veelheden voor koolzaad en raapzaad bekend zullen zijn ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 295/87 genoemde voorschriften, criteria en uitvoe
ringsbepalingen op de gegevens waarover de Commissie
op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding geeft tot
wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties bij
uitvoer overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De restitutiebedragen als bedoeld in artikel 4, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 651 /71 (10), vastgesteld in de
bijlage van Verordening (EEG) nr. 295/87 worden in
overeenstemming met de in de bijlage van deze veror
dening opgenomen bedragen gewijzigd voor kool- en
raapzaad.

2. Het bedrag van de restitutie in geval van vaststelling
vooraf voor de maand juli 1987 voor koolzaad en raapzaad
zal bevestigd of vervangen worden met ingang van 12
februari 1987, ten einde rekening te houden met de voor
deze produkten voor het verkoopseizoen 1987/ 1988
vastgestelde richtprijs en begeleidende maatregelen.
3. Het bedrag van de restitutie zal, in geval van
vaststelling vooraf voor de maand juli 1987 voor koolzaad
en raapzaad worden bevestigd of vervangen met ingang
van 12 februari 1987 ten einde, indien nodig, rekening te
houden met de gevolgen van de toepassing van de
regeling inzake de gegarandeerde maximumhoeveelheden
voor koolzaad en raapzaad.
4.

Voor zonnebloemzaad wordt geen restitutie vastge

steld.

O PB nr. L 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(*) PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 8.
O PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2461 /67.
(<)
O
(«)
O
(«)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

264
164
272
167
143

van
van
van
van
van

23.
24.
24.
25.
30.

11 . 1972, blz. 1 .
6. 1985, blz. 11 .
9. 1986, blz. 18 .
7. 1972, blz. 9.
5. 1984, blz. 4.

n PB nr. L 30 van 31 . 1 . 1987, blz. 16.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.
(10) PB nr. L 75 van 30. 3. 1971 , blz. 16.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 11 februari 1987 tot wijziging van de uitvoerrestituties
voor kool- en raapzaad
(Bedragen per 100 kg)
Lopende

2e maand

maand

1 . Bruto restitutie (Ecu):
— Spanje
— Portugal
— overige Lid-Staten

35,700
35,700

5e maand

6e maand (')

30,676
36,196
36,196

31,172

31,172

31,172

27,204

36,692

36,692

36,692

32,724

36,692

36,692

36,692

32,724

87,26
98,32
1 690,26
247,78
305,05
27,193

88,46
99,66
1 713,51
251,09
309,29
27,579

88,54
99,75
1 712,97
250,69
309,29
27,440

88,54
99,75
1 712,97
250,69
309,29
27,440

79,34
89,35
1 522,93
223,10
275,11
24,256

l
l

Zaad geoogst en uitgevoerd uit :
B.R. Duitsland (DM)
Nederland (Fl.)
BLEU (Bfr./Lfr.)
Frankrijk (Ffr.)
Denemarken (Dkr.)
Ierland (Iers £)
Verenigd Koninkrijk (Brits £)
Italië (lire)
Griekenland (dr.)
Spanje (pta)
Portugal (esc.)

4e maand

I
30,180

2. Definitieve restitutie :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3e maand

86,08
96,99
1 667,01
244,26
300,82
26,805

19,442
53 474

3 437,95
4 160,95
5 045,18

19,753
54 235

3 475,48
4 233,26
5 115,95

20,064
54 888

3 509,26
4 305,58
5 161,64

20,064
55 000

3 496,97
4 279,63
5 152,30

20,064
55 000

17,471
48 683

3 496,97
4 279,63

2 959,67
3 696,81

5 152,30

4 511,23

(l) Onder voorbehoud van het op grond van de regeling inzake de gegarandeerde maximumhoeveelheden in mindering te brengen bedrag, en het besluit van de Raad
betreffende prijzen en begeleidende maatregelen voor het verkoopseizoen 1987/1988.

Nr. L 42/29
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VERORDENING (EEG) Nr. 421/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1 454/86>(2), inzonderheid op artikel 27,
lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad van
11 juni 1985 tot vaststelling van de in de landbouw toe te
passen omrekeningskoersen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2923/86 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 569/72 van de Raad van
20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatregelen
voor kool-, raap- en zonnebloemzaad (5), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1474/84 (*), en met name
op artikel 2, lid 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de richtprijs en de maandelijkse verho
gingen van de richtprijs voor koolzaad, raapzaad en
zonnebloemzaad voor het verkoopseizoen 1986/ 1987
werden vastgesteld bij de Verordeningen van de Raad
(EEG) nr. 1457/86 0 en (EEG) nr. 1458/86 (8) ;

Overwegende dat het bedrag van de steun bedoeld in
artikel 27 van Verordening nr. 136/66/EEG werd vastge
steld bij Verordening (EEG) nr. 3776/86 van de
Commissie ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 371 /87 (10) ;

Overwegende dat bij ontbreken van de voor het verkoop
seizoen 1987/1988 geldende richtprijs voor koolzaad en
raapzaad het bedrag van de steun in geval van vaststelling
vooraf voor de maand juli 1987 voor koolzaad en raapzaad
slechts provisorisch kon worden berekend op basis van de
geldende richtprijs voor het verkoopseizoen 1986/ 1987 ;
dat dit bedrag slechts provisorisch toegepast moet worden
en dat het zal worden bevestigd of vervangen zodra de
richtprijs voor het verkoopseizoen 1987/ 1988 bekend zal
zijn ;

Overwegende dat de produktieraming van koolzaad en
raapzaad voor het verkoopseizoen 1987/ 1988 niet is vast
gesteld ; dat bijgevolg ook het bedrag dat eventueel in
mindering moet worden gebracht op het bedrag van de
steun die moet worden verleend ter uitvoering van de
regeling inzake de gegarandeerde maximumhoeveelheden
als bedoeld in artikel 27 bis van Verordening nr. 136/66/
EEG niet kon worden vastgesteld ; dat de steunbedragen
derhalve slechts provisorisch toegepast moeten worden en
zullen worden bevestigd of vervangen zodra de gevolgen
van de regeling inzake de gegarandeerde maximumhoe
veelheden voor koolzaad en raapzaad bekend zullen zijn ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 3776/86 neergelegde regelen op de gegevens waarover
de Commissie heden beschikt, leidt tot wijziging van het
op dit tijdstip geldende bedrag van de steun als aange
geven in de bijlagen van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De steunbedragen en de wisselkoersen als bedoeld
in artikel 33, lid 2 en lid 3, van Verordening (EEG) nr.
2681 /83 van de Commissie (n) worden vastgesteld in de
bijlagen.

2. Het bedrag van de in artikel 14 van Verordening
(EEG) nr. 475/86 en in artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 476/86 bedoelde compenserende steun voor in Spanje
en Portugal geoogst zonnebloemzaad wordt vastgesteld in
bijlage III.

3. Het bedrag van de steun in geval van vaststelling
vooraf voor de maand juli 1987 voor koolzaad en raapzaad
zal bevestigd of vervangen worden met ingang van 12
februari 1987 ten einde rekening te houden met de voor
deze produkten voor het verkoopseizoen 1987/ 1988 vast
gestelde richtprijs en begeleidende maatregelen.

4. Het bedrag van de steun bij vaststelling vooraf voor
de maand juli 1987 voor koolzaad en raapzaad zal beves
tigd of vervangen worden met ingang van 12 februari
1987, ten einde eventueel rekening te houden met de

gevolgen van de toepassing van de regeling inzake de
gegarandeerde maximumhoeveelheden voor koolzaad en
raapzaad.

(')
(*)
(3)
(4)
0
(«)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

172 van 30. 9.
L 133 van 21 .
L 164 van 24.
L 272 van 24.
L 167 van 25.
L 143 van 30.

1966, blz. 3025/66.
5. 1986, blz. 8.
6. 1985, blz. 11 .
9. 1986, blz. 18.
7. 1972, blz. 9.
5. 1984, blz. 4.

Artikel 2

n PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 12.

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.

(«) PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 14.
O PB nr. L 349 van 11 . 12. 1986, blz. 34.
(10) PB nr. L 35 van 6. 2. 1987, blz. 21 .

(») PB nr. L 266 van 28 . 9. 1983, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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BIJLAGE I
Steun voor kool- en raapzaad ander dan „dubbel nul"
(Bedragen per 100 kg)
Lopende
maand

2e maand

3e maand

\

1 . Bruto steun (Ecu) :
— Spanje
— Portugal
— overige Lid-Staten

0,610
0,000
36,457

0,610
0,000

36,876

0,610
0,000
37,016

5e maand

6e maand (')

\
0,610
0,000
36,861

0,610
0,000
36,706

0,610
0,000
32,506

89,21

88,93
100,19

88,58
99,79

78,84

100,50
1 728,84

I

2. Definitieve steun :

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

4e maand

87,83
98,97
1 702,84
250,14
307,51
27,460
20,188
54 720

88,84
100,10
1 722,45
253,07
311,06
27,781
20,435
55 355

253,61
312,15
27,859
20,449
55 424

1 720,97
252,01
310,78
27,588
20,320
55 279

1 713.63

250,80
309,41
27,453
20,191
55 024

88,79
1 512,54
221,41

273,18
24,064
17,403
48 321

3 566,50

3 591,96

3 565,33

3 526,37

3 499,41

88,94
4 284,54

88,94

88,94
4 358,48

88,94
4 307,55

88,94

88,94

4 344,29

4 281,94

3 660,73

0,00
5 220,51

0,00

0,00

5 183,11

5 154,85

0,00
4 470,86

2 920,57

b) Zaad geoogst in Spanje en verwerkt
in :

— Spanje (pta)
— een andere Lid-Staat (pta)

c) Zaad geoogst in Portugal en verwerkt
in #

— Portugal (esc.)
— een andere Lid-Staat (esc.)

0,00

0,00

5 180,82

5 238,01

(') Onder voorbehoud van het op grond van de regeling inzake de gegarandeerde maximumhoeveelheden in mindering te brengen bedrag, en het besluit van de Raad
betreffende prijzen en begeleidende maatregelen voor het verkoopseizoen 1987/1988.

Nr. L 42/32
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BIJLAGE II
Steun voor kool- en raapzaad „dubbel nul"
(Bedragen per 100 kg)
Lopende

2e maand

maand

3e maand

4e maand

5e maand

6e maand (')

1 . Bruto steun (Ecu) :

— Spanje
— Portugal
— overige Lid-Staten
2. Definitieve steun :

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

1,860
1,250
38,126

1,860
1,250
37,707

\

\
90,82
102,33
1 761,44
259,02
318,19
28,439
20,972
56 644

1,860
1,250
38,266

1,860
1,250
38,111

\
91,82

103,46
1 781,04
261,94
321,74
28,760
21,219
57 279

1,860
1,250
37,956

1,860
1,250
33,756

91,56

81,83
92,15

\
92,19
103,87

91,92
103,55

103,15

1 787,44
262,49
322,83
28,838
21,233

1 779,57
260,89
321,46
28,567
21,104

1 772,23
259,68
320,09
28,431
20,975

57 348

57 203

56 948

1 571,14
230,29
283,86
25,042
18,187
50 245

3 712,35

3 737,81

3711,18

3 672,22

3 645,25

3 066,41

271,19
4 466,79

271,19
4 526,54

271,19

271,19
4 489,80

271,19

271,19

4 540,73

4 464,19

3 842,98

189,77
5 370,59

189,77
5 427,78

5 410,28

189,77
5 372,88

189,77
5 344,62

189,77
4 660,63

b) Zaad geoogst in Spanje en verwerkt
in :

— Spanje (pta)
— een andere Lid-Staat (pta)

c) Zaad geoogst in Portugal en verwerkt
in :

— Portugal (esc.)
— een andere Lid-Staat (esc.)

189,77

(i) Onder voorbehoud van het op grond van de regeling inzake de gegarandeerde maximumhoeveelheden in mindering te brengen bedrag, en het besluit van de Raad
betreffende prijzen en begeleidende maatregelen voor het verkoopseizoen 1987/1988.
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BIJLAGE III
Steun voor zonnebloemzaad

(Bedragen per 100 kg)
Lopende

2e maand

maand

1 . Bruto steun (Ecu):
— Spanje
— Portugal
— overige Lid-Staten

1,720
0,000
41,790

3e maand

4e maand

5e maand

1,720
0,000
42,381

1,720
0,000
42,381

1,720
0,000
42,381

1,720
0,000
42,381

102,21
115,17
1 978,82
289,74
357,01
31,793
23,145

102,23
115,17
1 978,82
289,48
357,01
31,790
23,145

102,33
115,28
1 978,17
289.00
357.01
31,622
23,145

102,33
115,28
1 978,17
289.00
357.01
31,622
23,145

||

2. Definitieve steun :

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

100,80
113,58
1 951,12
285,54
351,96
31,330
22,774
62 534

63 442

3 993,80

63 307

4 038,09

4 008,87

63 444

63 444

3 993,97

3 993,97

b) Zaad geoogst in Spanje en verwerkt

•

in :

— Spanje (pta)
— een andere Lid-Staat (pta)

250,77
4 051,61

250,77
3 965,44

250,77
4 051,61

250,77
4 020,15

I

c) Zaad geoogst in Portugal en verwerkt
in :

— Portugal (esc.)
— Spanje (esc.)
— een andere Lid-Staat (esc.)

3. Compenserende steun :
— Spanje (pta)
— Portugal (esc.)

250,77
4 020,15

0,00
6 545,45
6 333,05

0,00
6 632,50
6 417,27

0,00
6 595,39
6 381,37

0,00
6 583,67
6 370,04

0,00
6 583,67
6 370,04

3 914,22
6 301,41

4 002,51
6 386,95

4 005,49
6 352,88

3 974,03
6 341,55

3 974,03
6 341,55

(') Voor zaad geoogst in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 en verwerkt in Spanje, worden de sub 2 a) vermelde bedragen vermenigvuldigd
met 1.0335380

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

DM

Fl.

Bfr./Lfr.
Ffr.
Dkr.
Iers £
Brits £
Lire
Dr.
Esc.
Pta

2,063080

2,329480
42,689800
6,870840
7,798250
0,773583
0,741980
1 466,61
150,95600
159,74300
145,33100

2' maand

3' maand

4' maand

5' maand

6' maand

2,057860
2,325960
42,716300
6,878010
7,819080
0,777630
0,744051
1 470,21
152,91900
161,28200
145,92800

2,052200
2,322130
42,740100
6,886960
7,840950
0,781940
0,746320
1 474,13
154,91600
162,69300
146,54900

2,046920
2,317870
42,753800
6,895990
7,858340
0,786337
0,748512
1 478,29
156,86600
163,69900
147,16500

2,046920
2,317870
42,753800
6,895990
7,858340
0,786337
0,748512
1 478,29
156,86600
163,69900
147,16500

2,031820
2,307310
42,800400
6,924440
7,921110
0,795772
0,754757
1 488,23
163,14400
167,06200
148,96100
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VERORDENING (EEG) Nr. 422/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden
geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week
van 26 januari tot en met 1 februari 1987
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Verenigd

GEMEENSCHAPPEN,

Commissie worden vastgesteld ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat derhalve de bedragen dienen te worden
vastgesteld die moeten worden geheven op de produkten
die het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk hebben
verlaten in de week van 26 januari tot en met 1 februari

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1347/86 van de Raad van
6 mei 1986 inzake de toekenning van een slachtpremie
voor bepaalde volwassen slachtrunderen in het Verenigd
Koninkrijk (>), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
4049/86 O ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1695/86 van de

Koninkrijk

verlaten,

wekelijks

door

de

1987,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Commissie van 30 mei 1986 tot vaststelling van de

uitvoeringsbepalingen inzake de in het Verenigd
Koninkrijk toe te kennen slachtpremie voor bepaalde
volwassen slachtrunderen (3), en met name op artikel 7,
lid 1 ,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 1347/86 op vlees en bereidingen van
vlees van dieren waarvoor de premie is toegekend, bij
uitvoer daarvan naar de overige Lid-Staten of naar derde
landen, een bedrag wordt geheven dat gelijk is aan het
bedrag van de in het Verenigd Koninkrijk toegekende
variabele slachtpremie ;

Overwegende dat, krachtens artikel 7, lid 1 , van Veror
dening (EEG) nr. 1695/86 de bedragen die moeten
worden geheven wanneer de in de bijlage bij die veror
dening vermelde produkten het grondgebied van het

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 3 van de gewijzigde Verordening
(EEG) nr. 1347/86 worden de bedragen, die moeten
worden geheven op de in artikel 7, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1695/86 bedoelde produkten die het grond
gebied van het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in
de week van 26 januari tot en met 1 februari 1987, vastge
steld in de bijlage.
Artikel 2

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

Zij is van toepassing met ingang van 26 januari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 119 van 8 . 5. 1986, blz. 40.
(2) PB nr. L 377 van 31 . 12. 1986, blz. 28 .
(3) PB nr. L 146 van 31 . 5. 1986, blz. 56.
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Nr. L 42/35

BIJLAGE

Bedragen die moeten worden geheven op de produkten die het grondgebied van het
Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 26 januari tot en met 1 februari 1987
(in Ecu per 100 kg nettogewicht)
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

Bedragen

2

3

douanetarief
1

ex 02.01 A II a)

Vlees van volwassen runderen, vers, gekoeld of bevroren :

en

ex 02.01 A II b)

1 . hele dieren, halve dieren en zogenaamde „compensated quar
ters"

26,26474

2. Voorvoeten en voorspannen

21,01179

3. Achtervoeten en achterspannen

31,51769

4. andere :

aa) Delen, met been
bb) Delen, zonder been
ex 02.06 C I a)

21,01179

35,98269

Vlees van volwassen runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt :
1 . met been

21,01179

2 . zonder been

29,94180

ex 16.02 B III b) 1 Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen,
die vlees of slachtafvallen van volwassen runderen bevatten :

aa) niet gekookt en niet gebakken ; mengsels van gekookt of
gebakken met niet gekookt en niet gebakken :
1 1 . Produkten die in gewicht 80 % of meer rundvlees bevat
ten, uitgezonderd slachtafvallen en vet
22. andere

29,94180
21,01179
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VERORDENING (EEG) Nr. 423/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 354/87 houdende instelling van een
compenserende heffing bij invoer van citroenen van oorsprong uit Cyprus
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

waaronder een heffing, vastgesteld in toepassing van
artikel 25 van genoemde verordening, wordt gewijzigd ;
dat deze voorwaarden aanleiding geven tot wijziging van
de compenserende heffing voor de invoer van citroenen
van oorsprong uit Cyprus,

Gelet *>p de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1351 /86 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 354/87 van
de Commissie van 4 februari 1987 (3) een compenserende
heffing werd ingesteld bij invoer van citroenen van
oorsprong uit Cyprus ;

Overwegende dat in artikel 26, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 de voorwaarden zijn vastgesteld

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 354/87
voorkomende bedrag van 7,51 Ecu wordt vervangen door
het bedrag van 13,80 Ecu.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(>) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
O PB nr. L 119 van 8 . 5. 1986, blz. 46.
R PB nr. L 34 van 5. 2. 1987, blz. 42.
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VERORDENING (EEG) Nr. 424/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot instelling van een compenserende heffing en tot schorsing van het preferen
tieel douanerecht bij invoer van appelen van oorsprong uit Turkije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der makten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1351 /86 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten
minste 0,6 Ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van de laatste twee
invoerprijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2034/86 van
de Commissie van 30 juni 1986 tot Vaststelling van de
referentieprijzen voor appelen voor het verkoopseizoen
1986/ 1987 (3) de referentieprijs voor deze produkten van
kwaliteitsklasse I werd vastgesteld op 50,21 Ecu per 100

kg netto voor de maand februari 1987 ;

Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,
genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van
de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de

Overwegende dat voor Turkse appelen de aldus berekende
invoerprijs zich gedurende twee opeenvolgende markt
dagen gehandhaafd heeft op een peil dat ten minste 0,6
Ecu beneden de referentieprijs ligt ; dat derhalve een
compenserende heffing ingesteld moet worden voor deze
appelen ;
Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
3671 /81 van de Raad van 15 december 1981 betreffende

de invoer in de Gemeenschap van sommige landbouw
produkten van oorsprong uit Turkije (6), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1555/84 f7), is bepaald dat, wanneer
de Commissie een compenserende heffing instelt bij de
invoer van appelen van oorsprong uit Turkije, tegelijker
tijd het conventioneel douanerecht voor het betrokken
produkt weer wordt ingesteld ; dat derhalve voor deze
appelen het douanerecht weer op 8 % moet worden
gebracht met een minimumheffing van 2,30 Ecu per 100
kg netto ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (8) bedoelde
correctiefactor is toegepast, voor de munteenheden
welke onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

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

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

handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening

(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen ; dat het
begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 21 18/74 (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3811 /85 (*), de in aanmer
king te nemen prijzen moeten worden geconstateerd op
de representatieve markten of, in bepaalde omstandighe
den, op andere markten ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Bij de invoer van appelen (post 08.06 A II van het
gemeenschappelijk douanetarief) van oorsprong uit
Turkije wordt een compenserende heffing toegepast
waarvan het bedrag is vastgesteld op 4,33 Ecu per 100 kg
netto .

(>)
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
119
173
220
368

van
van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
8 . 5. 1986, blz. 46.
1 . 7. 1986, blz. 52.
10. 8 . 1974, blz. 20.
31 . 12. 1985, blz. 1 .

(«) PB nr. L 367 van 23. 12. 1981 , blz. 3.
O PB nr. L 150 van 6. 6. 1984, blz. 4.
(8) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
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Artikel 2

recht wordt vastgesteld op 8 % met een minimumheffing

van 2,30 Ecu per 100 kg netto.

Deze verordening treedt in werking op 13 februari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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Nr. L 42/39

VERORDENING (EEG) Nr. 425/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van

VASTGESTELD :

30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 229/87 (2), inzonderheid op artikel
16, lid 8,

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge

nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe

steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 2051 /86 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 407/87 (4) ;

gesteld in de bijlage.

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2051 /86 neergelegde regelen en bepalingen op

suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(')
(2)
O
(<

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 .
25 van 28 .
173 van 1 .
41 van 11 .

7.
1.
7.
2.

1981 ,
1987,
1986,
1987,

blz.
blz.
blz.
blz.

4.
1.
91 .
27.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 februari 1987 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(Ecu/100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag
der heffing

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

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

50,65

42,22 (')

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

Nr. L 42/40
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VERORDENING (EEG) Nr. 426/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in
onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 229/87 (2), en met name op artikel
19, lid 4, tweede alinea,

Overwegende dat de bij uitvoer van witte en ruwe suiker
toe te passen restituties vastgesteld zijn bij Verordening
(EEG) nr. 351 /87 van de Commissie (3) ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 351 /87 neergelegde regelen op de gegevens, waarover
de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding
geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restitu

ties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij deze
verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1 , lid 1 , sub a), van Verordening (EEG) nr. 1785/81
bedoelde produkten, welke niet gedenatureerd zijn,- die
vastgesteld zijn in de bijlage van de Verordening (EEG) nr.
351 /87 worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen
aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(>) PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 25 van 28 . 1 . 1987, blz. 1 .
0 PB nr. L 34 van 5. 2. 1987, blz. 36.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 11 februari 1987 tot wijziging van de restituties
bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Nr. van het
gemeen

(in Ecu)

\

Restitutiebedrag
per % gehalte

Omschrijving

schappelijk

per 100 kg

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen :
(I) witte suiker :
(a) Kandijsuiker
(b) andere
(II) Suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen
B. ruwe suiker :

aan saccharose en

per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt

I

l

I
43,68

41,85

l

0,4368

l

II . andere :

\

(a) Kandijsuiker
(b) Suiker, met toegevoegd anti-klontermiddel
(c) ruwe suiker in onmiddellijke verpakking met een nettogewicht
van niet meer dan 5 kg
(d) andere ruwe suiker

40,18 (>)
0,4368

37,28 (')
0

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 % , wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68.
(*) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 (PB nr. L 255 van 26. 9. 1985, blz. 12), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3251 /85 (PB nr. L
309 van 21 . 11 . 1985, blz. 14).
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VERORDENING (EEG) Nr. 427/87 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1987

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de 35e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1659/86
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 229/87 (2), met name op artikel 19,
lid 4, eerste alinea, sub b),

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.

met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de
suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten ;

Overwegende dat na onderzoek van de offertes de in
artikel 1 bedoelde bepalingen moeten worden vastgesteld
voor de 35e deelinschrijving ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

1659/86 van de Commissie van 29 mei 1986 betreffende

een permanente inschrijving voor de vaststelling van
heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (3)
deelinschrijvingen worden gehouden voor de uitvoer van
deze suiker ;

Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1659/86, naar
gelang van het geval, een maximumbedrag van de resti
tutie bij uitvoer wordt vastgesteld voor de betrokken deel
inschrijving, waarbij met name rekening wordt gehouden

Artikel 1

Voor de 35e deelinschrijving voor witte suiker, gehouden
krachtens Verordening (EEG) nr. 1659/86, wordt het
maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld
op 43,956 Ecu per 100 kilogram.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1987.

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

Gedaan te Brussel, 11 februari 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 25 van 28. 1 . 1987, blz. 1 .

(3) PB nr. L 145 van 30. 5. 1986, blz. 29.

\
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II

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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 december 1986

tot wijziging van Richtlijn 75/439/EEG inzake de verwijdering van afgewerkte
olie

(87/ 1 01 /EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen
100 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien

het advies van

het Economisch

en Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat krachtens Richtlijn 75/439/EEG (4) op
de Lid-Staten de verplichting rust de nodige maatregelen
te nemen ten einde de inzameling en onschadelijke
verwijdering van afgewerkte olie te waarborgen ; dat deze
verwijdering zoveel mogelijk door hergebruik van die olie
(regeneratie en/of verbranding voor andere doeleinden
dan vernietiging) moet geschieden ;

Overwegende dat regeneratie over het algemeen de meest
rationele wijze van verwerking van afgewerkte olie is,
gezien de energiebesparing die daarmee mogelijk wordt ;
dat derhalve voorrang moet worden verleend aan de
behandeling van afgewerkte olie wanneer zulks technisch,
economisch en organisatorisch mogelijk is ;
Overwegende dat de Lid-Staten bij de huidige stand van
de
communautaire
wetgeving
onder
bepaalde
voorwaarden de verbranding van afgewerkte olie op hun

grondgebied kunnen verbieden ; dat met deze richtlijn
geen wijziging van die situatie wordt beoogd ;
Overwegende dat verbranding van afgewerkte olie tot de
vorming van rookgassen leidt die schadelijk zijn voor het
milieu wanneer de emissies bepaalde concentraties
overschrijden ; dat het derhalve noodzakelijk is maatre
(')
O
(3)
(<

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
L

58 van 6. 3 . 1985, blz. 3.
255 van 13 . 10. 1986, blz. 269.
330 van 20. 12. 1985, blz. 32.
194 van 25. 7. 1975, blz. 31 .

gelen te nemen ter vaststelling van de voorwaarden
waaraan de verbranding moet voldoen ;

Overwegende dat het wenselijk is de inzameling van
afgewerkte olie doelmatiger te laten verlopen en de
controle op dit terrein te verscherpen ;
Overwegende dat, gezien het bijzonder gevaarlijke
karakter

van

PCB's/PCTs,

de

communautaire

voorschriften inzake de verbranding en de regeneratie van
afgewerkte olie die deze stoffen bevat, moeten worden
verscherpt ;
Overwegende dat de Lid-Staten de mogelijkheid moeten
hebben om, met inachtneming van de bepalingen van het
Verdrag, strengere maatregelen ter bescherming van het
milieu te treffen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Richtlijn 75/439/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . de artikelen 1 tot en met 6 worden vervangen door :
„Artikel 1

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan
onder :

— afgewerkte olie :
alle soorten smeer- of industriële olie, op minerale
basis, die ongeschikt zijn geworden voor het
gebruik waarvoor zij oorspronkelijk waren
bestemd, in het bijzonder afgewerkte olie van
verbrandingsmotoren en transmissiesystemen,
alsmede minerale olie voor machines, turbines en

hydraulische systemen ;
— verwijdering :

behandeling of vernietiging, alsmede opslag en
bewaring op of in de bodem, van afgewerkte olie ;
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— behandeling :
de handelingen die dienen om hergebruik, dat wil
zeggen regeneratie en verbranding van afgewerkte
olie, mogelijk te maken ;
— regeneratie :

elk procédé dat door middel van zuivering van
afgewerkte olie, met name door afscheiding van
verontreinigingen,
oxidatieprodukten
en
additieven, basisolie oplevert ;
— verbranding :
het gebruik van afgewerkte olie als brandstof
onder adequate terugwinning van de geprodu
ceerde warmte ;

— inzameling :
het geheel van de handelingen die nodig zijn om
afgewerkte olie over te brengen van de houders
naar de bedrijven die deze olie verwijderen.
Artikel 2

Onverminderd Richtlijn 78/319/EEG (!) nemen de
Lid-Staten de nodige maatregelen om te waarborgen
dat afgewerkte olie wordt ingezameld en verwijderd
zonder vermijdbare schadelijke gevolgen voor mens
en milieu.

(') PB nr. L 84 van 31 . 3. 1978, blz. 43 .

12. 2. 87

ongecontroleerde lozing van residuen afkomstig
van de behandeling van afgewerkte olie ;
c) behandeling van afgewerkte olie die meer lucht
verontreiniging veroorzaakt dan volgens de
geldende bepalingen geoorloofd is.
Artikel 5

1 . Indien zulks nodig is om de doelstellingen van
deze richtlijn te bereiken, voeren de Lid-Staten,

onverminderd

artikel

2,

programma's

uit

ter

voorlichting van het publiek en om ervoor te zorgen
dat afgewerkte olie adequaat wordt opgeslagen en zo
volledig mogelijk wordt ingezameld.
2. In de gevallen waarin de in de artikelen 2, 3 en
4 omschreven doeleinden niet op andere wijze
kunnen

worden

bereikt,

nemen

de

Lid-Staten

zodanige maatregelen dat één of meer bedrijven,
eventueel binnen een door de bevoegde autoriteiten
toegewezen zone, de aangeboden produkten
inzamelen en/of verwijderen.

3.

Om de doelstellingen van de artikelen 2 en 4 te

bereiken,

kunnen

de

Lid-Staten

besluiten

de

afgewerkte olie voor één of meer van de in artikel 3
genoemde wijzen van behandeling te bestemmen.
Daartoe kunnen zij passende controles invoeren.

Artikel 3

1 . Wanneer
beperkingen
van
technische,
economische en organisatorische aard zich daar niet
tegen verzetten, nemen de Lid-Staten de nodige
maatregelen om voorrang te geven aan de
behandeling van afgewerkte olie door regeneratie.

4. Om naleving van de krachtens artikel 4
genomen maatregelen te waarborgen, moeten de
bevoegde nationale autoriteiten ieder bedrijf dat
afgewerkte olie inzamelt, registreren en op passende
wijze controleren, en daarbij eventueel aan een stelsel
van vergunningen onderwerpen.

2. Wanneer de afgewerkte olie tengevolge van de
in lid 1 genoemde beperkingen niet wordt geregene

Artikel 6

reerd, nemen de Lid-Staten maatregelen om ervoor te

zorgen dat iedere verbranding van afgewerkte olie
plaatsvindt op een uit milieuoogpunt verantwoorde
wijze, in overeenstemming met de bepalingen van
deze richtlijn, op voorwaarde dat deze verbranding

1 . Om de krachtens artikel 4 genomen maatre
gelen na te leven, moet ieder bedrijf dat afgewerkte
olie verwijdert een vergunning verkrijgen. Deze
vergunning wordt zo nodig na onderzoek van de

technisch, economisch en organisatorisch gezien

installaties verleend.

uitvoerbaar is.

3. Wanneer de afgewerkte olie tengevolge van de
in de leden 1 en 2 genoemde beperkingen noch

geregeneerd, noch verbrand wordt, nemen de
Lid-Staten de nodige maatregelen om de onschade
lijke vernietiging of de gecontroleerde opslag of
bewaring op of in de bodem van de afgewerkte olie te
waarborgen.
Artikel 4

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te
zorgen voor een verbod van :

a) lozing van afgewerkte olie in oppervlaktewateren
in het binnenland, grondwater, territoriale zeewa
teren en draineringssystemen ;

b) storting en/of lozing van afgewerkte olie met een
schadelijke uitwerking op de bodem, alsmede

2.
Onverminderd de eisen waaraan moet worden
voldaan uit hoofde van nationale en communautaire

bepalingen die een ander doel dienen dan dat van
deze richtlijn, mag de vergunning aan bedrijven die
afgewerkte - olie regenereren of als brandstof
gebruiken, slechts worden verleend nadat de
bevoegde instantie zich ervan heeft vergewist dat alle
passende maatregelen zijn genomen ter bescherming
van - gezondheid en milieu, waaronder gebruikmaking
van de beste beschikbare technologie die geen
overmatige kosten met zich brengt.
Artikel 7

Bij de regeneratie van afgewerkte olie nemen de
Lid-Staten de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat :
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a) de exploitatie van de installatie waar afgewerkte
olie wordt geregenereerd geen vermijdbare milieu
schade veroorzaakt.

Te dien einde zorgen de Lid-Staten ervoor dat de
risico's in verband met de hoeveelheid residuen

afkomstig van regeneratie en hun toxische en
gevaarlijke eigenschappen tot een minimum
beperkt blijven, en dat deze residuen overeen
komstig artikel 9 van Richtlijn 78/319/EEG
worden verwijderd ;
b) de uit regeneratie voortgekomen basisolie geen
toxische of gevaarlijke afvalstof vormt als
omschreven in artikel 1 , onder b), van Richtlijn
78/319/EEG en geen polychloorbifenylen en

polychloorterfenylen

(PCB's/PCTs)

bevat

in

concentraties die de in artikel 10 genoemde

grenzen overschrijden.
De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van

Nr. L 42/45

a) de verbrandingsresten van afgewerkte olie overeen
komstig artikel 9 van Richtlijn 78/319/EEG
worden verwijderd ;
b) de als brandstof gebruikte afgewerkte olie geen
toxische of gevaarlijke afvalstof vormt als
omschreven in artikel 1 , onder b), van Richtlijn
78/319/EEG, en geen PCB's/PCTs bevat in
concentraties die 50 ppm overschrijden.
3. Of aan de in de bijlage vastgestelde grens
waarden wordt voldaan, kan ook worden nagegaan
met behulp van een passend systeem van controle op
de concentraties van verontreinigende stoffen in
afgewerkte olie, of in mengsels van afgewerkte olie en
andere brandstoffen die voor verbranding bestemd
zijn, een en ander met inachtneming van de
technische kenmerken van de installatie .

In het geval van installaties waar de emissie van in de
bijlage genoemde stoffen extra toeneemt door verwar
mingsprodukten, vergewissen de Lid Staten zich er
door een controlesysteem van dat het aandeel van die
stoffen ingevolge de verbranding van afgewerkte olie
niet hoger ligt dan de in de bijlage vastgestelde grens

deze maatregelen. Op basis van deze informatie zal de
Commissie binnen vijf jaar na kennisgeving van deze
richtlijn bij de Raad een verslag indienen, waarin
eventueel passende voorstellen zijn opgenomen.

waarden.

Artikel 8

(') PB nr. L 188 van 16. 7. 1984, blz. 20 ";

1 . Onverminderd Richtlijn 84/360/EEG (') en
artikel 3, lid 1 , van de onderhavige richtlijn nemen de
Lid-Staten, wanneer afgewerkte olie als brandstof
wordt gebruikt, de nodige maatregelen om ervoor te

zorgen dat de exploitatie van de installatie geen
noemenswaardige luchtverontreiniging, in het
bijzonder door emissie van in de bijlage genoemde
stoffen, veroorzaakt. Te dien einde :

a) vergewissen de Lid-Staten zich ervan dat bij
verbranding van olie in installaties met een
thermisch vermogen van 3 MW of meer, gebaseerd
op de onderste verbrandingswaarde, de in die
bijlage vastgestelde emissiegrenswaarden niet
worden overschreden.

De Lid-Staten kunnen te allen tijde strengere

grenswaarden vaststellen dan in de bijlage zijn
aangegeven. Zij kunnen eveneens grenswaarden

2. artikel 7 wordt artikel 9 ;

3. de artikelen 8 en 9 worden geschrapt ;

4. het volgende nieuwe artikel 10 wordt ingevoegd :
Artikel 10

1 . Bij de opslag en het inzamelen mogen de
houders en de inzamelaars afgewerkte olie niet

vermengen met PCB's en PCTs in de zin van
Richtlijn 76/403/EEG (') noch met toxische en
gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn
78/319/EEG.

2.

Behoudens lid 3 gelden voor afgewerkte olie die

meer dan 50 ppm PCB's/PCT's bevat de bepalingen
van Richtlijn 76/403/EEG.
De Lid-Staten nemen bovendien de nodige
bijzondere technische maatregelen om ervoor te

vaststellen voor andere stoffen en parameters dan
die welke in de bijlage worden genoemd ;

/ zorgen dat afgewerkte olie die PCB's/PCTs bevat,

b) nemen de Lid-Staten de maatregelen die zij nodig

wordt verwijderd zonder vermijdbare schadelijke
gevolgen voor mens en milieu.

achten om ervoor te zorgen dat de verbranding

van afgewerkte olie in installaties met een
thermisch vermogen van minder dan 3 MW,
gebaseerd op de onderste verbrandingswaarde, aan
een adequate controle wordt onderworpen.

3.

Zij brengen de Commissie op de hoogte van deze
maatregelen. Op basis van deze informatie zal de

worden verminderd dat de geregenereerde olie niet

Commissie binnen vijf jaar na kennisgeving van
deze richtlijn bij de Raad een verslag indienen,
waarin eventueel passende voorstellen zijn

meer dan 50 ppm mag bedragen.

opgenomen .

2.
dat :

Bovendien vergewissen de Lid-Staten zich ervan

De regeneratie van afgewerkte olie die PCB's of

PCTs bevat kan worden toegestaan indien de regene
ratieprocédés van zodanige aard zijn dat de poly
chloorbifenylen en polychloorterfenylen worden

afgebroken of de gehaltes aan deze stoffen zodanig
meer PCB's/PCTs bevat dan een maximum dat nooit
4.

De Commissie stelt de referentiemeetmethoden

ter bepaling van het PCB/PCT-gehalte in afgewerkte
olie vast na raadpleging van het bij artikel 18 van
Richtlijn 78/319/EEG ingestelde Comité voor de
aanpassing aan de vooruitgang van de techniek.
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5. Afgewerkte olie die stoffen bevat welke vallen
onder de definitie van toxische en gevaarlijke afval
stoffen van artikel 1 , onder b), van Richtlijn 78/319/
EEG, wordt verwijderd overeenkomstig de bepalingen
van die richtlijn.

(») PB nr. L 108 van 26. 4. 1976, blz. 41 .";
5. artikel 10 wordt artikel 11 ;

strengere maatregelen nemen dan die welke in deze
richtlijn worden voorgeschreven.

Zulke maatregelen kunnen, onder dezelfde
voorwaarden, onder andere een verbod op de
verbranding van afgewerkte olie inhouden." ;
10. de artikelen 15 en 16 worden de artikelen 17 en 18 ;

11 . de bijlage bij deze richtlijn wordt toegevoegd.

6. artikel 1 1 wordt artikel 1 2 en luidt als volgt :
„Artikel 12

Elk bedrijf dat afgewerkte olie inzamelt, in bezit
houdt en/of verwijdert moet de bevoegde instanties
alle door deze verlangde inlichtingen verstrekken
over de inzameling en/of verwijdering of bewaring
van afgewerkte olie of van residuen daarvan." ;
7. artikel 12 wordt artikel 13 en luidt als volgt :
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Artikel 2

De Lid-Staten treffen de nodige maatregèlen om met

ingang van 1 januari 1990 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 3

De door de Lid-Staten krachtens deze richtlijn vastge
stelde bepalingen kunnen binnen een termijn van zeven

„Artikel 13

jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van deze richtlijn,
geleidelijk worden toegepast op de in artikel 6 bedoelde
bedrijven die op het tijdstip van die kennisgeving

1.

bestaan (').

De in artikel 6 bedoelde bedrijven worden op

gezette tijden door de Lid-Staat gecontroleerd, in het
bijzonder wat de inachtneming van de vergunnings

Artikel 4

voorwaarden betreft.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

2. De bevoegde instanties volgen de ontwikke
lingen van de technologie en/of van het milieu en
wijzigen aan de hand daarvan zo nodig de aan een
bedrijf in overeenstemming met deze richtlijn

belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op

verleende vergunning." ;

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 5

8 . de artikelen 13 en 14 worden de artikelen 14 en 15 ;

9. het volgende nieuwe artikel 16 wordt ingevoegd :

Gedaan te Brussel, 22 december 1986.
Voor de Raad

„Artikel 16

De Voorzitter

De Lid-Staten mogen, met inachtneming van het

G. SHAW

Verdrag, ten behoeve van de milieubescherming

(') Van deze richtlijn is op 13 januari 1987 kennisgegeven aan de
Lid-Staten .
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BIJLAGE

Emissiegrenswaarden (') voor bepaalde bij de verbranding van afgewerkte olie geloosde stoffen bij
installaties met een thermisch vermogen van 3 MW of meer (onderste verbrandingswaarde)
Grenswaarde

Verontreinigende stof

(mg/Nm3)

Cd

0,5

Ni

1

ofwel (2) :

of (2) :

Cr

Cr

Cu

Cu

1,5

5

V

V

Pb

N

Pb

5

C1

0

100

F

(<)

5

so2 0

Stof (totaal) (*)
(') Deze grenswaarden, die niet mogen worden overschreden wanneer afgewerkte olie wordt
verbrand, geven de massaconcentratie aan van de emissies van de genoemde stoffen in
het uidaatgas, herleid tot het volume van het uitlaatgas in genormaliseerde omstandig
heden (273 K, 1013 hPa), na aftrek van het vochtgehalte aan waterdamp en van een
zuurstofgehalte in het uidaatgas van 3 volumeprocent.
In het geval bedoeld in artikel 8, lid 3, tweede alinea, is het zuurstofgehalte dat, wat
overeenkomt met de normale bedrijfsomstandigheden in het betrokken proces.
(*) De Lid-Staten dienen te bepalen welke van deze mogelijkheden in hun land zal worden
toegepast.

(3) Gasvormige anorganische chloorverbindingen, uitgedrukt in waterstofchloride.
(4) Gasvormige anorganische fluorverbindingen, uitgedrukt in waterstoffluoride.
O Voor deze stoffen kunnen nu nog geen grenswaarden worden vastgesteld. De Lid-Staten
bepalen zelf de emissienormen voor lozingen van deze stoffen, met inachtneming van
de eisen van Richtlijn 80/779/EEG (PB nr. L 229 van 30. 8 . 1980, blz. 30).

VERKLARING VOOR DE RAADSNOTULEN

Ad artikel 10, lid 3 , van Richtlijn 75/439/EEG
De Raad is van oordeel dat de in artikel 10, lid 3, genoemde limiet in feite een maximum is voor

de hoeveelheid produkt die bij het regeneratieprocédé vrijkomt. Indachtig het feit dat het
gewenst is PCB's/PCTs zoveel mogelijk uit het milieu te bannen, verzoekt hij de Lid-Staten al
het mogelijke te doen om ruim beneden deze limiet te blijven. Verder verzoekt hij de
Commissie deze limiet opnieuw te bezien en binnen vijf jaar na kennisgeving van de onderha
vige richtlijn passende voorstellen voor een nieuwe limiet te doen.
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 december 1986

betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet

(87/ 102/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Overwegende dat in de laatste jaren de aard van de voor
consumenten beschikbare en door hen gebruikte
kredieten grote wijzigingen heeft ondergaan ; dat nieuwe
vormen van consumentenkrediet zijn opgekomen en zich

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

verder ontwikkelen ;

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat de consument adequate informatie moet
ontvangen over de kredietvoorwaarden en -kosten en over
zijn verplichtingen ; dat deze informatie onder andere
betrekking moet hebben op het jaarlijkse kostenper
centage voor het krediet of, bij gebreke daarvan, op het
totale bedrag dat hij aan krediet moet betalen ; dat, zolang
geen besluit is genomen betreffende een communautaire
methode of methoden voor de berekening van het
jaarlijkse kostenpercentage, de Lid-Staten de bestaande
methoden of gebruiken voor de berekening van dit
percentage moeten kunnen handhaven, of, zo dit
onmogelijk is, bepalingen moeten opstellen om het totale
kostenpercentage van het krediet voor de consument aan

Gezien het advies van

het Economisch en Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat er op het gebied van het consumenten
krediet grote verschillen in wetgeving tussen de
Lid-Staten bestaan ;

Overwegende dat deze verschillen in wetgeving kunnen
leiden tot concurrentiedistorsies tussen de kredietgevers

op de gemeenschappelijke markt ;

Overwegende dat deze verschillen de consument
beperken in zijn mogelijkheden om in andere Lid-Staten
krediet op te nemen ; dat zij omvang en aard van het
gewenste krediet alsmede de aankoop van goederen en
diensten nadelig beïnvloeden ;

Overwegende dat deze verschillen dientengevolge het
vrije verkeer van goederen en diensten die door middel

te geven ;

Overwegende dat de voorwaarden van de kredietovereen
komst ongunstig kunnen zijn voor de consument en dat
een betere bescherming van de consumenten kan worden
bereikt door het geven van bepaalde voorschriften die
voor alle kredietvormen gelden ;

van krediet binnen bereik van de consument komen, en

aldus de werking van de gemeenschappelijke markt,
rechtstreeks beïnvloeden ;

Overwegende dat, gezien de toenemende omvang van het
in de Gemeenschap aan de consumenten verleende
krediet, de instelling van een gemeenschappelijke markt
voor consumentenkrediet zowel voor de consument en de

kredietgever als voor de fabrikanten, de groothandel en de
kleinhandel en de dienstenindustrie gunstig zou zijn ;

Overwegende dat in de programma's van de Europese
Economische Gemeenschap voor een beleid inzake
bescherming en voorlichting van de consument (4) onder
andere wordt bepaald dat de consument moet worden
beschermd tegen oneerlijke kredietvoorwaarden en dat
een harmonisatie van de algemene voorwaarden met

betrekking tot het consumentenkrediet een prioritaire
taak is ;

Overwegende dat deze verschillen in wetgeving en
praktijk tot gevolg hebben dat de consumentenbe
scherming op het gebied van het consumentenkrediet van
Lid-Staat tot Lid-Staat verschilt :

(') PB nr. C 80 van 27. 3. 1979, blz. 4, en
PB nr. C 183 van 10 . 7. 1984, blz. 4.

(2) PB nr. C 242 van 12. 9. 1983, blz. 10.
f) PB nr. C 113 van 7. 5r 1980, blz. 22.
(4) PB nr. C 92 van 25. 4. 1975, blz. 1 , en
PB nr. C 133 van 3 . 6. 1981 , blz. 1 .

Overwegende dat, gezien de aard van bepaalde krediet
overeenkomsten of typen transacties, deze overeen
komsten en transacties geheel of gedeeltelijk van het
toepassingsgebied van deze richtlijn moeten worden
uitgesloten ;

Overwegende dat aan de Lid-Staten de mogelijkheid moet
worden geboden om in overleg met de Commissie
bepaalde vormen van krediet van niet-commerciële aard
die onder speciale omstandigheden worden toegekend,
van de richtlijn vrij te stellen ;

Overwegende dat de in bepaalde Lid-Staten bestaande
gebruiken aangaande authentieke akten die ten overstaan
van een notaris of rechter zijn opgemaakt, toepassing van

sommige bepalingen van deze richtlijn op zulke akten
overbodig maakt ; dat het de Lid-Staten derhalve mogelijk
moet zijn zulke akten van de toepassing van die
bepalingen vrij te stellen ;

Overwegende dat kredietovereenkomsten betreffende zeer
grote bedragen vaak afwijken van de gewone overeen
komsten op het gebied van het consumentenkrediet ; dat
de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn op
overeenkomsten betreffende zeer kleine bedragen zowel
voor de consument als voor de kredietgever onnodige
administratieve lasten zou meebrengen ; dat daarom
overeenkomsten boven of beneden welomschreven finan

ciële grenzen van de richtlijn moeten borden uitgesloten ;
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Overwegende dat vermelding van de kosten van het
krediet in de reclame en in de bedrijfsruimte van de
kredietgever of kredietbemiddelaar de consument de
vergelijking tussen de verschillende aanbiedingen kan
vergemakkelijken ;
Overwegende dat de bescherming van de consument
voorts nog wordt vergroot, indien de kredietovereen
komsten schriftelijk worden aangegaan en bepaalde
minimumgegevens met betrekking tot de contractvoor
waarden bevatten ;

Overwegende dat in geval van kredietverlening voor de
verwerving van goederen de Lid-Staten de voorwaarden
zouden moeten vaststellen waaronder goederen mogen
worden teruggenomen, met name indien de consument
zijn instemming niet heeft gegeven ; dat na terugneming
door de kredietgever van de goederen, de afrekening
tussen de partijen zo moet geschieden dat de terugneming
niet leidt tot ongerechtvaardigde verrijking ;
Overwegende dat aan de consument de mogelijkheid
moet worden gegeven om vervroegd aan zijn verplich
tingen te voldoen ; dat de consument in dat geval recht
moet hebben op een billijke vermindering van de totale
kosten van het krediet ;

Overwegende dat de overdracht van de rechten van de
kredietgever uit hoofde van een kredietovereenkomst de
positie van de consument niet mag verzwakken ;
Overwegende dat de Lid-Staten die de consumenten
toestaan

om

ten aanzien van

kredietovereenkomsten

gebruik te maken van wisselbrieven, orderbriefjes of
cheques, ervoor zorg moeten dragen dat de consument
daarbij op passende wijze wordt beschermd ;
Overwegende dat de consument met betrekking tot
goederen of diensten ten aanzien waarvan hij zich heeft
verbonden deze op krediet te kopen, in de hieronder
omschreven omstandigheden tenminste rechten moet
hebben tegenover de kredietgever die verder gaan dan zijn
normale uit de overeenkomst -voortvloeiende rechten

jegens de kredietgever en de leverancier van goederen of
diensten ; dat de bovenbedoelde omstandigheden zich
voordoen wanneer er tussen de kredietgever en de leve

rancier van goederen of diensten een vooraf bestaande
overeenkomst is op grond waarvan uitsluitend door die
kredietgever aan klanten van die leverancier krediet
beschikbaar wordt gesteld voor het verwerven van

goederen of diensten bij die leverancier ;
Overwegende dat de Ecu is omschreven in Verordening

(EEG) nr. 3180/78 (^ laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2626/84 (2) ; dat de Lid-Staten tot een bepaalde
hoogte de vrijheid moeten hebben de bedragen die uit de
omrekening van de in deze richtlijn in Ecu uitgedrukte
bedragen resulteren, in nationale valuta af te ronden ; dat
de bedragen in deze richtlijn in het licht van de
economische

en

monetaire

tendensen

binnen
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tot het sluiten van kredietovereenkomsten aanbieden, dan

wel voor de uitoefening van controle of toezicht op de
werkzaamheid van personen die kredieten toekennen of
daartoe bemiddelen, dan wel om de consumenten in staat
te stellen klachten in te dienen over kredietovereen

komsten of kredietvoorwaarden ;

Overwegende dat kredietovereenkomsten niet ten nadele
van de consument mogen afwijken van de bepalingen die
ter uitvoering van deze richtlijn zijn aangenomen of die
met de bepalingen daarvan stroken ; dat deze bepalingen
door de wijze waarop de kredietovereenkomsten worden
opgesteld, niet mogen worden ontdoken ;
Overwegende dat deze richtlijn voorziet in een zekere
mate van onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten op het
gebied van het consumentenkrediet en in een zekere
mate van consumentenbescherming, doch dat deze
richtlijn de Lid-Staten niet mag beletten strengere maatre
gelen ter bescherming van de consument vast te stellen of
aan te nemen, een en ander met inachtneming van hun
verplichtingen krachtens het Verdrag ;
Overwegende dat de Commissie uiterlijk op 1 januari
1995 aan de Raad verslag moet uitbrengen over de
werking van deze richtlijn,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

1.

Deze richtlijn is van toepassing op kredietovereen

komsten .

2. In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder :
a) „consument" : een natuurlijk persoon die ten aanzien
van de onder deze richtlijn vallende transacties handelt
voor doeleinden buiten zijn bedrijf of beroep ;
b) „kredietgever" : een natuurlijk persoon of rechts
persoon of een groep van dergelijke personen, die in
het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep
krediet verleent ;

c) „kredietovereenkomst" : een overeenkomst waarbij een
kredietgever aan een consument in de vorm van uitstel
van betaling, van een lening of van een andere soort
gelijke financieringsregeling, krediet verleent of
toezegt.

Overeenkomsten voor het op continubasis verlenen
van diensten of het doen van leveringen waarbij de
consument het recht heeft om gedurende de periode
van dienstverlening respectievelijk levering in
termijnen te betalen, vormen geen kredietovereen
komsten in de zin van deze richtlijn ;
d) „totale kosten van het aan de consument verleende
krediet" : alle kosten van l?et krediet, met inbegrip van
de rente en andere rechtstreeks met de kredietovereen

de

komst verband houdende kosten, berekend overeen

Gemeenschap periodiek moeten worden bestudeerd en zo

komstig de voorschriften of gebruiken die in de

nodig herzien ;

Overwegende dat door de Lid-Staten passende maatre
gelen dienen te worden vastgesteld voor het verlenen van

vergunningen aan personen die kredieten of bemiddeling
(') PB nr. L 379 van 30. 12. 1978, blz. 1 .
(2) PB nr. L 247 van 16. 9. 1984, blz. 1 .

Lid-Staten bestaan of door hen zullen worden vastge
steld ;

e) „jaarlijks kostenpercentage" : de totale kosten van het
aan de consument verleende krediet uitgedrukt in een
percentage op jaarbasis van het verleende krediet en
berekend volgens de in de Lid-Staten bestaande
methoden.

Nr. L 42/50
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Artikel 2

1 . Deze richtlijn is niet van toepassing op :
a) kredietovereenkomsten of krediettoezeggingen :
— die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verwerving
of het behoud van eigendomsrechten op grond of
een bestaand of nog op te trekken gebouw ;
— die bestemd zijn voor de renovatie of de
verbetering van een gebouw als zodanig ;
b) huurovereenkomsten, behalve wanneer daarin bepaald
is dat het eigendomsrecht uiteindelijk aan de huurder
wordt overgedragen ;
c) kredieten die verleend of ter beschikking gesteld
worden zonder dat daarbij rente of andere kosten
verschuldigd zijn ;
d) kredietovereenkomsten waarbij geen rente in rekening
wordt gebracht op voorwaarde dat de consument
ermee akkoord gaat het krediet in één keer terug te
betalen ;

e) kredieten in de vorm van een door een krediet- of
financiële instelling toegestane debetstand van een
rekening-courant anders dan kredieten op krediet
kaartrekeningen.
Niettemin zijn de bepalingen van artikel 6 van
toepassing op zulke kredieten ;
f) kredietovereenkomsten waarbij het om bedragen van
minder dan 200 of meer dan 20 000 Ecu gaat ;

g) kredietovereenkomsten waarbij de kredietnemer het
krediet moet terugbetalen :
— hetzij binnen ten hoogste drie maanden ;
— hetzij in ten hoogste vier betalingen binnen ten
hoogste twaalf maanden.
2.

Een Lid-Staat kan, in overleg met de Commissie,

vrijstelling van toepassing van deze richtlijn verlenen voor
bepaalde soorten van krediet :
— toegekend tegen een kostenpercentage dat lager is dan
gebruikelijk op de markt en
— die in het algemeen niet aan het publiek worden
aangeboden.

3. De bepalingen van artikel 4 en van de artikelen 6 tot
en met 12 zijn niet van toepassing op kredietovereen
komsten of krediettoezeggingen die worden gedekt door
een hypotheek op onroerend goed, voor zover deze niet
reeds krachtens lid 1 , onder a), van dit artikel van de
toepassing van deze richtlijn zijn uitgesloten.
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me
moet in iedere reclamemededeling, en in ieder
aanbod dat in bedrijfsruimten is aangebracht, waarin
iemand zich bereid verklaart krediet te verlenen of te

bemiddelen bij de totstandbrenging van kredietovereen
komsten en waarin de rente of enige andere cijfers
worden genoemd met betrekking tot de kosten van het
krediet, door middel van een representatief voorbeeld
indien andere methoden niet uitvoerbaar zijn, ook het
jaarlijkse kostenpercentage worden aangegeven.
Artikel 4

1 . Kredietovereenkomsten worden schriftelijk aange
gaan. De consument ontvangt een exemplaar van de
schriftelijke overeenkomst.
2. De schriftelijke overeenkomst bevat :
a) een opgave van het jaarlijkse kostenpercentage ;
b) een opgave van de voorwaarden waaronder het
jaarlijkse kostenpercentage kan worden gewijzigd.
Wanneer het niet mogelijk is het jaarlijkse kostenper
centage aan te geven, moet de consument in de schrifte
lijke overeenkomst behoorlijk worden voorgelicht. Deze
voorlichting moet tenminste de in artikel 6, lid 1 , tweede
streepje, voorgeschreven gegevens bevatten.
3.

De schriftelijke overeenkomst moet voorts de andere

essentiële contractvoorwaarden bevatten .

Bij wijze van voorbeeld is in de bijlage van deze richtlijn
een lijst opgenomen van voorwaarden die de Lid-Staten
als zijnde essentieel, verplicht kunnen stellen voor de
schriftelijke overeenkomst.
Artikel 5

In afwijking van artikel 3 en artikel 4, lid 2, en zolang er
geen besluit is genomen over de invoering van een
communautaire

methode

of

methoden

voor

de

berekening van het jaarlijkse kostenpercentage, stellen de
Lid-Staten waarin op het tijdstip van kennisgeving van
deze richtlijn vermelding van het jaarlijkse kostenper
centage niet is voorgeschreven of waarin geen vaste
methode voor de berekening daarvan bestaat, tenminste
de vermelding verplicht van de totale kosten van het aan
de consument verleende krediet.
Artikel 6

vorm van een voor een notaris of rechter gesloten authen

1 . Niettegenstaande de uitzondering bedoeld in artikel
2, lid 1 , onder e), dient de consument, bij een overeen
komst tussen een krediet- of financiële instelling en de
consument inzake kredietverlening in de vorm van een
debetstand van rekening-courant, niet zijnde een krediet
kaartrekening, bij of vóór het sluiten van de overeenkomst
in kennis te worden gesteld :

tieke akte van de toepassing van de bepalingen van de

— van de eventuele kredietlimiet ;

artikelen 6 tot en met 12 vrijstellen.

— van het jaarlijkse rentepercentage, de kosten welke bij

4.

De Lid-Staten kunnen kredietovereenkomsten in de

het sluiten van de overeenkomst van toepassing zijn
Artikel 3

Onverminderd de bepalingen van Richtlijn 84/450/EEG
van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader
tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen der Lid-Staten inzake misleidende reclame
alsook de regels en beginselen inzake oneerlijke recla

en de voorwaarden waaronder die kunnen worden

gewijzigd ;
— van de wijze waarop de overeenkomst kan worden
beëindigd.
(') PB nr. L 250 van 19. 9. 1984, blz. 17.
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Deze informatie moet schriftelijk worden bevestigd.
2. Voorts dient de consument gedurende de looptijd
van de overeenkomst in kennis te worden gesteld van
iedere wijziging van het jaarlijkse rentepercentage en van
de kosten, op het ogenblik waarop deze wijziging zich
voordoet. Deze informatie kan worden verstrekt in een

rekeningafschrift dan wel op een andere wijze die voor de
Lid-Staten aanvaardbaar is .

3 . In de Lid-Staten waar stilzwijgend aanvaarde debet
standen zijn toegestaan, dragen de betrokken Lid-Staten
er zorg voor dat de consument wordt ingelicht over het
jaarlijkse rentepercentage en de kosten, alsmede eventuele
wijzigingen daarvan, indien de debetstand langer dan drie
maanden voortduurt.

Artikel 7

Nr. L 42/51

een dergelijke overeenkomst zijn aangekocht, wanneer de
goederen of diensten niet worden geleverd of om andere
redenen niet aan de voorwaarden van de desbetreffende
overeenkomst voldoen.
2.

Indien :

a) de consument met het oog op de aankoop van
goederen of het verkrijgen van diensten een krediet
overeenkomst sluit met een andere persoon dan de
leverancier ; en

b) er tussen de kredietgever en de leverancier van de
goederen of diensten een vooraf bestaand akkoord is
op grond waarvan uitsluitend door die kredietgever aan
klanten van die leverancier krediet beschikbaar wordt

gesteld voor het verwerven van goederen of diensten
bij die leverancier ; en
c) de onder a) bedoelde consument zijn krediet verkrijgt
krachtens dat vooraf bestaande akkoord ; en

In geval van kredietverlening voor de verwerving van
goederen stellen de Lid-Staten de voorwaarden vast
waaronder goederen mogen worden teruggenomen, met
name indien de consument zijn instemming niet heeft
gegeven. Voorts zien zij erop toe dat, indien de krediet
gever de goederen terugneemt, de afrekening tussen de
partijen zo geschiedt dat de terugneming niet leidt tot een
ongerechtvaardigde verrijking.

d) de onder de kredietovereenkomst vallende goederen of
diensten niet worden geleverd of slechts gedeeltelijk
worden geleverd of niet aan de voorwaarden van de
leveringsovereenkomst voldoen ; en
e) de consument de leverancier heeft aangesproken maar
niet de genoegdoening heeft gekregen waarop hij recht

Artikel 8

kan de consument rechten doen gelden jegens de krediet
gever. De Lid-Staten bepalen in welke mate en onder

De consument heeft het recht vervroegd aan zijn

welke voorwaarden die rechten kunnen worden uitgeoe

verplichtingen uit hoofde van een kredietovereenkomst te
voldoen. In dit geval heeft de consument overeenkomstig
de door de Lid-Staten vastgestelde bepalingen recht op
een billijke vermindering van de totale kosten van het

fend.

krediet.

heeft,

3. Lid 2 is niet van toepassing indien met de betrokken
afzonderlijke transactie een bedrag van minder dan het
equivalent van 200 Ecu gemoeid is.
Artikel 12

Artikel 9

Wanneer de rechten die een kredietgever uit hoofde van
een kredietovereenkomst heeft aan een ■ derde worden

overgedragen, kan de consument jegens de derde de
excepties en verweermiddelen doen gelden die hem
jegens de oorspronkelijke kredietgever ter beschikking
stonden, met inbegrip van het beroep op schuldverge
lijking indien deze rechtsfiguur in de betrokken Lid-Staat
is toegestaan .
Artikel 10

1.

a) zien erop toe dat personen die kredieten of
bemiddeling bij het sluiten van kredietovereenkomsten
aanbieden, daartoe een overheidsvergunning behoeven,
hetzij specifiek, hetzij als leverancier van goederen en
diensten ; of

b) zien erop toe dat een instelling of officiële instantie
toezicht uitoefent op de werkzaamheid van personen
die kredieten verlenen of daarbij bemiddelen ; of

c) bevorderen de oprichting van instanties die kennis
kunnen nemen van de klachten over kredietovereen
komsten of kredietvoorwaarden en de consumenten
daaromtrent informatie of advies kunnen verstrekken .

De Lid-Staten die de consument toestaan om ten aanzien
van kredietovereenkomsten :

a) betalingen te doen door middel van wisselbrieven, met
inbegrip van orderbriefjes ;

b) zekerheden te stellen door middel van wisselbrieven,
met inbegrip van orderbriefjes en cheques,

zorgen ervoor dat de consument daarbij op passende wijze
wordt beschermd .
Artikel 11

1 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat het bestaan
van een kredietovereenkomst op geen enkele wijze
afbreuk doet aan de rechten van de consument jegens de

leverancier van goederen of diensten die door middel van

De Lid-Staten :

2.

De Lid-Staten kunnen bepalen dat de in lid 1 , onder

a), bedoelde vergunning niet vereist is wanneer de
personen die aanbieden kredietovereenkomsten te sluiten
of daarbij te bemiddelen voldoen aan de omschrijving in
artikel 1 van 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 kredietin
stellingen ('), en overeenkomstig die richtlijn een
vergunning hebben ontvangen.
(') PB nr. L 322 van 17. 12. 1977, blz. 30.
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Indien personen die kredieten verlenen of daarbij bemid
delen zowel uit hoofde van lid 1 , onder a), van dit artikel
als uit hoofde van voornoemde richtlijn een specifieke
vergunning hebben verkregen en laatstbedoelde
vergunning vervolgens ingetrokken wordt, dient de
bevoegde autoriteit die uit hoofde van lid 1 , onder a),
verantwoordelijk is voor het verlenen van de specifieke
vergunning om krediet te verlenen, hiervan in kennis te
worden gesteld en te besluiten of de betrokken personen

voort mogen gaan met het verlenen van kredieten of het
daarbij bemiddelen, of dat de specifieke vergunning uit
hoofde van lid 1 , onder a), moet worden ingetrokken.
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2. De Lid-Staten zien er verder op toe dat de door hen
ter uitvoering van deze richtlijn vast te stellen bepalingen
niet kunnen worden omzeild door een overeenkomst een

bijzondere vorm te geven, met name door het krediet
bedrag over verschillende overeenkomsten te verdelen.
Artikel 15

Deze richtlijn belet de Lid-Staten niet om, met inacht
neming van hun verplichtingen voortvloeiend uit het
Verdrag, verderreikende voorschriften ter bescherming
van de consument te handhaven of aan te nemen .

Artikel 13

Artikel 16

1 . De Ecu in de zin van deze richtlijn is die welke in
Verordening (EEG) nr. 3180/78, gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2626/84, is vastgesteld. De tegenwaarde in de
nationale munt is aanvankelijk die welke geldt op de dag
waarop deze richtlijn wordt aangenomen.

1 . De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn
om uiterlijk op 1 januari 1990 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in

De Lid-Staten kunnen de bedragen in nationale
munteenheid die uit de omrekening van de bedragen in

kennis.

2. De Lid-Staten delen de Commissie alle belangrijke
bepalingen van nationaal recht mede, die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Ecu resulteren afronden, mits het verschil met het exacte

bedrag niet groter is dan 10 Ecu.

Artikel 17

2. De Raad gaat om de vijf jaar en voor het eerst in
1995 op voorstel van de Commissie over tot onderzoek
naar, en in voorkomend geval, tot herziening van de in

Uiterlijk op 1 januari 1995 brengt de Commissie bij de
Raad verslag uit over de werking van deze richtlijn.

deze richtlijn genoemde bedragen, rekening houdend met

Artikel 18

de economische en monetaire ontwikkelingen in de
Gemeenschap.
Artikel 14

1.

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 22 december 1986.

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de krediet

overeenkomsten niet, ten nadele van de consument,

Voor de Raad

afwijken van de bepalingen van het nationale recht die
uitvoering geven aan of overeenstemmen met deze richt

De Voorzitter

lijn.

G. SHAW
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BIJLAGE

LIJST VAN GEGEVENS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 3
1 . Kredietovereenkomsten die de levering van bepaalde goederen of het verrichten van bepaalde
diensten betreffen :

i) een beschrijving van de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft ;
ii) de prijs bij contante betaling en de bij de kredietovereenkomst bedongen prijs ;
iii) het bedrag van de eventuele aanbetaling, het aantal en het bedrag van de aflossingen en de
data waarop zij vervallen, of de methode van vaststelling van deze gegevens wanneer deze op
het tijdstip van sluiting van de overeenkomst onbekend zijn ;
iv) vermelding dat de consument, zoals bepaald in artikel 8, bij vervroegde aflossing recht heeft
op vermindering ;
v) vermelding wie de eigenaar van de goederen is (indien het eigendomsrecht niet onmiddellijk
wordt overgedragen aan de consument) en de voorwaarden waaronder de consument eige
naar van de goederen wordt ;
vi) een beschrijving van de eventueel verlangde zekerheden ;
vii) de eventuele bedenktijd ;
viii) een aanduiding van de eventueel verlangde verzekeringen) en vermelding van de verzeke
ringskosten wanneer de consument de verzekeraar niet zelf mag kiezen.
2. Kredietovereenkomsten waarbij gebruik- wordt gemaakt van kredietkaarten :
i) de eventuele kredietlimiet ;

ii) de voorwaarden voor terugbetaling of de wijze om deze vast te stellen ;
iii) de eventuele bedenktijd.

3. Kredietovereenkomsten in de vorm van een doorlopend krediet die niet anderszins onder de
richtlijn vallen :

i) de eventuele kredietlimiet of de methode voor de vaststelling daarvan ;
ii) de voorwaarden voor besteding en terugbetaling ;
iii) de eventuele bedenktijd.

4. Andere onder de richtlijn vallende kredietovereenkomsten :
i) de eventuele kredietlimiet ;

ii) de vermelding van de eventueel verlangde zekerheden ;
iii) de terugbetalingsvoorwaarden ;
iv) de eventuele bedenktijd ;

v) de vermelding dat de consument, zoals bepaald in artikel 8, bij vervroegde aflossing recht
heeft op vermindering.

Nr. L 42/53

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 42/54

RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van 22 december 1986
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 370 van 30 december 1986)
Bladzijde 2 :
artikel 3, tweede streepje :

in plaats van : „ . . . artikel 6, tweede alinea, ..."
te lezen :

„ . . . artikel 6, lid 2, . . .".

artikel 3, derde streepje, onder a) :

in plaats van : „ . . . artikel 4, lid 1 , vierde streepje . . .*
te lezen :
„ . . . artikel 4, lid 1 , derde streepje . . .".
artikel 4, lid 2, dient als volgt te worden gelezen :

„2. De Raad spreekt zich daartoe, op voorstel van de Commissie en na advies van het Europese
Parlement, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen uit bij de uitoefening van de bevoegd
heden bedoeld in lid 1 , derde en vierde streepje, en met eenparigheid van stemmen bij de uitoefening
van de bevoegdheden bedoeld in lid 1 , eerste en tweede streepje ".
Bladzijde 3, artikel 6 :

in plaats van : „Met inachtneming van . . ."
te lezen :
„ 1 . Met inachtneming van . . ." ;

in plaats van : „In de zin van het bepaalde onder a) en b) . . ."
te lezen :
„2. In de zin van het bepaalde in lid 1 , onder a) en b) . .
Bladzijde 4 :
de artikelen 12 en 13 worden 13 en 14 en het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 12

Het Europese Parlement wordt van het beheer van de voedselhulp op de hoogte gehouden door
mededeling van de in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde besluiten zodra deze zijn genomen, alsmede
door jaarlijkse toezending van de verslagen over de stand van de uitvoering van de verschillende
acties voor de respectieve begrotingsjaren.
De in de artikelen 5 en 6 bedoelde besluiten en de in de eerste alinea bedoelde verslagen worden

tegelijkertijd aan de Raad medegedeeld ".

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 254/87 van de Raad van 26 januari 1987 houdende
verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van gestandaardiseerde
meerfasige elektromotoren met een vermogen van meer dan 0,75 kW tot en met 75 kW,
van oorsprong uit Bulgarije, de Duitse Democratische Republiek, Hongarije, Polen,
Roemenië, Tsjechoslowakije en de Sowjetunie

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 26 van 29 januari 1987)
Bladzijde 1 :

de laatste overweging dient als volgt te worden gelezen :

„Overwegende dat deze exporteurs, die bijna de gehele handel verzorgen, niet van enig bezwaar
hebben blijk gegeven ".
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The growing crisis in the construction industry affecting Europe since 1974/75 has, apart from
brief upswings, worsened considerably since the early 1980s.
Employment levels have declined sharply in the construction industry : in the space of ten years
it has lost about one quarter of its workforce.
The crisis can be largely attributed to the impact of the following constraints on construction
and civil engineering industry which leave it little room for manoeuvre :
— close ties to the public authorities' budgetary and financial policy leave it little autonomy
with respect to macro-economic factors (household incomes, interest rates, etc) ;
— the structural change in demand resulting in a slowdown, then fall-off, in major public and
industrial infrastructure programmes accompanied by the growth of more fragmented
work ;

— a change in the pattern of investment, which is gradually becoming more 'abstract' — i.e.,
aimed at rationalization rather than an increase in capacity.
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