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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1375/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 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,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

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

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,

noemde coëfficiënt,

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), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 910/87 (4), inzonderheid op artikel
3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries en
griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 135/87 van de Commissie (*) 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
(')
(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 .
88 van 31 . 3. 1987, blz. 42.

V) PB nr. L 17 van 20. 1 . 1987, blz. 1 .

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 19 mei
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 21 mei 1987.

Nr. L 132/2
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 mei 1987 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het

gemeenschappelijk
douanetarief

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B
10.07 A
10.07 B

10.07 C II
10.07
10.07
11.01
11.01

Dl
D II
A
B

1 1.02 A Ia)
11.02 A I b)

Heffingen

Omschrijving
Portugal

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

16,66
52,48
45,73
44,00
102,29

Derde landen

202,05

259,47 (') 0
177,01 (*)
196,60
155,93

Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden
Boekweit

4,93
44,00

135,61

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho, andere dan sorghohybriden

44,00

149,32 0

voor zaaidoeleinden
Triticale

29,91

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

44,00
39,02
79,72

186,14 0 0
0
64,93 0

0

183,93 (2) 00

298,57
263,51

\
95,18
39,18

415,30
319,96

(') 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.
(2) 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.
0 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.
(*) 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 .

0 Bij invoer van het produkt van post 10.07 Dl (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(*) 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.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1376/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

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), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 910/87 (4), inzonderheid op arti
kel 3,

noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 19 mei
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 (*) 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

Deze verordening treedt in werking op 21 mei 1987.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 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 .
88 van 31 . 3. 1987, blz. 42.

V) PB nr. L 173 van 1 . 7. 1986, blz. 4.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 20 mei 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

Lopend

1 ' term .

1' term .

3e term .

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

10.02

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

0

0

0

0

10.03

Gerst

0

0

0

0

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor 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

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 BI

10.01 B II

10.07 C II

10.07 D
11.01 A

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

1 ' term .

2' term .

3' term .

4e term .

5

6

7

8

9

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

0

0

0

0

0

vorm dan meel

0

0

0

0

0

Mout, gebrand

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk

douanetarief

11.07 Ala)
11.07 Alb)
11.07 Alla)

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

11.07 Allb)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een andere
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Nr. L 132/5

VERORDENING (EEG) Nr. 1377/87 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1012/87 inzake de verkoop, per openbare
inschrijving, van olijfolie die in het bezit is van het Italiaanse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening 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), en met name op artikel 12,
lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1012/87 van
de Commissie (3) een openbare inschrijving is geopend
voor de verkoop, op de interne markt, van een
hoeveelheid olijfolie uit de voorraden van het Italiaanse
interventiebureau ;

Overwegende dat, met het oog op een goed beheer van de
regeling voor de verkopen waarvoor de uiterste datum
voor het indienen van de offertes is vastgesteld in de
eerste helft van de maand, een kortere termijn moet
worden bepaald voor het vaststellen van de minimumprijs
en voor de verkoop van de olie door de AIMA ;

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

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1012/87 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 6 wordt gelezen :
„Artikel 6

De minimumverkoopprijs per 100 kilogram olie wordt
overeenkomstig de procedure van artikel 38 van Veror
dening nr. 136/66/EEG vastgesteld op grond van
ingekomen offertes, uiterlijk op de tiende werkdag na
afloop van elke voor het indienen van de offertes
vastgestelde termijn. Het besluit tot vaststelling van de
minimumverkoopprijs wordt onverwijld aan de
betrokken Lid-Staat medegedeeld ".
2. Artikel 7 wordt gelezen :
„Artikel 7

De verkoop van de olijfolie door de AIMA geschiedt
uiterlijk op de vijfde werkdag volgende op de dag
waarop kennis wordt gegeven van het in artikel 6
bedoelde besluit. De AIMA zendt de opslaghouders
een lijst van de niet toegewezen partijen.".
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(2) PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 8.
P) PB nr. L 95 van 9. 4. 1987, blz. 7.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1378/87 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1013/87 inzake de verkoop, per openbare
inschrijving, van olijfolie die in het bezit is van het Portugese interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1454/86 (2), en met name op artikel 12,
lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1013/87 van
de Commissie (3) een openbare inschrijving is geopend
voor de verkoop, op de interne markt, van een
hoeveelheid olijfolie uit de voorraden van het Portugese
interventiebureau ;

Overwegende dat, met het oog op een goed beheer van de
regeling voor de verkopen waarvoor de uiterste datum
voor het indienen van de offertes is vastgesteld in de
eerste helft van de maand, een kortere termijn moet

worden bepaald voor het vaststellen van de minimumprijs
en voor de verkoop van de olie door de IROMA ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1013/87 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 6 wordt gelezen :
„Artikel 6

De minimumverkoopprijs per 100 kilogram olie wordt
overeenkomstig de procedure van artikel 38 van Veror
dening nr. 136/66/EEG vastgesteld op grond van
ingekomen offertes, uiterlijk op de tiende werkdag na
afloop van elke voor het indienen van de offertes
vastgestelde termijn. Het besluit tot vaststelling van de
minimumverkoopprijs wordt onverwijld aan de
betrokken Lid-Staat medegedeeld.".
2. Artikel 7 wordt gelezen :
„Artikel 7

De verkoop van de olijfolie door de IROMA geschiedt
uiterlijk op de vijfde werkdag volgende op de dag
waarop kennis wordt gegeven van het in artikel 6
bedoelde besluit. De IROMA zendt de opslaghouders
een lijst van de niet toegewezen partijen.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
O PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 8.
3) PB nr. L 95 van 9. 4. 1987, blz. 9.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1379/87 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1085/87 inzake de verkoop, per openbare
inschrijving, van olijfolie die in het bezit is van het Spaanse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1454/86 (2), en met name op artikel 12,
lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1085/87 van
de Commissie (3) een openbare inschrijving is geopend
voor de verkoop, op de interne markt, van een
hoeveelheid olijfolie uit de voorraden van het Spaanse
interventiebureau ;

Overwegende dat, met het oog op een goed beheer van de
regeling voor de verkopen waarvoor de uiterste datum
voor het indienen van de offertes is vastgesteld in de
eerste helft van de maand, een kortere termijn moet

worden bepaald voor het vaststellen van de minimumprijs
en voor de verkoop van de olie door de SENPA ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 10 85/87 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 6 wordt gelezen :
„Artikel 6

De minimumverkoopprijs per 100 kilogram olie wordt
overeenkomstig de procedure van artikel 38 van Veror
dening nr. 136/66/EEG vastgesteld op grond van
ingekomen offertes, uiterlijk op de tiende werkdag na
afloop van elke voor het indienen van de offertes
vastgestelde termijn. Het besluit tot vaststelling van de
minimumverkoopprijs wordt onverwijld aan de
betrokken Lid-Staat medegedeeld ".

2. Artikel 7 wordt gelezen :
„Artikel 7

De verkoop van de olijfolie door de SENPA geschiedt
uiterlijk op de vijfde werkdag volgende op de dag
waarop kennis wordt gegeven van het in artikel 6
bedoelde besluit. De SENPA zendt de opslaghouders
een lijst van de niet toegewezen partijen.".
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 19$7.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(2) PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 8 .
(3) PB nr. L 104 van 16. 4. 1987, blz. 44.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 132/8

21 . 5. 87

VERORDENING (EEG) Nr. 1380/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

tot verlaging van de hoeveelheden tafelwijn in de contracten en aangiften die
worden goedgekeurd in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 603/87
geopende mogelijkheid tot distillatie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt ('), en met name op artikel 41 ,
lid 10,

Overwegende dat artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG)

Overwegende dat krachtens artikel 3, lid 1 , laatste alinea,
van laatstgenoemde verordening een producent niet
minder dan 5 hl wijn mag leveren ; dat derhalve dient te
worden bepaald dat, indien de voor een contract toe te
passen verlaging tot de levering van een kleinere
hoeveelheid zou leiden, de te leveren hoeveelheid gelijk is
aan 5 hl ;

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

nr. 603/87 van de Commissie van 27 februari 1987

houdende opening van de mogelijkheid tot de in artikel
41 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde
distillatie van tafelwijn voor het wijnoogstjaar 1986/
1987 (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1072/87 (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

een regeling bevat die het mogelijk maakt de totale voor

Artikel 1

deze distillatie te leveren hoeveelheid tafelwijn binnen

bepaalde grenzen te houden ;
Overwegende dat, volgens de door de Lid-Staten aan de
Commissie verstrekte gegevens, de totale hoeveelheid
tafelwijn waarop de binnen de gestelde termijn bij de
interventiebureaus ingediende contracten en leveringsaan
giften betrekking hebben, de bij artikel 1 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 603/87 vastgestelde hoeveelheid,
die toereikend wordt geacht om de markt te saneren, met

ongeveer 1,13 miljoen hl overtreft ; dat derhalve gebruik
dient te worden gemaakt van de bepaling die de
mogelijkheid biedt de distillatie tot de vastgestelde
hoeveelheid te beperken, hetgeen betekent dat alle in de

De hoeveelheid tafelwijn die voor de in Verordening
(EEG) nr. 603/87 bedoelde distillatie kan worden geleverd,
is gelijk aan 78 % van de hoeveelheid die is vermeld in
ieder van de ter goedkeuring voorgelegde contracten of
aangiften.
Indien toepassing van dit percentage evenwel tot een
kleinere hoeveelheid dan 5 hl leidt, is de te leveren

hoeveelheid gelijk aan 5 hl.
Artikel 2

contracten en aangiften vermelde hoeveelheden in

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

dezelfde mate moeten worden verlaagd ;

Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 58 van 28. 2. 1987, blz. 53.
(3) PB nr. L 104 van 16. 4. 1987, blz. 18 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1381 /87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

inzake uitvoeringsbepalingen met betrekking tot kentekens voor vissersvaar

tuigen en met betrekking tot documenten aan boord van die vaartuigen
grond, aan weerszijden van de boeg zo hoog mogelijk
boven de waterlijn zijn geschilderd of worden getoond,
ten einde vanaf zee en vanuit de lucht duidelijk
zichtbaar te zijn.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Voor vaartuigen met een lengte van meer dan 1 0 m en
niet meer dan 17 m bedraagt de hoogte van de letters
en cijfers ten minste 25 cm en de lijndikte ten minste
4 cm. Voor vaartuigen met een lengte van meer dan
17 m bedraagt de hoogte van de letters en cijfers ten
minste 45 cm en de lijndikte ten minste 6 cm.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2057/82 van de Raad van
29 juni 1982 houdende vaststelling van bepaalde maatre
gelen voor controle op de activiteiten van vissersvaar
tuigen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
4027/86 (2), en met name op artikel 13,

Overwegende dat in artikel 4, onder e) en f), van Veror
dening (EEG) nr. 2057/82 is bepaald dat gedetailleerde
bepalingen ten aanzien van de kentekens en identificatie
alsmede de certificering van kenmerken van vissersvaar
tuigen kunnen worden vastgesteld ;

Overwegende dat gemeenschappelijke bepalingen moeten
worden vastgesteld ten aanzien van de kentekens en
identificatie van vissersvaartuigen van de Lid-Staten
alsmede van het vistuig ervan zodat deze gemakkelijk
kunnen worden geïdentificeerd ;
Overwegende dat het nodig is dat in officiële documenten
die bij controle kunnen worden opgevraagd de hoofdken
merken van bepaalde vissersvaartuigen worden vermeld ;
Overwegende dat, met het oog op een nauwkeurige
raming van de vangst aan boord, op bepaalde vissersvaar
tuigen steeds officiële documenten aan boord moeten zijn
waarop de capaciteit van de visruimen en van de tanks
voor gekoeld zeewater is aangegeven ;

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens artikel 14 van
Verordening (EEG) nr. 2057/82 nationale controlevoor
schriften mogen vaststellen die, mits ze in overeen
stemming zijn met de communautaire wetgeving en met

het gemeenschappelijk visserijbeleid, verder gaan dan de
communautaire eisen ;

De Staat waarvan het vaartuig de vlag voert, mag
voorschrijven dat de internationale radioroepnaam
(IRCS) of de letters en cijfers van registratie zodanig op
het dak van het stuurhuis worden geschilderd dat zij,
in een kleur die contrasteert met de ondergrond,
vanuit de lucht duidelijk zichtbaar zijn.
2. Met ingang van 1 januari 1990 zijn de contrasterende
kleuren wit en zwart.

3. De letters en cijfers die op het vaartuig zijn geschilderd
of worden getoond, mogen niet uitgewist, gewijzigd,
onleesbaar gelaten, bedekt of aan het gezicht
onttrokken worden .

Artikel 2

1 . Kleine vaartuigen aan boord van vissersvaartuigen
die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in een
Lid-Staat, moeten zijn voorzien van de letter(s) en
nummer(s) van het vaartuig waarbij zij behoren .
2. Markeerboeien en soortgelijke voorwerpen die op
het water drijven en bestemd zijn om de plaats waar het
vistuig zich bevindt aan te geven, moeten altijd duidelijk
van de letter(s) en nummer(s) van het vissersvaartuig
waarbij zij behoren, zijn voorzien .

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

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

Artikel 1

Vissersvaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd
zijn in een Lid-Staat, moeten als volgt van kentekens zijn
voorzien ;

1 . De letter(s) van de haven of het district waarin het
vaartuig is geregistreerd, en het nummer (of de
nummers) waaronder het vaartuig is geregistreerd,
moeten in een kleur die contrasteert met de onder

(') PB nr. L 220 van 29. 7. 1982, blz. 1 .
(2) PB nr. L 376 van 31 . 12. 1986, blz. 4.

Artikel 3

1.

Ieder vissersvaartuig met een lengte van meer dan

10 m dient documenten aan boord te hebben die door

een bevoegde instantie van de Lid-Staat waarin het is
geregistreerd, zijn afgegeven en waarin ten minste de
volgende gegevens zijn vermeld :
— de naam, als het vaartuig een naam heeft ;
— de letter(s) van de haven of van het district waarin het
vaartuig is geregistreerd en het nummer (of de
nummers) waaronder het vaartuig is geregistreerd ;
— de internationale radioroepnaam, als het vaartuig een
radioroepnaam heeft ;
— de naam (of namen) en adres (adressen) van de
eigenaars) en de charteraar(s), indien van toepassing ;
— de lengte, het motorvermogen en, voor vissersvaar
tuigen die op of na 1 januari 1987 in bedrijf zijn
genomen, de datum waarop het vaartuig in bedrijf is
genomen .
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2. Vaartuigen met een lengte van meer dan 17 m
moeten bijgewerkte tekeningen of beschrijvingen van de
visruimen aan boord hebben, met vermelding van de
capaciteit daarvan in kubieke meter.
Alle vaartuigen met tanks voor gekoeld zeewater dienen
een document aan boord te hebben waarin de aanduiding
van de capaciteit van de tanks in kubieke meter voor
iedere 10 cm hoogte van die tanks wordt aangegeven.

De in de twee vorige alinea's bedoelde documenten
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bevoegde instantie met ingang van 1 januari 1990 van
toepassing. De bepalingen betreffende lengte en motor
vermogen zijn voor vaartuigen welke in bedrijf zijn
genomen of waaraan wijzigingen zijn aangebracht op of
na 1 oktober 1987 van toepassing met ingang van
1 januari 1990 en voor andere vissersvaartuigen met
ingang van 18 juli 1994. Tot 1 januari 1990 of, naar
gelang van het geval, tot 18 juli 1994 en bij gebreke van
dergelijke documenten geschieden waarmerking en
ondertekening door de eigenaar van het vaartuig.

moeten door een bevoegde instantie zijn gewaarmerkt.

3. Elke wijziging in de kenmerken die in de in de
leden 1 en 2 bedoelde documenten zijn opgenomen,
moeten door een bevoegde instantie worden gewaarmerkt
en de wijze waarop een verandering in het motorver
mogen is aangebracht, moet duidelijk worden toegelicht.
4.

Behalve wat de gegevens voor lengte en motorver

mogen betreft, zijn de bepalingen van dit artikel met
betrekking tot de afgifte van documenten door een

5.

De in dit artikel bedoelde documenten worden

voorgelegd voor de uitvoering van een controle op
aanvraag van de inspectiedienst van een Lid-Staat.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1987.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987.
Voor de Commissie
António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 1382/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

— vaartuigen die zijn uitgerust voor visserijactiviteiten,
ongeacht of de uitrusting vast aan het vaartuig is
bevestigd of niet ;
— vaartuigen die voor verwerking, vervoer of opslag vis
of visprodukten aan boord nemen.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2057/82 van de Raad van
29 juni 1982 houdende vaststelling van bepaalde maatre
gelen voor controle op de activiteiten van vissersvaar
tuigen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
4027/86 (2), en met name op artikel 13,

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt
onder „vis" verstaan alle vis, schaal- en schelpdieren.

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
2057/82 is bepaald dat ten aanzien van de inspectie van
vissersvaartuigen gedetailleerde bepalingen kunnen
worden vastgesteld ;

Elk vaartuig dat een inspectie uitvoert, voert een wimpel
of toont, duidelijk zichtbaar, een symbool als afgebeeld in
bijlage I.

Overwegende dat het noodzakelijk is de te inspecteren
vaartuigen en activiteiten nader te omschrijven ;

Artikel 3

Overwegende dat de inspectievaartuigen duidelijk identifi
ceerbaar dienen te zijn ;

1

Artikel 2

1 . De kapitein van een vaartuig dat op het punt staat te
worden geïnspecteerd, kan door een vertegenwoordiger
van de bevoegde instantie van een Lid-Staat wórden
verzocht te stoppen, te manoeuvreren of andere hande

Overwegende dat de verplichtingen van het geïnspec
teerde vaartuig nader dienen te worden omschreven ;

lingen uit te voeren ten einde het aan boord komen te
vergemakkelijken.

Overwegende dat het dienstig is te bepalen welke maatre
gelen de kuststaten dienen te nemen in geval van overtre

2. Bij vaartuigen die slechts na een klim van 1,5 meter
of meer veilig en gemakkelijk te betreden zijn, moet aan
het bepaalde in bijlage II worden voldaan.

ding ;

Overwegende dat de coördinatie van controleactiviteiten
door suggesties van de Commissie zal worden vergemak
kelijkt ;

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens artikel 14 van
Verordening (EEG) nr. 2057/82 nationale controlevoor
schriften mogen vaststellen die, mits ze in overeen
stemming zijn met de communautaire bepalingen en met
het gemeenschappelijk visserijbeleid, verder gaan dan de
communautaire eisen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor de visbestanden,

3 . De kapitein van het geïnspecteerde vaartuig stelt, op
verzoek, de communicatie-apparatuur en de communica
tie-officier van het vaartuig ter beschikking voor het
verzenden of ontvangen van berichten in verband met de
inspectie.
Artikel 4

Wanneer in een Lid-Staat een vermoedelijke overtreding
door een vaartuig uit een andere Lid-Staat wordt vastge
steld, stelt de eerstgenoemde Lid-Staat de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat waarvan het vaartuig de vlag
voert, van dit feit alsook van enigerlei in verband
daarmede getroffen administratieve of gerechtelijke
maatregel in kennis.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten inspec
teren op zee en in de havens de volgende vaartuigen :

Artikel 5

De Commissie kan de Lid-Staten met het oog op de in
artikel 1 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2057/82
bedoelde coördinatie van hun controleactiviteiten sugges
ties doen .

Artikel 6

(>) PB nr. L 220 van 29. 7. 1982, blz. 1 .
F) PB nr. L 376 van 31 . 12. 1986, blz. 4.

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1987.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987.
Voor de Commissie
António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

BIJLAGE I
INSPECTIEWIMPEL OF -SYMBOOL
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BIJLAGE II
CONSTRUCTIE EN GEBRUIK VAN LOODSLADDERS

1 . Het vaartuig dient een loodsladder aan boord te hebben van een zodanige constructie dat inspecteurs op
zee veilig aan boord en van boord kunnen gaan. De ladder moet schoon en in goede staat worden

gehouden.
2. De ladder moet zo worden aangebracht en bevestigd dat
a) zij vrij blijft van eventuele lozingen ;

b) zij niet wordt opgehangen bij de terugwijkende gedeelten van de scheepshuid en voor zover mogelijk

midscheeps ;
c) elke trede stevig tegen de scheepshuid rust.
3. De treden van de ladder moeten aan de volgende eisen voldoen :

a) zij moeten zijn vervaardigd uit één enkel stuk kwastvrij hardhout of ander materiaal met gelijkwaar
dige eigenschappen ; de onderste vier treden mogen vervaardigd zijn uit rubber van voldoende sterkte
en stijfheid of van ander geschikt materiaal met gelijkwaardige eigenschappen ;
b) zij moeten een doelmatige stroeve bovenzijde hebben ;
c) zij moeten ten minste 480 mm lang, 115 mm breed en 23 mm dik zijn, eventueel gebruikt anti
slipmateriaal of groeven niet meegerekend ;
d) zij moeten op gelijke afstanden van niet minder dan 300 mm en niet meer dan 380 mm van elkaar
zijn geplaatst ;
e) zij moeten op zodanige wijze zijn bevestigd dat zij in horizontale stand blijven.

4. — In een loodsladder mogen niet meer dan twee vervangende treden voorkomen die op hun plaats
worden gehouden op een wijze die afwijkt van die waarop de oorspronkelijke treden zijn bevestigd.
Elke trede die anders is bevestigd, moet zo spoedig mogelijk als redelijkerwijze mogelijk is worden
vervangen door treden die zijn bevestigd op de wijze die is toegepast bij de vervaardiging van de
ladder.

— Als vervangende treden aan de zijtouwen van de ladder zijn bevestigd door middel van uitsparingen
in de zijde van de treden, dienen deze uitsparingen zich te bevinden in de lange zijden van de
treden .

5. De zijtouwen van de ladder moeten twee onbeklede manillatouwen of gelijkwaardige touwen zijn met
een omtrek van ten minste 60 mm ; de touwen moeten onbekleed blijven, uit één stuk bestaan, zonder
verbindingen beneden de bovenste trede ; twee stevig aan het schip bevestigde handleiders met een
omtrek van ten minste 65 mm en een lijflijn moeten voor gebruik gereed worden gehouden.
6. Spreilatten vervaardigd uit één enkel stuk kwastvrij hardhout of van een ander materiaal met gelijkwaar
dige eigenschappen en met een lengte tussen 1,8 en 2 m moeten met zodanige tussenruimten worden
aangebracht dat er geen slag in de ladder kan komen. De laagste spreilat moet komen tot de vijfde trede
vanaf de onderkant van de ladder, en tussen een spreilat en de volgende spreilat mogen niet meer dan 9
treden liggen.
7. Gezorgd moet worden voor voorzieningen die het mogelijk maken voor de inspecteurs om veilig en
gemakkelijk vanaf het boveneinde van de ladder, van een valreepsladder of van een ander beschikbaar
gesteld toestel aan boord en van boord te gaan.
Wanneer daartoe een doorgang in de reling of de verschansing is voorzien, moet worden gezorgd voor
adequate handgrepen.
Wanneer aan boord of van boord wordt gegaan via een verschansingsladder, moet deze ladder stevig zijn
bevestigd aan de verschansiggsrail of verschansingsvloer en moeten twee handgrepen zijn aangebracht
ter hoogte van de plaats waar aan boord of van boord wordt gegaan ; deze handgrepen mogen niet
minder dan 0,70 en niet meer dan 0,80 m van elkaar verwijderd zijn. Iedere handgreep moet aan de
onderkant of dicht bij de onderkant en eveneens op een hoger punt stevig bevestigd zijn aan het vaar
tuig ; iedere handgreep moet een diameter hebben van ten minste 40 mm en, vanaf de verschansings
vloer, ten minste 1,20 m hoog zijn.
8 . 's Nachts moet voor een zodanige verlichting worden gezorgd dat zowel de ladder buitenboord als de
plaats waar de inspecteur aan boord gaat, voldoende verlicht zijn. Een reddingsboei voorzien van een
zelfontbrandend licht moet voor gebruik gereed worden gehouden. Een hieuwlijn moet voor gebruik
gereed worden gehouden.
9. De nodige voorzieningen moeten worden aangebracht om het mogelijk te maken de ladder aan beide
zijden van het vaartuig te gebruiken.
De dienstdoend inspecteur mag aangeven aan welke zijde hij de loodsladder opgehangen wil hebben.
10. Het optuigen van de ladder van het aan boord en van boord gaan van de inspecteur gebeuren onder
toezicht van een verantwoordelijke officier van het vaartuig.
11 . Wanneer voorzieningen aan het vaartuig, zoals berghouten, het onmogelijk maken aan één van de
bestaande voorschriften te voldoen, moeten speciale maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat
de inspecteurs veilig aan boord en van boord kunnen gaan.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1383/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slacht
premie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op
produkten bij het verlaten van regio 5
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. 1837/80 van de Raad van
27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector schape- en geitevlees ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 794/87 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1633/84 van de
Commissie van 8 juni 1984 houdende uitvoeringsbepa
lingen inzake de variabele slachtpremie voor schapen en
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2661 /
80 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1860/86 (4), en met name op artikel 3, lid 1 , en artikel 4,
lid 1 ,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de enige
Lid-Staat is die de variabele slachtpremie toekent in regio
5, in de zin van artikel 3, lid 5, van Verordening (EEG) nr.

4, van Verordening (EEG) nr. 1633/84 volgt dat de
variabele slachtpremie voor in het Verenigd Koninkrijk
subsidiabel verklaarde schapen en de bedragen die
moeten worden geheven op produkten die regio 5 van
genoemde Lid-Staat waar de premie wordt toegekend in
de week die begint op 27 april 1987 verlaten, moeten
overeenstemmen met die welke zijn vastgesteld in de
navolgende bijlage,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor schapen en schapevlees die in het Verenigd
Koninkrijk, in regio 5 in de zin van artikel 3, lid 5, van
Verordening (EEG) nr. 1837/80 in de week die begint op
27 april 1987 in aanmerking komen voor de variabele
slachtpremie, wordt het bedrag van de premie vastgesteld
op 38,727 Ecu/ 100 kg geraamd of werkelijk gewicht
schoon aan de haak binnen het in artikel 1 , lid 1 , onder

1837/80 ; dat de Commissie derhalve het bedrag van de
premie moet vaststellen alsmede het bedrag dat moet
worden geheven op de produkten bij het verlaten van de

b), van Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde
maximum- en minimumgewicht.

genoemde regio, voor de week die begint op 27 april

Artikel 2

1987 ;

Overwegende dat in artikel 3, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag van de
variabele slachtpremie wekelijks door de Commissie
wordt vastgesteld ;

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag dat wordt
geheven op produkten die regio 5 verlaten, voor elk van
deze produkten wekelijks door de Commissie moet
worden vastgesteld ;
Overwegende dat uit toepassing van artikel 9, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1837/80 en artikel 4, leden 1 , 3 en

Voor de in artikel 1 , onder a) en c), van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 genoemde produkten die in de week
die begint op 27 april 1987 het grondgebied van regio 5
hebben verlaten, luiden de bedragen die moeten worden
geheven zoals aangegeven in de bijlage.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 27 april 1987.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(•) PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1 .
O PB nr. L 79 van 21 . 3. 1987, blz. 3.
(3) PB nr. L 154 van 9. 6. 1984, blz. 27.

b) PB nr. L 161 van 17. 6. 1986, blz. 25.
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BIJLAGE

Bedrag dat moet worden geheven voor produkten die gedurende de week die begint op
27 april 1987 het grondgebied van regio 5 hebben verlaten
(Ecu/100 kg)
Bedragen
Nr. van het

Omschrijving

gemeenschappelijk
douanetarief

A. Produkten waarvoor
de in artikel 9 van

Verordening (EEG)
nr. 1837/80 bedoelde

\
01.04 B

in artikel 4, lid 4,
eerste alinea,
tweede, derde en

C. Produkten als bedoeld

in artikel 4, lid 4,
eerste alinea,

eerste streepje,
van Verordening
(EEG) nr. 1 633/84 (')

premie mag worden
toegekend

vierde streepje, van
Verordening (EEG)
nr. 1633/84 (')

— Levend gewicht —

— Levend gewicht —

— Levend gewicht —

18,202

9,101

1,820

— Nettogewicht —

— Nettogewicht —

— Nettogewicht —

Levende schapen en geiten, andere dan
fokdieren van zuiver ras

02.01 A IV a)

B. Produkten als bedoeld

I

Vlees van schapen en geiten, vers of gekoeld :
1 . hele dieren of halve dieren

38,727

2. Voorstuk of half voorstuk

27,109

19,364

3,873

3 . Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of
zadel

4. Achterstel of half achterstel

42,600
50,345

5. andere :

aa) Delen met been
bb) Delen zonder been

02.01 A IV b)

50,345
70,483

I

l

Vlees van schapen en geiten, bevroren :
1 . hele dieren of halve dieren

29,045

2. Voorstuk of half voorstuk

20,332

3 . Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of
zadel

4. Achterstel of half achterstel

31,950

37,759

5 . andere :

aa) Delen met been
bb) Delen zonder been
02.06 C II a)

ex 16.02 B III b) 2 aa) 1 1

37,759
52,862

Vlees van schapen en geiten, gezouten, gepe
keld, gedroogd of gerookt :
1 . met been

50,345

2 . zonder been

70,483

Andere bereidingen en conserven, van vlees
of van slachtafvallen van schapen en van

geiten, niet gekookt en niet gebakken ;
mengsels van gekookt of gebakken met niet
gekookt en niet gebakken :
— met been
— zonder been

50,345
70,483

(>) Deze verlaagde bedragen mogen slechts worden toegepast indien aan de in artikel 5, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde voor
waarden is voldaan .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1384/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1328/87 houdende instelling van een
compenserende heffing bij invoer van courgettes van oorsprong uit Spanje (met
uitzondering van de Canarische eilanden)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

eerste overgangsfase in het handelsverkeer tussen een
nieuwe Lid-Staat en de Gemeenschap in haar
samenstelling van 31 december 1985 de regeling geldt die

Economische Gemeenschap,

vóór de toetreding van toepassing was ;

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
de 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. 1328/87 van
de Commissie (3) een compenserende heffing werd
ingesteld bij invoer van courgettes van oorsprong uit
Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden) ;
Overwegende dat in artikel 26, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 de voorwaarden zijn vastgesteld
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 courgettes
van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de
Canarische eilanden) ;

Overwegende dat krachtens artikel 140, lid 1 , van de

Overwegende dat krachtens artikel 136, lid 2, van de Akte
van Toetreding van Spanje en Portugal (4) gedurende de

Toetredingsakte de uit de toepassing van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 voortvloeiende compenserende
heffingen met vier procent worden verlaagd in het tweede
jaar volgend op de datum van toetreding,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1328/87
voorkomende bedrag van 14,78 Ecu wordt vervangen door
het bedrag van 8,05 Ecu.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 mei 1987.

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

Gedaan te Brussel , 20 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(■) PB nr. L 118 van 20 . 5. 1972, blz . 1 .

(2) PB nr. L 119 van 8 . 5. 1986, blz. 46.
(3) PB nr. L 125 van 14. 5. 1987, blz. 30.

h) PB nr. L 302 van 15. 11 . 1985, blz. 9.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1385/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

gende werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden
voorzien in artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1035/72 voor het intrekken van de compenserende
heffing op de invoer van komkommers van oorsprong uit
Roemenië zijn vervuld,

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 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,

VASTGESTELD :

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1303/87 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van komkommers van oorsprong uit

Verordening (EEG) nr. 1303/87 wordt ingetrokken.

Roemenië ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 1

Artikel 2

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Roemenië de prijsnoteringen gedurende zes opeenvol

Deze verordening treedt in werking op 21 mei 1987.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(■) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 119 van 8 . 5. 1986, blz. 46.
(3) PB nr. L 123 van 12. 5. 1987, blz. 6.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1386/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de 49e 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 49e 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),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1002/87 (4), deelin
schrijvingen 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 49e deelinschrijving voor witte suiker, gehouden
krachtens de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1659/86,
wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer
vastgesteld op 46,542 Ecu per 100 kilogram.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 mei 1987.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
25 van 28 . 1 . 1987, blz. 1 .
145 van 30. 5. 1986, blz. 29.
94 van 8 . 4. 1987, blz. 16.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1387/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 1987

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de derde deelinschrijving in het kader van de permanente
inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1092/87
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.
1092/87 van de Commissie van 15 april 1987 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. 1092/87, 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

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 derde deelinschrijving ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor suiker geen
advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter
bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de derde deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens de Verordening (EEG) nr. 1092/87,
wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer
vastgesteld op 46,697 Ecu per 100 kilogram.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 - mei 1987.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 1987 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.

I1) PB nr. L 25 van 28. 1 . 1987, blz. 1 .

(3) PB nr. L 106 van 22. 4. 1987, blz. 9.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1388/87 VAN DE COMMISSIE
van 20 mei 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. 1320/87 van de Commissie (3) ;

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 1320/87 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 Verordening (EEG) nr.
1320/87, worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen
aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 mei 1987.

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

Gedaan te Brussel, 20 mei 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 .

V) PB nr. L 125 van 14. 5. 1987, blz. 10.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 20 mei 1987 tot wijziging van de restituties bij
uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

(in Ecu)

Restitutiebedrag

Nr. van het

gemeen

per 100 kg

douanetarief

17.01

per % gehalte

Omschrijving

schappelijk

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

I

A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen :

l

(I) witte suiker :
(a) Kandijsuiker
(b) andere
(II) Suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

aan saccharose en

per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt

l
45,04

44,27

l

0,4504

B. ruwe suiker :

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

\
41,43 (>)

I

0,4504

I
38,67 (')
(2)

(') 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 .
(J) 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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(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

Toepassing van artikel 27 van de zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betref
fende de belasting over de toegevoegde waarde (])

(Machtiging tot een door de Regering van het Verenigd Koninkrijk gevraagde afwijkende
maatregel)

Met haar verzoek van 6 januari 1987 heeft de Britse Regering de Commissie overeenkomstig de
bovengenoemde bepalingen in kennis gesteld van de toepassing vanaf 1 april 1987 van maatre
gelen die afwijken van de zesde richtlijn.
Deze maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking zijn erop gericht de belastingplichtigen
te beletten, kunstmatig de prijzen te verlagen die zij bij de levering of de invoer van goederen of
de verlening van diensten berekenen aan geheel of gedeeltelijk vrijgestelde personen met wie zij
in de nationale wetgeving vastgestelde familiale, juridische of economische banden hebben. In
dergelijke situaties kan de marktprijs worden geacht de tegenprestatie voor de handeling te zijn,
ongeacht of deze handeling in werkelijkheid al dan niet wordt belast, omdat er anders een verlies
van belastingopbrengst zou plaatsvinden.
De Commissie heeft de andere Lid-Staten bij brief van 10 februari 1987 in kennis gesteld van
het Britse verzoek.

Overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van artikel 27 van de zesde richtlijn wordt het besluit van
de Raad geacht te zijn genomen indien noch de Commissie, noch een Lid-Staat binnen een
termijn van twee maanden na de in de voorgaande alinea vermelde kennisgeving om behande
ling van de zaak door de Raad heeft verzocht.

Aangezien noch de Commissie, noch een Lid-Staat binnen deze termijn om een dergelijke
behandeling hebben verzocht, wordt het besluit van de Raad geacht te zijn genomen op 1 1 april
1987.

(') PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 1 .

21 . 5. 87

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

21 . 5. 87

Nr. L 132/23

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 mei 1987

houdende goedkeuring van het door het Koninkrijk Spanje ingediende
programma voor uitroeiing van leukose bij runderen
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(87/268/EEG)

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 87/58/EEG van de Raad van 22
december 1986 tot instelling van een aanvullende
gemeenschappelijke actie voor de uitroeiing van brucel
lose, tuberculose en leukose bij runderen ('), inzonderheid
op artikel 3,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje krachtens artikel
2, lid 1 en lid 3, van Beschikking 87/58/EEG een
programma voor uitroeiing dient op te stellen overeen
komstig artikel 4 van Richtlijn 77/391 /EEG van de Raad
van 17 mei 1977 betreffende een gemeenschappelijke
actie met het oog op de uitroeiing van brucellose, tuber
culose en leukose bij runderen (2) en overeenkomstig de
criteria vastgesteld bij Richtlijn 78/52/EEG van de Raad
van 13 december 1977 tot vaststelling van de communau

taire criteria voor de nationale programma's voor de
versnelde uitroeiing van brucellose, tuberculose en
endemische leukose bij runderen (3) ;

Permanent Veterinair Comité ; dat het Comité van het

Fonds is geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door Spanje ingediende nieuwe programma voor de
uitroeiing van leukose bij runderen wordt hierbij goedge
keurd.

Artikel 2

Spanje stelt met werking vanaf 1 april 1987 de voor de
tenuitvoerlegging van het in artikel 1 bedoelde
programma vereiste wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast.
Artikel 3

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje bij schrijven van

5 januari 1987 de Commissie in kennis heeft gesteld van
het programma voor de uitroeiing van leukose bij

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

runderen ;

Overwegende dat na onderzoek van het programma voor
versnelde uitroeiing is gebleken dat het beantwoordt aan
de Richtlijnen 77/391 /EEG en 78/52/EEG en aan
Beschikking 87/58/EEG ; dat derhalve aan de
voorwaarden voor financiële
Gemeenschap is voldaan ;

deelneming

(') PB nr. L 24 van 27. 1 . 1987, blz. 51 .
(2) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 44.
(3) PB nr. L 15 van 19. 1 . 1978, blz. 34.

van

de

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

Vice- Voorzitter
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Nr. L 132/24

21 . 5. 87

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 mei 1987

houdende goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de
versnelde uitroeiing van Afrikaanse varkenspest
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(87/269/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 86/650/EEG van de Raad van 16
december 1986 tot instelling van een financiële actie van
de Gemeenschap voor de uitroeiing van Afrikaanse
varkenspest in Spanje ('), en met name op artikel 3,
Overwegende dat Spanje de Commissie bij schrijven van
19 februari 1987 in kennis heeft gesteld van een
programma voor de versnelde uitroeiing van Afrikaanse
varkenspest ;

Overwegende dat na onderzoek is gebleken dat het

programma in overeenstemming is met Beschikking

Artikel 1

Het door Spanje ingediende programma voor de versnelde
uitroeiing van Afrikaanse varkenspest wordt goedgekeurd.
Artikel 2

Spanje doet de voor de tenuitvoerlegging van het in
artikel 1 bedoelde programma vereiste wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden uiterlijk
op 1 april 1987.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

86/650/EEG ; dat derhalve aan de voorwaarden voor

financiële deelneming van de Gemeenschap is voldaan ;

Gedaan te Brussel, 11 mei 1987.

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Voor de Commissie

Permanent Veterinair Comité ; dat het Comité van het

Frans ANDRIESSEN

Fonds en het Permanent Comité voor de landbouw

structuur zijn geraadpleegd,

(') PB nr. L 382 van 31 . 12. 1986, blz. 9.

Vice- Voorzitter
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Nr. L 132/25

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 1987

houdende goedkeuring van de door de Republiek Portugal ingediende
programma's voor versnelde uitroeiing van brucellose en tuberculose bij
runderen

(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(87/270/EEG)

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 87/58/EEG van de Raad van 22
december 1986 tot instelling van een aanvullende
gemeenschappelijke actie voor de uitroeiing van brucel
lose, tuberculose en leukose bij runderen ('), inzonderheid
op artikel 3,

Overwegende dat de Republiek Portugal krachtens artikel

Permanent Veterinair Comité ; dat het Comité van het

EOGFL is geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De door Portugal ingediende nieuwe programma's voor

2 van Beschikking 87/58/EEG een programma voor
versnelde uitroeiing dient op te stellen overeenkomstig de
artikelen 2 en 3 van Richtlijn 77/391 /EEG van de Raad
van 17 mei 1977 betreffende een gemeenschappelijke
actie met het oog op de uitroeiing van brucellose, tuber
culose en leukose bij runderen (2) en overeenkomstig de
criteria vastgesteld bij Richtlijn 78/52/EEG van de Raad
van 13 december 1977 tot vaststelling van de communau

versnelde uitroeiing van brucellose en tuberculose bij
runderen worden hierbij goedgekeurd.

taire criteria voor de nationale programma's voor de
versnelde uitroeiing van brucellose, tuberculose en

bepalingen vast.

endemische leukose bij runderen (3) ;

Artikel 2

Portugal stelt met werking vanaf 1 april 1987 de voor de
tenuitvoerlegging van de in artikel 1 bedoelde

programma's vereiste wettelijke en bestuursrechtelijke

Artikel 3

Overwegende dat de Republiek Portugal bij schrijven van
9 december 1986 de Commissie in kennis heeft gesteld

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Portugal.

van de programma's voor versnelde uitroeiing van
brucellose en tuberculose bij runderen ;

Overwegende dat na onderzoek van de programma's voor
versnelde uitroeiing is gebleken dat zij beantwoorden aan
de Richtlijnen 77/391 /EEG en 78/52/EEG en aan
Beschikking 87/58/EEG ; dat derhalve aan de
voorwaarden voor financiële
Gemeenschap is voldaan ;

deelneming

(') PB nr. L 24 van 27. 1 . 1987, blz. 51 .
(2) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 44.
(3) PB nr. L 15 van 19. 1 . 1978, blz. 34.

van

de

Gedaan te Brussel, 12 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

Nr. L 132/26
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 1987

houdende goedkeuring van het addendum bij het bijzondere programma van het
gewest Lombardije voor de aanpassing en modernisering van de structuur van de
produktie van rund-, schape- en geitevlees overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 1944/81 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(87/271 /EEG)

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat het Comité van het EOGFL is geraad
pleegd over de financiële aspecten ;

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

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad van
30 juni 1981 tot instelling van een gemeenschappelijke
actie voor de aanpassing en modernisering van de
structuur van de produktie van rund-, schape- en geite
vlees in Italië ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

(EEG) nr. 797/85 (2), en met name op artikel 2, lid 3,
Gelet op Beschikking 84/397/EEG van de Commissie van
12 juli 1984 (3) houdende goedkeuring van het bijzondere
programma van het gewest Lombardije,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 1 december
1986 mededeling heeft gedaan van het addendum bij het
bijzondere programma van het gewest Lombardije betref
fende de aanpassing en modernisering van de structuur
van de produktie van rund-, schape- en geitevlees ;

Permanent Comité voor de landbouwstructuur,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door de Italiaanse Regering overeenkomstig Veror
dening (EEG) nr. 1944/81 op 1 december 1986 medege
deelde addendum bij het bijzondere programma van het
gewest Lombardije betreffende de aanpassing en moderni
sering van de structuur van de produktie van rund-,
schape- en geitevlees wordt goedgekeurd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Overwegende dat het addendum bij het programma
voldoet aan de voorwaarden en doelstellingen van Veror

dening (EEG) nr. 1944/81 ;

Overwegende dat voor het verlenen van steun voor inves
teringen in de sector van de melkproduktie moet zijn
voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, van

Verordening (EEG) nr. 797/85 ;

(') PB nr. L 197 van 20. 7. 1981 , blz. 27.
(2) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1 .
(3) PB nr. L 213 van 9. 8. 1984, blz. 36.

Gedaan te Brussel, 12 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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Nr. L 132/27

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 1987

houdende goedkeuring van het addendum bij het bijzondere programma van het
gewest Apulië voor de aanpassing en modernisering van de structuur van de
produktie van rund-, schape- en geitevlees overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 1944/81 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(87/272/EEG)

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat het Comité van het EOGFL is geraad
pleegd over de financiële aspecten ;

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

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad van
30 juni 1981 tot instelling van een gemeenschappelijke
actie voor de aanpassing en modernisering van de
structuur van de produktie van rund-, schape- en geite
vlees in Italië ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 797/85 (2), en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op Beschikking 85/ 1 31 /EEG van de Commissie van
25 januari 1985 (3) houdende goedkeuring van het
bijzondere programma van het gewest Apulië,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 22 september
1986 mededeling heeft gedaan van het addendum bij het
bijzondere programma van het gewest Apulië betreffende
de aanpassing en modernisering van de structuur van de
produktie van rund-, schape- en geitevlees ;

Permanent Comité voor de landbouwstructuur,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door de Italiaanse Regering overeenkomstig Veror
dening (EEG) nr. 1944/81 op 22 september 1986 medege
deelde addendum bij het bijzondere programma van het
gewest Apulië betreffende de aanpassing en
modernisering van de structuur van de produktie van
rund-, schape- en geitevlees wordt goedgekeurd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Overwegende dat het addendum bij het programma
voldoet aan de voorwaarden en doelstellingen van Veror

dening (EEG) nr. 1944/81 ;

Overwegende dat voor het verlenen van steun voor inves
teringen in de sector van de melkproduktie moet zijn
voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, van

Verordening (EEG) nr. 797/85 ;

(') PB nr. L 197 van 20. 7. 1981 , blz. 27.
(2) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1 .
(3) PB nr. L 50 van 20. 2. 1985, blz. 17.

Gedaan te Brussel, 12 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 1987

houdende goedkeuring van het addendum bij het bijzondere programma van het
gewest Piëmont voor de aanpassing en modernisering van de structuur van de
produktie van rund-, schape- en geitevlees overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 1944/81 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(87/273/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad van
30 juni 1981 tot instelling van een gemeenschappelijke
actie voor de aanpassing en modernisering van de
structuur van de produktie van rund-, schape- en geite
vlees in Italië ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 797/85 (2), en met name op artikel 2, lid 3,
Gelet op Beschikking 83/383/EEG van de Commissie van
29 juli 1983 (3) houdende goedkeuring van het bijzondere
programma van het gewest Piëmont,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 1 december
1986 mededeling heeft gedaan van het addendum bij het
bijzondere programma van het gewest Piëmont betref
fende de aanpassing en modernisering van de structuur
van de produktie van rund-, schape- en geitevlees ;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL is geraad
pleegd over de financiële aspecten ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor de landbouwstructuur,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het door de Italiaanse Regering overeenkomstig Veror
dening (EEG) nr. 1944/81 op 1 december 1986 medege
deelde addendum bij het bijzondere programma van het
gewest Piëmont betreffende de aanpassing en
modernisering van de structuur van de produktie van
rund-, schape- en geitevlees wordt goedgekeurd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Overwegende dat het addendum bij het programma
voldoet aan de voorwaarden en doelstellingen van Veror

dening (EEG) nr. 1944/81 ;

Overwegende dat voor het verlenen van steun voor inves
teringen in de sector van de melkproduktie moet zijn
voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, van

Verordening (EEG) nr. 797/85 ;

(>) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981 , blz. 27.
(2) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1 .
P) PB nr. L 222 van 13. 8. 1983, blz. 35.

Gedaan te Brussel, 12 mei 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

