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VERORDENING (EEG) Nr. 1760/87 VAN DE RAAD

van 15 juni 1987
tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 797/85 , (EEG) nr. 270/79, (EEG) nr.

1360/78 en (EEG) nr. 355/77 met betrekking tot de landbouwstructuur, de
aanpassing van de landbouw aan de nieuwe marktsituatie en het behoud van het
agrarisch landschap
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen
42 en 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

aan de marktbehoeften ;

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

het

advies van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat de situatie op de landbouwmarkten is
veranderd en als gevolg van de heroriëntering van het

gemeenschappelijk landbouwbeleid wegens de noodzaak
om de produktie in de overschotsectoren geleidelijk om te
buigen, ook in de toekomst nog verandering zal onder
gaan ;

Overwegende dat in dit verband het structuurbeleid de
landbouwers moet helpen zich aan de nieuwe situatie aan
te passen en ertoe moet bijdragen de gevolgen op te
vangen die de nieuwe richting van het markt- en prijsbe
leid, met name wat de landbouwinkomens betreft, met

zich mee kan brengen ;
Overwegende dat, om te bewerkstelligen dat het struc
tuurbeleid deze doelstellingen kan verwezenlijken,
bepaalde, met het oog op het bereiken van de doeleinden
van artikel 39 van het Verdrag ingestelde gemeenschap
pelijke acties in de zin van artikel 6 van Verordening
(EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betref
fende de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3769/85 0, dienen te worden aangepast ;

Overwegende dat met name de bij Verordening (EEG) nr.
797/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de

verbetering van de doeltreffendheid van de landbouw
structuur (% laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
2224/86 (J),
ingestelde
gemeenschappelijke
actie
aanpassing en aanvulling behoeft ;
O
O
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
L

273 van 29. 10. 1986, blz. 3.
227 van 8 . 9. 1986, blz. 110.
328 van 22. 12. 1986, blz. 37.
94 van 28. 4. 1970, blz. 13.

(^ PB nr. L 362 van 31 . 12. 1985, blz. 17.

Overwegende dat een steunregeling die er op is gericht de
landbouwers aan te moedigen over te gaan tot een
omschakeling en een extensivering van de produktie er
toe kan bijdragen de onderscheiden produktiesectoren,
met name de sectoren met een overschot, aan te passen
Overwegende dat de toepassing van de regeling inzake de
extensivering gedurende een eerste periode kan worden
beperkt tot de sectoren granen, rundvlees en wijn ;
Overwegende dat dient te worden voorzien in een
compensatie aan de hand van de daadwerkelijke verlaging
van de produktie die het mogelijk maakt het inkomen
van de bedrijfshoofden die zich tot vermindering van de
produktie hebben verbonden, te handhaven ;
Overwegende dat de vergoeding die er toe strekt de
permanente natuurlijke handicaps in de in Richtlijn
75/268/EEG (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 797/85, bedoelde gebieden te compenseren, een
volstrekt onmisbaar instrument is om in de betrokken

gebieden niet alleen het landbouwinkomen op peil te
houden en de landbouwbedrijven in stand te houden
maar ook, en tegelijk, de aanpassing en de reorganisatie
van de betrokken bedrijven te ondersteunen ;
Overwegende dat door uitbreiding en intensivering van
deze maatregel de uitwerking ervan nog kan worden
vergroot en de mogelijkheid kan worden gecreëerd om
met de omvang van de permanente natuurlijke handicaps
en met door de landbouwers geleverde diensten beter
rekening te houden ;
Overwegende dat het aan de Lid-Staten dient te worden
overgelaten de hoogte van de genoemde vergoeding vast
te stellen, niet slechts aan de hand van de ernst van de

permanente natuurlijke handicaps maar ook met inacht
neming van de economische situatie en de inkomens van
de bedrijven ;
Overwegende dat de financiële bijdrage van de Gemeen
schap in de compenserende vergoeding in verhouding tot
het met deze verordening nagestreefde inkomensdoel
dient te worden beperkt ;
Overwegende dat de landbouwers die gevestigd zijn in uit
een oogpunt van milieubescherming of van natuurbehoud

M PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1 .

O PB nr. L 194 van 17. 7. 1986, blz. 4.

(8) PB nr. L 128 van 19 . 5. 1975, blz. 1 .
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kwetsbare gebieden, een volwaardige functie in dienst van
de gehele gemeenschap kunnen vervullen en dat de
invoering van bijzondere maatregelen 4e landbouwers
ertoe kan aanzetten voortaan produktiemethoden toe te
passen die met de toegenomen eisen inzake milieube

scherming of natuurbehoud verenigbaar zijn of ertoe kan
aanzetten dergelijke methoden te blijven toepassen en
zodoende via heroriëntatie van hun bedrijf het doel van
het landbouwbeleid op het stuk van het herstel van het
evenwicht op de markten voor bepaalde landbouwpro
dukten te helpen bereiken ;
Overwegende dat de maatregelen om de bebossing van
landbouwgrond te bevorderen dienen te worden uitge
breid ;

Overwegende dat de bestaande maatregelen voor land
bouwopleiding dienen te worden gediversifieerd om de
landbouwers in staat te stellen hun bedrijf aan te passen
met name wat de heroriëntering van de produktie, de
toepassing van met natuurbescherming verenigbare
produktiemethoden en de bebossing van de landbouw
grond betreft ;
Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 270/79
van de Raad van 6 februari 1979 inzake de ontwikkeling
van de landbouwvoorlichting in Italië ('), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), ingestelde gemeen
schappelijke actie niet het gewenste en voor de
aanpassing van de landbouw in deze Lid-Staat onontbeer
lijke uitwerking heeft kunnen hebben ; dat deze actie
dient te worden aangepast om met name de regelingen
inzake de opleiding van consulenten en hun inschakeling,
zoals thans gepland, flexibeler te maken ;
Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 1360/78
van de Raad van 19 juni 1978 betreffende de producen
tengroeperingen en unies van producentengroeperin
gen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3827/85 (4), ingestelde gemeenschappelijke actie het
vereiste aanpassingsproces in de landbouw, met name wat
de kwaliteit van de landbouwproduktie in bepaalde
gebieden van de Gemeenschap betreft, kan bevorderen ;
dat derhalve de looptijd van deze actie dient te worden
verlengd en de actie tevens dient te worden geïntensi
veerd ;

Overwegende dat het stimuleren van modelprojecten en
proefprojecten betreffende de verwerking of het in de
handel brengen van produkten van de zogeheten biolo
gische landbouw de doeltreffendheid kan vergroten van
de gemeenschappelijke actie die bij Verordening (EEG)
nr. 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een

gemeenschappelijke actie ter verbetering van de
voorwaarden inzake verwerking en afzet van landbouw- en
visserijprodukten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3827/85, is ingesteld zodat deze actie in ruimere
mate kan bijdragen tot het bereiken van de doelstelling
van deze verordening op het stuk van de in verband met
de economische gevolgen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid nodige aanpassing en heroriëntatie van
de landbouw,

(')
O
(3)
(*)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
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38 van 14. 2. 1979, blz. 6.
362 van 31 . 12. 1985, blz. 8.
166 van 23. 6. 1978, blz. 1 .
372 van 31 . 12. 1985, blz. 1 .
51 van 23. 2. 1977, blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 797/85 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 1 wordt vervangen door :
„Artikel 1
1 . Ten einde het aanpassings- en heroriënterings
proces in de landbouw in de Gemeenschap te onder
steunen en zo een ononderbroken ontwikkeling van
de landbouw mogelijk te maken, wordt een door de
Lid-Staten ten uitvoer te leggen gemeenschappelijke
actie in de zin van artikel 6, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 729/70 ingesteld die de volgende doelstel
lingen heeft :
i) bijdragen tot het herstel van het evenwicht tussen
de produktie en de marktcapaciteit ;
ii) bijdragen tot een grotere doeltreffendheid van de
bedrijven door ontwikkeling en reorganisatie van
de structuren daarvan ;

iii) instandhouding van een leefbare landbouwge
meenschap, ook in de bergstreken en de
probleemgebieden ;
iv) bijdragen tot de bescherming van het milieu en
de duurzame instandhouding van het natuurlijk
potentieel van de landbouw.
2. Overeenkomstig titel VIII heeft de financiële
bijdrage van het Europees Oriëntatie- en Garantie
fonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, hierna
het Fonds te noemen, voor de in lid 1 bedoelde actie

betrekking op de maatregelen die verband houden
met :

a) regelingen ter aanmoediging van omschakeling en
extensivering van de produktie ;
b) investeringen in landbouwbedrijven en vestiging
van jonge landbouwers ;
c) andere ten behoeve van de landbouwbedrijven
getroffen maatregelen die betrekking hebben op
de invoering van een boekhouding en op het
creëren en functioneren van samenwerkingsver
banden, diensten en voorzieningen die voor
verscheidene bedrijven bestemd zijn ;
d) specifieke maatregelen ten gunste van de
landbouw in bergstreken
probleemgebieden ;

en

in

sommige

e) specifieke maatregelen op het gebied van milieu
bescherming en natuurbehoud ;
f) maatregelen op bosbouwgebied ten behoeve van
de landbouwbedrijven ;
g) aanpassing van de beroepsopleiding aan de eisen
van de moderne landbouw ".

2. Na artikel 1 wordt de volgende titel ingevoegd :
„TITEL 01

Omschakeling

en extensivering
produktie

van

de

Artikel 1 bis

1.

De Lid-Staten voeren een steunregeling in ter

aanmoediging

van

de

omschakeling

extensivering van de produktie.

en

de
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— wat de rundvleesproduktie betreft, het aantal

Deze regeling behelst :

dieren met ten minste 20 % wordt vermin

a) steun voor de omschakeling op produkten waarvan
geen overschot bestaat.

derd ;

— wat de wijnproduktie betreft, de opbrengst per
. hectare met ten minste 20 % wordt vermin

De Raad stelt op voorstel van de Commissie
volgens de stemprocedure van artikel 43, lid 2, van
het EEG-Verdrag vóór 31 december 1987 de lijst
vast van de produkten waarop mag worden overge

derd.

De Commissie kan een Lid-Staat toestaan andere

wijzen van productievermindering toe te passen,

schakeld alsook de voorwaarden waaronder en de

mits aan de voorwaarden van artikel 1 bis, lid 2,
wordt voldaan ;

wijze waarop de steun wordt toegekend ;
b) steun voor de extensivering van overschotpro
dukten. Als overschotprodukten worden produkten
aangemerkt waarvoor op communautair niveau
niet systematisch normale niet-gesubsidieerde
afzet bestaat. Tot en met 31 december 1989 kan de

toepassing van de regeling worden beperkt tot de
sectoren granen, rundvlees en wijn. Voorts kunnen
de Lid-Staten deze steun ook verlenen voor de

extensivering van andere produkten.
2. Als extensivering in de zin van lid 1 , onder b),
wordt beschouwd de vermindering van de produktie
van het betrokken produkt met ten minste 20 %
zonder dat de capaciteit voor andere overschotpro
dukties in de zin van lid 1 stijgt. Een dergelijke
verhoging wordt echter wel toegestaan naar rato van
een eventuele toename van de oppervlakte cultuur
grond
van
het
bedrijf.
Indien
de
produktievermindering geschiedt door het onttrekken
van landbouwgronden aan de landbouwproduktie,
kunnen deze gronden braak blijven liggen met de
mogelijkheid van wisselbouw, worden bebost of voor
niet-agrarische doeleinden worden bestemd.

3. De Commissie kan op een daartoe met redenen
omkleed verzoek volgens de procedure van artikel, 25
een Lid-Staat machtigen om de regeling niet toe te
passen in de gebieden waar de natuurlijke omstandig
heden of het gevaar voor ontvolking tegen produktie
vermindering pleiten.
De Commissie stelt volgens de procedure van artikel
25 de wijze van toepassing en met name de criteria
voor de afbakening van de in de eerste alinea
bedoelde gebieden vast.

4. Portugal wordt gemachtigd om de in lid 1
bedoelde regeling gedurende de eerste fase van de
toetreding niet toe te passen.

b) in voorkomend geval, de wijze waarop de verlaging
voor de andere produkten plaatsvindt ;
c) de referentieperiode naar gelang van de betrokken
produktie voor de berekening van de verminde
ring ;

d) de door de begunstigde aan te gane verbintenis,
inzonderheid met het oog op verificatie dat de
produktie daadwerkelijk wordt verminderd ;

e) de vorm en het bedrag van de steun aan de hand
van de door de begunstigde aangegane verbintenis
en aan de hand van de inkomensderving.
2. Bij de toepassing van de in artikel 1 bis
bedoelde regeling in de zuivelsector wordt de produk
tievermindering berekend op basis van de krachtens
Verordening (EEG) nr. 804/68 ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 773/87 (2), toegewezen
referentiehoeveelheid. De overeenkomstig dit lid
geschorste referentiehoeveelheden mogen voor de
duur van de schorsing geen nieuwe bestemming
krijgen of opnieuw worden toegekend.
Het bedrag dat in aanmerking komt voor de premie
die betaald wordt krachtens Verordening (EEG) nr.
775/87 van de Raad van 16 maart 1987 inzake de

tijdelijke schorsing van een deel van de referentiehoe
veelheden bedoeld in artikel 5 quater, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector melk en zuivelprodukten (3), wordt in
mindering gebracht op het bedrag dat in aanmerking
komt voor de steun uit hoofde van artikel 1 bis.

3. De Commissie bepaalt volgens de procedure van
artikel 25 de toepassingsvoorwaarden en met name de
maxima die uit hoofde van het Fonds gefinancierd
kunnen worden, zulks op basis van de interventieprijs

voor granen en met inachtneming van de productie

Artikel 1 ter

kosten en van de voor andere produkten toe te passen

1 . Met betrekking tot de steun voor
extensivering van de produktie bepalen

de
de

Lid-Staten :

a) de voorwaarden voor de toekenning van de steun ;
deze

moeten

de _ voorwaarde

behelzen

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13.
(2) PB nr. L 78 van 20. 3. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 78 van 20. 3. 1987, blz. 5.".

dat

gedurende ten minste vijf jaren overeenkomstig
artikel 1 bis, lid 2 :

— wat granen betreft, de oppervlakte die voor
deze produktie wordt bestemd met ten minste
20 % wordt verkleind ;

coëfficiënten.

3. In artikel 6, lid 4, wordt de eerste zin vervangen door :

„4.

Met uitzondering van de aquicultuursector

kunnen de in artikel 4, lid 2, en artikel 5 bedoelde

plafonds worden vermenigvuldigd met het aantal
bedrijven van het samenwerkingsverband.".
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4. In artikel 8 :

i) wordt lid 1 vervangen door :
„1 . Investeringssteun boven het in artikel 4, lid
2, bedoelde bedrag, in voorkomend geval
verhoogd met het in artikel 7, punt 2, bedoelde
bedrag, aan bedrijven die aan de in artikel 2 en
artikel 6 gestelde voorwaarden voldoen, is
verboden, met uitzondering van steun :

— voor de bouw van bedrijfsgebouwen,
— voor de verplaatsing ten algemene nutte van
bedrijfsgebouwen,
— voor grondverbeteringswerkzaamheden,
— voor investeringen ter bescherming en verbe
tering van het milieu,
mits deze hogere bedragen worden toegekend
overeenkomstig artikel 3 van deze verordening en
de artikelen 92, 93 en 94 van het Verdrag." ;
ii) wordt in lid 2 het tweede streepje geschrapt ;
iii) wordt in lid 4, tweede alinea, het eerste streepje
geschrapt ;

iv) wordt in lid 5 het volgende vijfde streepje toege
voegd :
„— voor investeringen ter bescherming of verbe
tering van het milieu, op voorwaarde dat deze
niet resulteren in een verhoging van de
produktie,".
5. In lid 5 van artikel 12 wordt » 12 000 Ecu" vervangen
door „36 000 Ecu".
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— behalve de oppervlakte voor de
verbouw van zachte tarwe in gebieden
met een gemiddelde opbrengst van
zachte tarwe vari niet meer dan 2,5 ton

per hectare ;

ii) voor alle agrarische probleemgebieden,
verminderd met de oppervlakte aaneen
gesloten aanplantingen van appel-, pere
en perzikbomen boven 0,5 hectare per
bedrijf ;
iii) voor de in artikel 3, lid 4 en lid 5,
bedoelde agrarische probleemgebieden,
verminderd met de oppervlakte die wordt

gebruikt voor druiven voor de productie
van wijn met uitzondering van wijn
gaarden met een opbrengst van niet meer
dan 20 hectoliter per hectare, de
produktie van suikerbieten en intensieve
teelten.

De vergoeding mag niet meer bedragen dan
101 Ecu per hectare. In agrarische probleem
gebieden waarin bijzondere ernstige perma
nente natuurlijke handicaps zulks rechtvaar
digen, mag het totale bedrag van de toege
kende vergoeding echter worden gebracht op
120 Ecu per hectare ;
(') PB nr. L 351 van 21 . 12. 1976, blz. 1 . ;

iii) lid 1 wordt aangevuld met het volgende punt :
„c) De Lid-Staten kunnen het bedrag van de
compenserende vergoeding differentiëren aan
de hand van de economische situatie van het

bedrijf en het inkomen van het bedrijfshoofd
dat de compenserende vergoeding ontvangt." ;

6. In artikel 15 :

i) wordt in lid 1 , eerste alinea van punt a), de
volgende zin toegevoegd :

„In agrarische probleemgebieden waarin bijzonder
ernstige permanente natuurlijke handicaps zulks
rechtvaardigen, mag het totale bedrag van -de
toegekende vergoeding evenwel worden gebracht
op 120 Ecu per GVE en per hectare ";
ii) wordt lid 1 , punt b), vervangen door :
„b) Wat andere teelten dan de rundvee-, de
schépen- en geitenteelt en de teelt van
eenhoevigen betreft, wordt de vergoeding
berekend aan de hand van de oppervlakte
cultuurgrond, verminderd met de oppervlakte

iv) lid 3 wordt vervangen door :
»3. Indien de ontvanger van een compense
rende vergoeding alle of een gedeelte van de als
grondslag voor de berekening van de vergoeding
gebruikte hectaren bebost, mogen de Lid-Staten
een compenserende vergoeding toekennen, die
wordt berekend op de grondslag van het aantal
hectaren bruikbare oppervlakte landbouwgrond
dat is bebost, en wel gedurende een periode van
ten hoogste 20 jaar, te rekenen vanaf de datum
van bebossing, mits de vergoeding het in lid 1 ,
onder a), vermelde maximum niet overschrijdt." ;

v) het volgende lid wordt toegevoegd :

voor voedergewassen en :

i) voor alle agrarische probleemgebieden,
verminderd met het tarweareaal

— behalve de oppervlakte voor de
verbouw van durum tarwe in gebieden
die niet tot de in Verordening (EEG)
nr. 3103/76 0) bedoelde gebieden
behoren ;

„4. Het voor vergoeding uit het Fonds in
aanmerking komende maximumbedrag van de
compenserende vergoeding uit hoofde van dit
artikel wordt vastgesteld op 50 % van het referen
tie-inkomen per VAK, vastgesteld krachtens
artikel 2, lid 3 ".

7. Titel V wordt vervangen door :
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„TITEL V

Steun in gebieden die uit een oogpunt van
bescherming van het milieu en de natuurlijke
rijkdommen en behoud van natuur en land
schap kwetsbaar zijn
Artikel 1 9

Ten einde bij te dragen tot de invoering of de hand
having van landbouwproduktiemethoden die verenig
baar zijn met de eisen inzake bescherming van het
milieu en de natuurlijke rijkdommen of met de eisen
inzake behoud van natuur en landschap en zodoende
de landbouwproduktie te helpen aanpassen aan en
afstemmen op de eisen van de markt, en rekening
houdende met het daaruit voortvloeiende verlies aan

inkomen op de landbouwbedrijven, kunnen de Lid
staten een specifieke steunregeling invoeren in
gebieden die in dit opzicht bijzonder kwetsbaar zijn.
Artikel 19 bis

De in artikel 19 bedoelde steunregeling omvat de
toekenning van een jaarlijkse premie per hectare aan
landbouwers die gevestigd zijn in gebieden als
bedoeld in artikel 19, en die in het kader van een

specifiek programma voor dat gebied voor een
periode van ten minste vijf jaar de verbintenis
aangaan landbouwproduktiemethoden in te voeren of
te blijven toepassen die verenigbaar zijn met de eisen
inzake bescherming van het milieu en de natuurlijke
rijkdommen of met de eisen inzake behoud van
natuur en landschap.
Artikel 19 ter

De Lid-Staten wijzen de in artikel 19 bedoelde
gebieden aan. Zij bepalen welke produktiemethpden
verenigbaar zijn met de eisen inzake bescherming van
het milieu en de natuurlijke rijkdommen of met de
eisen inzake behoud van natuur en landschap, aan de
hand van de doelstellingen die moeten worden
verwezenlijkt. Ook geven zij aan welke voorschriften
en criteria in acht moeten worden genomen bij de in
artikel 19 bis genoemde produktiemethoden, met
name voor wat betreft de handhaving of vermindering
van de intensiteit yan de produktie en/of de vereiste
veebezetting. Ook stellen zij bedrag en duur van de
premie vast, die afhankelijk moeten worden gesteld
van de door de landbouwer in het kader van het

programma aangegane verbintenis.

Artikel 19 quater
Het voor vergoeding uit het Fonds in aanmerking
komende maximumbedrag van de jaarlijkse premie
per hectare als bedoeld in artikel 19 bis wordt vastge
steld op 100 Ecu per hectare waarvoor de in artikel
19 bis vermelde verbintenis wordt aangegaan. Ingeval
de jaarlijkse premie wordt toegekend aan een begun
stigde van de in artikel 15 bedoelde compenserende
vergoeding, beloopt het voor vergoeding uit het
Fonds in aanmerking komende maximumbedrag van
de jaarlijkse premie 60 Ecu per hectare.".
8 . In artikel 20 :

i) wordt in lid 1 , na de eerste alinea, de volgende
alinea ingevoegd :
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„De in de eerste alinea bedoelde steun voor bebos

sing kan eveneens worden toegekend aan land
bouwbedrijfshoofden die de in artikel 1 bis
bedoelde steun voor extensivering ontvangen, en
aan de bosbouwverenigingen, bosbouwcoöperaties
of gemeenschappen die de landbouwgrond van de
in dit artikel bedoelde bedrijfshoofden bebossen." ;

ii) wordt in lid 2 het bedrag »1 400 Ecu" vervangen
door „1 800 Ecu".
9 . In artikel 21 :

i) wordt in lid 1 , tweede alinea, aan het eerste
streepje het volgende toegevoegd :

». . . alsmede bijscholingscursussen of -stages ten
behoeve van deze personen met het doel de land
bouwers voor te bereiden op de kwalitatieve
omschakeling van de produktie, op de toepassing
van produktiemethoden die verenigbaar zijn met
de eisen van natuurbehoud en op de bosbouwex
ploitatie van de beboste percelen van hun
bedrijf." ;
ii) wordt in lid 3 de eerste zin vervangen door :
„3. Van de uitgaven die door de Lid-Staten
worden gedaan voor de toekenning van de in lid 2,
onder a) en b), bedoelde steun, komt voor vergoe

ding uit het Fonds maximaal 7 000 Ecu per
persoon die een volledige cursus of stage heeft
gevolgd in aanmerking, waarvan 2 500 Ecu uitslui
tend betrekking heeft op de bijscholingscursussen
of -stages inzake omschakeling van de produktie,
toepassing van met natuurbehoud verenigbare
produktiemethoden en de exploitatie van beboste
grond ".
10 . In artikel 26 :

i) worden de leden 1 en 2 vervangen door :
„1 .

De uitgaven van de Lid-Staten in het kader

van de in de artikelen 1 bis, 1 ter, 3 tot en met 7, 9
tot en met 17 en 19 tot en met 21 bedoelde acties,

komen in aanmerking voor financiering uit het
Fonds.

2.

Het Fonds vergoedt de Lid-Staten 25 % van

de in het kader van de in de artikelen 1 bis, 1 ter,
3 tot en met 7, 13 tot en met 17, 19 tot en met 20

bedoelde voor financiering in aanmerking
komende uitgaven. Dit percentage wordt gebracht
op :

— 50 % voor de in de artikelen 3 en 4 bedoelde

investeringssteun in de probleemgebieden in
West-Ierland, in Griekenland en in de Itali

aanse Mezzogiorno, met inbegrip van de eilan
den, en op het gehele Portugese grondgebied ;

— 50 % voor de in artikel 7 bedoelde bijzondere
steun voor bedrijfshoofden van minder dan 40
jaar ;
— 50 % voor de in de artikelen

14 en

17

bedoelde steun voor de gebieden van Grieken
land, Ierland, Italië, Portugal en de Franse
overzeese departementen.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 167/6

26. 6. 87

Het Fonds kan voorts aan de Lid-Staten tot 25 %

schriften die op die diensten van toepassing

van de voor financiering in aanmerking komende
uitgaven in het kader van de maatregelen bedoeld
in de artikelen 9 tot en met 12 en 21 vergoeden ;
voor de gebieden in de zin van artikel 13, lid 1 , in

zijn

iii) wordt in punt 2 de laatste regel onder d) vervangen
door :

Griekenland, Ierland, Italië, de Franse overzeese

departementen en het gehele Portugese grondge
bied kan dit percentage worden gebracht op 50 %
van de uitgaven in het kader van de in artikel 21
bedoelde actie." ;

ii) lid 4 wordt vervangen door :
„4. De Raad bepaalt bij de vaststelling van de
lijst van agrarische probleemgebieden in Spanje in
de zin van artikel 3 van Richtlijn 75/268/EEG,
voor welke van deze gebieden het vergoedingsper
centage uit hoofde van de maatregelen bedoeld in
de artikelen 3, 4, 14, 17 en 21 , op 50 wordt
gebracht ".

11 . Artikel 31 wordt vervangen door :
„Artikel 31

1 . Deze verordening doet niet af aan de mogelijk
heid voor de Lid-Staten om binnen de werkingssfeer
van deze verordening, behalve op de terreinen
bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6, artikel 7,

tweede alinea, punt 2), artikel 8, leden 2, 3 en 4, en
artikel 13, te voorzien in bijkomende steun waarvan
de
toekenningsvoorwaarden
of
-bepalingen
verschillen van die welke bij deze verordening zijn
vastgesteld of de bedragen die de in deze verordening
vastgestelde maxima overschrijden, op voorwaarde dat
deze steunmaatregelen in overeenstemming zijn met
het bepaalde in de artikelen 92, 93 en 94 van het
Verdrag.

2. Met uitzondering van artikel 92, lid 2, van het
Verdrag, zijn de bepalingen van de artikelen 92, 93 en
94 van het Verdrag niet van toepassing op steunmaat
regelen in het kader van de artikelen 3 tot en met 6,
artikel 7, tweede alinea, punt 2), artikel 8 , leden 2, 3
en 4, en artikel 13 ".
Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 270/79 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 2, lid 1 , wordt aan punt a) in fine de
volgende zinsnede toegevoegd :
. . of door andere door de Staat voor de opleiding van
landbouwconsulenten erkende landbouwberoepsorga
nisaties".

„door de onder c) bedoelde diensten of organisaties
zullen worden ingezet".

3. In artikel 7 wordt lid 1 vervangen door :
„ 1 . Door de in artikel 3, lid 1 , onder d), bedoelde
opleiding moeten personen die aan de in artikel 6
vermelde voorwaarden voldoen een toereikende op
hun taak afgestemde kennis verkrijgen, met name op
de volgende gebieden :

— landbouwvoorlichtingstechniek ;
— bedrijfsvoering in de landbouw ;
— opstellen van bedrijfsverbeteringsplannen in de zin
van Verordening (EEG) nr. 797/85 (') ;
— technieken en methoden voor de verbetering van
de kwaliteit van de produktie ;
— produktiemethoden die verenigbaar zijn met de
eisen van de milieubescherming en het behoud van
de natuurlijke rijkdommen ;
— opstellen en uitvoeren van programma's of maatre
gelen bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), en
andere onderwerpen die verband houden met de

genoemde programma's of maatregelen ;
— psychologie en sociologie van het platteland ;
— toepassing van nieuwe informatie- en telematica
technologieën bij de landbouwvoorlichting.
0 PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1 .".

4. Artikel 8 wordt vervangen door :
„Artikel 8

1 . De overeenkomstig artikel 7 opgeleide consu
lenten wórden ingezet bij de uitvoering van de

programma's of maatregelen bedoeld in artikel 3, lid 2,
onder a).

2.

Italië ziet erop toe dat ten minste 60 % van de

overeenkomstig artikel 7, lid 1 , opgeleide consulenten
wordt ingezet in de Mezzogiorno. Bovendien zorgt
Italië ervoor dat de opgeleide consulenten evenwichtig
over de verschillende gebieden worden verdeeld aan de
hand van de situatie in die gebieden en de daaruit
voortvloeiende behoeften .

3.

Italië doet, in voorkomend geval, ieder jaar mede

deling van :

2. In artikel 3 :

i) wordt in punt 1 het volgende punt ingevoegd :
„b bis) de door de Staat voor de opleiding van
consulenten erkende landbouwberoepsorga
nisaties ;"

ii) wordt punt 2, onder c), vervangen door :
„c) de voorlichtingsdiensten, met inbegrip van die
van de beroepsorganisaties, waarvoor de consu
lenten worden opgeleid en de controlevoor

— de maatregelen die zijn genomen om te garanderen
dat de consulenten zich uitsluitend bezighouden
met de voorlichting, en geen administratieve of
andere werkzaamheden verrichten die geen
verband houden met de voorlichting ;
— de spreiding van de elk jaar opgeleide consulenten
over de diverse gebieden, met specificatie van de
aantallen algemene consulenten, gespecialiseerde
consulenten en leidinggevende voorlichtingsfunc
tionarissen .
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Ten aanzien van de producentengroeperingen
gelden deze verplichtingen niet voor het
gedeelte van de produktie waarvoor de produ
centen vóór hun toetreding tot de groepering
verkoopcontracten hadden gesloten of opties
hadden verleend, mits de groepering vóór de
toetreding in kennis werd gesteld van de
omvang en de duur van de in dit verband
aangegane verplichtingen ;

4. De Commissie brengt over de in lid 3 vermelde
aangelegenheden advies uit volgens de procedure van
artikel 14 ".
5. Artikel 9 vervalt.
6. In artikel 11 :

i) wordt aan lid 1 , onder b), tweede streepje, in fine de
volgende zinsnede toegevoegd :
». . ., opgeleid door de in artikel 2, lid 1 , onder a),
bedoelde centra of organisaties" ;
ii) wordt in lid 3 de aanhef vervangen door :
„3.

Het Fonds vergoedt Italië de aan het inzetten

van de consulenten verbonden kosten overeenkom

stig de volgende voorwaarden :

het voor vergoeding in aanmerking komende maxi
mumbedrag per overeenkomstig artikel 7, lid 1 ,
opgeleide en overeenkomstig artikel 8 nieuw in
dienst genomen consulent, bedraagt 12 500 Ecu ".
Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 1360/78 wordt als volgt gewijzigd :

Nr. L 167/7

iii) wordt in lid 3 het tweede streepje vervangen door :
»— de minimumoppervlakte cultuurgrond, de
omzet of de produktie voor het betrokken
produkt of groep produkten van de leden die
de groeperingen in de zin van lid 1 , onder e),
moeten vertegenwoordigen alsmede, indien
nodig, het minimumaantal leden ;

— het territoriale ressort, met inbegrip van de
minimumoppervlakte cultuurgrond, de omzet
en het aandeel in het nationale produktievo
lume voor het betrokken produkt of groep
produkten van de groeperingen die de unies
moeten vertegenwoordigen, alsmede, indien
nodig, het minimumaantal producentengroe
peringen dat bij de unie moet zijn aangeslo
ten ;".

1 . In artikel 6 :

i) wordt in lid 1 , onder b), het eerste streepje
vervangen door :

„— gemeenschappelijke regels voor de produktie,
met name op het stuk van de kwaliteit van de
produkten of de toepassing van biologische
produktiemethoden ;" ;
ii) wordt lid 1 , onder c), vervangen door :
„c) in de statuten moet voor de producenten die lid
zijn van de groeperingen en voor de erkende
producentengroeperingen die lid zijn van de
uniè ten minste de verplichting zijn opge
nomen om de gehele voor verkoop bestemde
produktie waarvoor zij lid zijn van de groepe
ring of van de unie op de markt te brengen
volgens de voorschriften inzake aanvoer en
afzet die zijn vastgesteld door de groepering,
respectievelijk de unie en waarop door die
groepering, respectievelijk die unie controle
wordt uitgeoefend.
De Lid-Staten kunnen toestaan dat in plaats
van deze verplichting door de producenten of
groeperingen de verplichting wordt aangegaan
om van de produkten waarvoor zij zijn erkend
de totale voor verkoop bestemde produktie
door de groepering, respectievelijk de unie, op
de markt te laten afzetten, hetzij op hun naam
en voor hun rekening, hetzij voor hun reke
ning maar op naam van de groepering of de
unie, hetzij op naam en voor rekening van de
groepering of de unie. De groepering of unie
kan haar leden evenwel machtigen om een
deel van de produktie op de markt af te zetten
overeenkomstig het bepaalde in de eerste
alinea.

2. In artikel 10 wordt het volgende lid ingevoegd :
„2 bis. Het bedrag van de steun die aan de na 1 juli
1985 erkende producentengroeperingen wordt
verleend voor de eerste vijf jaar na de datum van
erkenning :
— is evenwel voor respectievelijk het eerste, het
tweede, het derde, het vierde en het vijfde jaar
gelijk aan respectievelijk ten hoogste 5 % , 5 % ,

4 %, 3 % en 2 % van de waarde van de produkten
van dé in artikel 5, lid 1 , tweede streepje, bedoelde
leden op wie de erkenning betrekking heeft en van
wie de produkten op de markt worden gebracht ;
— mag niet hoger liggen dan de reële kosten voor de
oprichting en de administratie van de betrokken
groepering ;
— wordt uitgekeerd in jaarlijkse tranches gedurende
ten hoogste zeven jaar na de datum van erken
ning ".

3. In artikel 13 wordt lid 1 vervangen door :
» 1 . De geplande termijn voor de uitvoering van de
gemeenschappelijke actie loopt af op 31 december
1991 .".

Artikel 4

Artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 355/77 wordt
aangevuld met de volgende alinea :
„Van het bepaalde in de punten a) en c) kan evenwel
worden afgeweken voor projecten die betrekking
hebben op de afzet of de verwerking van produkten
van de zogeheten biologische landbouw en die als
model- of proefproject kunnen worden aangemerkt ".

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 167/8

Artikel 5

De Lid-Staten doen de nodige maatregelen in werking
treden om aan deze verordening te voldoen binnen negen
maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtre
ding van deze verordening.

Artikel 6
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Vóór het einde van het derde jaar legt de Commissie aan
de Raad een verslag voor over de toepassing ervan, met
inbegrip van de ontwikkeling van de uitgaven.

De Raad beslist op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen vóór
genoemde termijn is verstreken, of deze maatregelen
worden verlengd.
Indien op deze datum geen beslissing is genomen, wordt
de toepassingsperiode van deze maatregelen met twee jaar
verlengd.
\

De maatregelen bedoeld in artikel 1 , punt 2, voor wat de
extensivering betreft, en de punten 6 en 7 zijn van toepas
sing gedurende een tijdvak van drie jaar vanaf de inwer
kingtreding van de verordening.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
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 Luxemburg, 15 juni 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DE KEERSMAEKER

.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1761/87 VAN DE RAAD
van 22 juni 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2176/84 betreffende beschermende
maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid
zijn van de Europese Economische Gemeenschap
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Overwegende dat uit de bij de tenuitvoerlegging van
Verordening (EEG) nr. 2176/84 (2) opgedane ervaring is
gebleken dat bepaalde moeilijkheden kunnen ontstaan
door assemblage in de Gemeenschap van afgewerkte
produkten waarvan de invoer aan een anti-dumpingrecht
is onderworpen ;
Overwegende dat met name :
— wanneer de assemblage of produktie wordt uitgevoerd
door een onderneming die verbonden of geassocieerd
is met een fabrikant wiens uitvoer van soortgelijke
produkten aan een anti-dumpingrecht is onder
worpen, en

— wanneer de waarde van de bij de assemblage of
produktie gebruikte onderdelen of materialen uit het
land van oorsprong van het produkt dat aan een anti
dumpingrecht is onderworpen, de waarde van alle
andere gebruikte onderdelen of materialen
overschrijdt,
een dergelijke assemblage of produktie kan worden geacht
tot ontduiking van het anti-dumpingrecht te leiden ;

Overwegende dat het, om ontduiking te voorkomen,
noodzakelijk is een anti-dumpingrecht op aldus geassem
bleerde of geproduceerde produkten te innen ;
Overwegende dat het noodzakelijk is om voor het innen
van het recht in dergelijke omstandigheden procedures en
voorwaarden vast te stellen ;

Overwegende dat het bedrag van het geïnde anti
dumpingrecht beperkt dient te blijven tot hetgeen nodig
is om ontduiking te voorkomen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2176/84 wordt
het volgende lid toegevoegd :

„ 10. a) In afwijking van lid 4, onder a), tweede zin,
kan een definitief anti-dumpingrecht worden
ingesteld voor produkten die in de Gemeen
schap in de handel worden gebracht na aldaar
te zijn geassembleerd of geproduceerd, mits :
— de assemblage of produktie geschiedt door
een onderneming die is verbonden of
(') PB nr. C 67 van 14. 3. 1987, blz. 20.
2) PB nr. L 201 van 30. 7. 1984, blz. 1 .

geassocieerd met een fabrikant wiens
uitvoer van het soortgelijke produkt aan
een definitief anti-dumpingrecht is onder
worpen ;

— de assemblage- of produktie-activiteiten
na de inleiding van de anti
dumpingprocedure zijn begonnen of
aanzienlijk zijn opgevoerd ;
—■ de waarde van de bij de assemblage of
produktie gebruikte onderdelen of
materialen van oorsprong uit het land van
uitvoer van het aan het anti-dumpingrecht
onderworpen produkt, de waarde vian alle
andere gebruikte onderdelen of materialen
met ten minste 50 % overschrijdt.
Bij de toepassing van deze bepaling dient
rekening te worden gehouden met de
omstandigheden van elk afzonderlijk geval,
onder meer met de veranderlijke kosten die
ontstaan uit de assemblage- of produktie
activiteiten, met het onderzoek en de ontwik

keling die in de Gemeenschap worden uitge
voerd, en met de in de Gemeenschap aange
wende technologie.
In dat geval bepaalt de Raad gelijktijdig dat
de voor de assemblage of produktie van deze
produkten geschikte onderdelen of materialen
van oorsprong uit het land van uitvoer van
het aan het anti-dumpingrecht onderworpen
produkt, slechts geacht kunnen worden zich
in het vrije verkeer te bevinden voor zover zij
niet voor assemblage of produktie als bedoeld
in de eerste alinea worden gebruikt.
b) De aldus geassembleerde of geproduceerde
produkten dienen bij de bevoegde autoriteiten
te worden aangegeven alvorens zij de assem
blage- of produktiefabriek of -inrichting
verlaten om in de Gemeenschap in de handel
te worden gebracht. Voor het heffen van een
anti-dumpingrecht wordt deze aangiftè geacht
gelijk te staan met de aangifte bedoeld in
artikel 2 van Richtlijn 79/695/EEG.
c) De hoogte van het anti-dumpingrecht is
gelijk aan het anti-dumpingrecht dat van
toepassing is op de fabrikant in het land van
oorsprong van het soortgelijke produkt dat
aan een anti-dumpingrecht is onderworpen
en met wie de onderneming in de Gemeen
schap die de assemblage of produktie verricht,
is verbonden of geassocieerd. Het bedrag van
het geïnde recht moet evenredig zijn met het
bedrag dat verkregen wordt door het voor de
exporteur van het volledige produkt geldende
percentage van het anti-dumpingrecht toe te
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passen op de cif-waarde van de ingevoerde

verbintenissen geldt voor alle kwesties die in

onderdelen of materialen ; dit bedrag mag

het kader van dit lid ontstaan .".

niet hoger zijn dan nodig om ontduiking van
het anti-dumpingrecht te voorkomen.

Artikel 2

d) Het bepaalde in deze verordening met
betrekking tot onderzoek, procedures en

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 Luxemburg, 22 juni 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
L. TINDEMANS
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VERORDENING (EEG) Nr. 1762/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 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. 1 676/85 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), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (4), inzon
derheid 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 ;

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 24 juni
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

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

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 26 juni 1987.

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

Gedaan te Brussel, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(')
(*)
(3)
(*)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
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 .
153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
17 van 20. 1 . 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 25 juni 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

Omschrijving

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

l
10.07 C II
10.07 D I
10.07 D II

11.01 A
11.01 B

1 1.02 A Ia)
11.02 A I b)

Portugal

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

19,24
55,79
47,79
46,08
103,68

Gerst
Haver

Derde landen

200,17

256,63 (')0
173,98 0
197,26
151,84

Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst,
(millet)

tros-

7,41
46,08

of vogelgierst

177,84 (2) (3) (8)
137,13

Il
46,08

147,10 0

voor zaaidoeleinden
Triticale

32,13

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

46,08
42,63
82,60

186,68 0 0
0
52,95 0
295,93
260,08

100,31
43,08

411,61
317,42

Sorgho, andere dan sorghohybriden
0

(') 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 van de Raad 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.

(*) 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.
(*) 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.

f) Bij invoer van het produkt van post 10.07 D I (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. 1763/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 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
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), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (*), inzon
derheid op artikel 3,

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

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 24 juni
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 O 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 15 van
Verordening (EEG) nr. 2727/75, worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 1987.

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

Gedaan te Brussel, 25 juni 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.
(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(4) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
i3) PB nr. L 173 van 1 . 7. 1986, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 25 juni 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.

6

7

8

9

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

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
gemeen

Lopend

l e term .

2' term .

3' term.

4« term.

6

7

8

9

10

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

Omschrijving

schappelijk

douanetanef

11.07 Ala)
11.07 Alb)
11.07 Alla)

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

11.07 A II b)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een andere
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VERORDENING (EEG) Nr. 1764/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 1987
tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de
heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

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. 1454/86 (2), en met name op artikel 16, lid
2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1514/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Algerije (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 798/87 (4), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Marokko (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 799/87 (*), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 508/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Tunesië f7), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 413/86 (8), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1180/77 van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de invoer in de Gemeenschap

van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit
Turkije (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
800/87 (10), en met name op artikel 10, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 620/77 van de Raad van
18 juli 1977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon ("),
Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 3131 /78 (12) heeft besloten de inschrijvingsprocedure
voor de vaststelling van de heffingen op olijfolie in te stel
len ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
2751 /78 van de Raad van 23 november 1978 houdende

algemene voorschriften betreffende de regeling inzake de
vaststelling bij openbare inschrijving van de heffing bij

invoer van olijfolie (13) is bepaald, dat het bedrag van de
minimumheffing voor elk van de betrokken produkten
moet worden vastgesteld op basis van een onderzoek van
de situatie op de wereldmarkt en op de markt van de
Gemeenschap, alsmede van de door de inschrijvers
vermelde bedragen van de heffing ;
Overwegende dat bij de toepassing van de heffing reke
ning moet worden gehouden met het bepaalde in de
overeenkomsten tussen de Gemeenschap en sommige
derde landen ; dat met name de heffing welke op deze
landen van toepassing is moet worden vastgesteld door de
heffing bij invoer uit andere derde landen als grondslag te
nemen voor een berekening ;
Overwegende dat toepassing van de bovenvermelde bepa
lingen op de bedragen van de heffing die de inschrijvers
hebben vermeld in de verklaringen welke zij op 22 en 23
juni 1987 hebben ingediend, ertoe leidt de minimumhef
fingen vast te stellen zoals is aangegeven in bijlage I bij
deze verordening ;

Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van de
onderverdelingen 07.01 N II en 07.03 A II van het
gemeenschappelijk douanetarief en van produkten van de
onderverdelingen 15.17 B I en 23.04 A II van het gemeen
schappelijk douanetarief moet worden berekend uitgaande
van de minimumheffing op de in deze produkten aanwe
zige hoeveelheid olijfolie ; dat evenwel voor olijven de
heffing niet lager mag zijn dan een bedrag dat overeen
komt met 8 % van de waarde van het ingevoerde produkt,
welk bedrag forfaitair wordt vastgesteld ; dat toepassing
van deze maatregelen ertoe leidt de heffingen vast te
stellen zoals is aangegeven in bijlage II bij deze verorde
ning,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De minimumheffingen bij invoer van olijfolie zijn vastge
steld in bijlage I.
Artikel 2

O PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
O PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 8.
O PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 24.
O PB nr. L 79 van 21 . 3. 1987, blz. 11 .
O PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 43.
(«) PB nr. L 79 van 21 . 3. 1987, blz: 12.
O PB nr. L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 9.
(■) PB nr. L 48 van 26. 2. 1986, blz. 1 .
O PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10.
(,0) PB nr. L 79 van 21 . 3. 1987, blz. 13.
(") PB nr. L 181 van 21 . 7. 1977, blz. 4.
H PB nr. L 370 van 30. 12. 1978, blz. 60.

De heffingen bij invoer van de overige produkten van de
sector olijfolie zijn vastgesteld in bijlage II.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 1987.
(,3) PB nr. L 331 van 28. 11 . 1978, blz. 6.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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BIJLAGE I

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

15.07
15.07
15.07
15.07
15.07

A
A
A
A
A

Derde landen

60,00 (')
60,00 (')
60,00 (')
70,00 (2)
96,00 (3)

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

(') Voor invoer van olie van deze onderverdeling die geheel en al is verkregen in een van de hierna genoemde
landen en rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing
verminderd met :

a) voor Libanon : 0,60 Ecu/ 100 kg ;
b) voor Tunesië : 12,69 Ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land ingestelde uitvoer
heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
,
ingestelde heffing ;
c) voor Turkije : 22,36 Ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land ingestelde uitvoer
heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
ingestelde heffing ;
d) voor Algerije en Marokko : 24,78 Ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land inge
stelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de
werkelijk ingestelde heffing.
(2) Voor invoer van olie van deze onderverdeling :

a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de
Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,86 Ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,09 Ecu/ 100 kg.
(3) Voor invoer van olie van deze onderverdeling :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de
Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 7,25 Ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dat land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 5,80 Ecu/ 100 kg.

BIJLAGE II

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

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

Derde landen

07.01 N II

13,20

07.03 A II

13,20

15.17 B I a)
15.17 B I b)

30,00

23.04 A II

48,00

4,80
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VERORDENING (EEG) Nr. 1765/87 VAN DE COMMISSIE
van 24 juni 1987

tot wijziging en tot aanvulling van de Verordeningen (EEG) nr. 1769/86 en (EEG)
nr. 1971/86 met betrekking tot de Verenigingen van Turkse kledingartikelen
exporteurs
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 inzake de gemeenschappelijke regeling
voor de invoer ('), en met name op artikel 10,

Na raadpleging in het bij artikel 5 van voornoemde veror
dening ingestelde Raadgevend Comité,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2819/79 van
de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3980/86 (3), de invoer van bepaalde textielpro
dukten van oorsprong uit bepaalde derde landen aan een
regeling van communautair toezicht is onderworpen ;
Overwegende dat tussen de Europese Economische
Gemeenschap en Turkije op het gebied van het handels
verkeer van bepaalde textielprodukten administratieve
samenwerking is ingesteld ; dat bijgevolg Verordening
(EEG) nr. 1769/86 van de Commissie (4) en Verordening
(EEG) nr. 1971 /86 van de Commissie ^, verlengd bij
Verordening (EEG) nr. 3981 /86 (6), erin voorzien dat het
invoerdocument bedoeld onder artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2819/79 slechts wordt afgegeven of geviseerd bij

overlegging van een „uitvoeraankondigingsdocument ,
afgegeven door de Verenigingen van Turkse kledingarti
kelenexporteurs te Istanbul, Izmir en Çukurova ;
Overwegende dat de lijst van de in deze verordeningen
genoemde exporteursbonden dient te worden aangevuld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 1 , lid 2, van de Verordeningen (EEG) nr. 1769/86
en (EEG) nr. 1971 /86 wordt door de volgende tekst .
vervangen :

„Deze documenten worden door de Verenigingen van
Turkse kledingartikelenexporteurs te Istanbul, Izmir,
(Jukurova en Bursa afgegeven.".
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, 24 juni 1987.
Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ
Lid van de Commissie

(■)
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

35 van 9. 2. 1982, blz. 1 .
320 van 15. 12. 1979, blz. 9.
370 van 30. 12. 1986, blz. 21 .
153 van 7. 6. 1986, blz. 26.
170 van 27. 6. 1986, blz. 27.

¥) PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 25.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1766/87 VAN DE COMMISSIE
van 24 juni 1987
betreffende het beëindigen van de visserij op horsmakreel door vissersvaartuigen

die de vlag voeren van een Lid-Staat, met uitzondering van Spanje en Portugal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

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), inzonderheid op artikel 10, lid 3,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4034/86 van de
Raad van 22 december 1986 inzake de vaststelling van de
voor 1987 geldende totaal toegestane vangsten voor
bepaalde visbestanden of groepen van visbestanden en
bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1365/87 (4), quota
vastlegt voor horsmakreel voor 1987 ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4041 /86 van de
Raad van 22 december 1986 tot vaststelling van de voor
1987 aan Spanje toegekende forfaitaire hoeveelheden
heek, horsmakreel en blauwe wijting ^ een forfaitaire
hoeveelheid horsmakreel vastlegt toegekend aan Spanje ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4033/86 van de
Raad van 18 december 1986 tot vaststelling, voor 1987,
van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het
beheer van visbestanden die van toepassing zijn op
vaartuigen welke de vlag van Portugal voeren, in de
wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de
Lid-Staten, met uitzondering van Spanje en Portugal,
vallen (*) een hoeveelheid horsmakreel vastlegt toegekend
aan Portugal ;
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van horsmakreel in de
wateren van ICES-gebied VIII, uitgezonderd VIII c, door
vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat, met
uitzondering van Spanje en Portugal, of die in een
Lid-Staat, met uitzondering van Spanje en Portugal, zijn
geregistreerd, het aan de Lid-Staten, met uitzondering van
Spanje en Portugal, voor 1987 toegewezen quotum bereikt
hebben ;

Overwegende dat de vangsten van horsmakreel in de
wateren van ICES-gebieden V b, VI, VII, VIII a, b en d,
door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of Portugal
of die in Spanje of Portugal zijn geregistreerd, de forfai
taire hoeveelheid toegekend aan Spanje of de hoeveelheid
toegekend aan Portugal, niet hebben bereikt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van horsmakreel in de wateren van
ICES-gebied VIII, uitgezonderd VIII c, door vaartuigen
die de vlag voeren van een Lid-Staat, met uitzondering
van Spanje en Portugal, of die in een Lid-Staat, met
uitzondering van Spanje en Portugal, zijn geregistreerd,
wordt het aan de Gemeenschap, met uitzondering van
Spanje en Portugal, voor 1987 toegewezen quotum geacht
volledig te zijn gebruikt.
De visserij op horsmakreel in de wateren van ICES-gebied
VIII, uitgezonderd VIII c, door vaartuigen die de vlag
voeren van een Lid-Staat, met uitzondering van Spanje en
Portugal, of die in een Lid-Staat, met uitzondering van
Spanje en Portugal, zijn geregistreerd, is verboden alsmede
het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit
bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze
wateren na de datum van inwerkingtreding van deze
verordening.
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, 24 juni 1987.
Voor de Commissie
António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
0
(«)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

220
376
376
129
376
376

van
van
van
van
van
van

29.
31 .
31 .
19.
31 .
31 .

7. 1982, blz. 1 .
12. 1986, blz. 4.12. 1986, blz. 39.
5. 1987, blz. 15.
12. 1986, blz. 109.
12. 1986, blz. 37.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1767/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 1987

inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het
bezit is van het Griekse interventiebureau

Artikel 2

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van
21 april 1970 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector ruwe tabak ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 576/86 (2), en met
name op artikel 7, lid 4,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3389/73 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3263/85 (4), de procedures en voorwaarden zijn
vastgesteld voor de verkoop van tabak die in het bezit is

De verkoop heeft plaats volgens de bij Verordening (EEG)
nr. 3389/73 vastgestelde procedure van openbare in
schrijving.
Artikel 3

De uiterste datum voor het indienen van de offertes bij de
zetel van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen wordt bepaald op 11 september 1987 om 15.00
uur (Brusselse tijd).
Artikel 4

van de interventiebureaus ;

De in artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 3389/73
bedoelde termijn waarbinnen de koper de tabak dient af
te halen wordt vastgesteld :

Overwegende dat het, gezien de problemen in verband
met de opslag van verpakte tabak, met name de opslag
kosten, dienstig is een inschrijving te houden voor de
verkoop in partijen van bedoelde tabak en deze voor

a) aan het einde van de vierde maand volgende op de dag
waarop het resultaat van de inschrijving in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen wordt
bekendgemaakt, voor minstens een derde van de par

uitvoer te bestemmen zonder een restitutie ;

Overwegende dat de betaling van het totaalbedrag voor
deze partijen vóór het afhalen van de tabak geschiedt ; dat
moet worden vastgesteld dat op verzoek van de koper de
waarborg wordt vrijgegeven naar evenredigheid van de
realisatie van de uitvoer voor de afgehaalde hoeveelheden
tabak ;

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

tijen ;
b) aan het einde van de zesde maand volgende op de
genoemde dag, voor de overblijvende tabak.
Artikel 5

1 . De in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3389/73
bedoelde waarborg moet worden gesteld op naam en bij
de Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton
(YDAGEP), Acharnon 5, GR-Athene 108.
2. De Commissie deelt het resultaat van de inschrijving
onmiddellijk aan het betreffende interventiebureau mee.
Dit geeft dadelijk de waarborg vrij van de inschrijvers wier
offerten niet ontvankelijk waren of aan wie niet is toege
wezen .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Uit de voorraad van het Griekse interventiebureau worden

voor uitvoer vijf partijen verpakte ruwe tabak van de oogst
1985 met een totaalgewicht van 7 373 531 kilogram
verkocht, verdeeld naar variëteit zoals aangegeven in de
bijlage.
(')
(J)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

94 van 28. 4. 1970, blz. 1 .
139 van 24. 5. 1986, blz. 1 .
345 van 15. 12. 1973, blz. 47.
311 van 22. 11 . 1985, blz. 22.

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7,
tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3389/73 worden
de waarborgen van de inschrijvers) aan wie is toegewezen
vrijgegeven zodra aan de in artikel 7, onder c), van
genoemde verordening bedoelde voorwaarden is voldaan.
3. Op verzoek van de belanghebbende, kan de waar
borg naar evenredigheid van de hoeveelheden tabak
worden vrijgegeven, waarvoor de in artikel 7, onder c), van
genoemde verordening bedoelde bewijzen zijn geleverd.
Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

BIJLAGE

Partij

Variëteit

nr.

»

Oogst

Gewicht (kg)

1

Burley

1985

1 474 700

2

Burley

1985

1 474 700

3

Burley

1985

1 474 700

4

Burley

1985

1 474 700

5

Burley

1985

1 474 731

Totaal

7 373 531
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VERORDENING (EEG) Nr. 1768/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 1987

houdende vaststelling van de uiterste datum waarop aanvragen voor steun aan de
particuliere opslag in de sector varkensvlees kunnen worden ingediend
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector varkensvlees ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1475/86 (2),
inzonderheid op artikel 4, lid 6,
Overwegende dat de steunverlening aan de particuliere
opslag, toegekend ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 107/87 van de Commissie van 15 januari 1987 betref
fende bijzondere voorwaarden voor de toekenning van
steun aan de particuliere opslag in de sector varkens
vlees (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1259/87 (4),
een gunstig effect heeft gehad op de varkensmarkt en dat
men een tijdelijke stabilisatie van de varkensvleesprijzen
kan verwachten ; dat het daarom dienstig is de verlening
van steun aan de particuliere opslag in de sector varkens
vlees op te schorten ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De uiterste datum waarop aanvragen voor steun aan de
particuliere opslag in de sector varkensvlees kunnen
worden ingediend is bepaald op 29 juni 1987.
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, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(>) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 133 van 21 . 5. 1986, blz. 39.
(3) PB nr. L 14 van 16. 1 . 1987, blz. 8 .

(") PB nr. L il9 van 7. 5. 1987, blz. 9.
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Nr. L 167/23

VERORDENING (EEG) Nr. 1769/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 1987
houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
zakken voor verpakkingsdoeleinden van de categorie van produkten nr. 33 (code
nummer 40.0330), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefprefe
renties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat voor zakken voor verpakkingsdoel
einden van de categorie nr. 33 het plafond 15,2 ton
bedraagt ; dat op 1 juni 1987 de invoer van deze
produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit
Brazilië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ; dat het is
aangewezen de invoerrechten voor de betrokken
produkten weder in te stellen ten aanzien van Brazilië,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad van
16 december 1986 betreffende de toepassing van
algemene tariefpreferenties voor 1987 op textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), met name op
artikel 4,

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 3925/86, het preferentiële tariefstelsel wordt
toegestaan voor elke categorie produkten welke het
onderwerp vormt van individuele niet over de Lid-Staten
verdeelde plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden
vastgelegd in kolom (7) van haar bijlage I of II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van
dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van
oorsprong ; dat overeenkomstig artikel 3 van genoemde
verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer
van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan
worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 29 juni 1987 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3925/86, wederingesteld voor de invoer in de Gemeen
schap van de hiernavermelde produkten van oorsprong
uit Brazilië :

Nr. van het
Code
nummer

Categorie

gemeen

schappelijk

NIMEXE-code

Omschrijving

(3)

(4)

douanetarief

(1 )
40.0330

33

(2)
51.04 ex A

Weefsels van synthetische of van kunstmatige continu
vezels (weefsels van monofil en weefsels van strippen of
van artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post
51.01 of bij post 51.02, daaronder begrepen):
A. van synthetische vezels :

62.03 ex B

Zakken voor verpakkingsdoeleinden :
B. van weefsels van andere textielstoffen :
II . andere :
51.04-06

Weefsels van draden van synthetische vezels
vervaardigd van strippen of dergelijke van
polyethyleen of van polypropyleen met een
breedte van minder dan 3 m

62.03-51 , 59

(') PB nr. L 373 van 31 . 12. 1986, blz. 68.

Zakken voor verpakkingsdoeleinden, andere dan
van brei- of haakwerk, vervaardigd van strippen
of dergelijke
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekend
making 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, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
COCKFIELD

Vice- Voorzitter
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Nr. L 167/25

VERORDENING (EEG) Nr. 1770/87 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 1987
houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
kousen, sokken, boven- en onderkleding van de postonderverdelingen ex 60.03,
60.04 ex A, 60.05 A ex II, 61.02 A I, 61.04 A en 61.11 A van de categorie van
produkten nr. 68 (codenummer 40.0680), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de
algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86
van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat voor kousen, sokken, boven- en onder
kleding van de postonderverdelingen ex 60.03, 60.04 ex

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad van
16 december 1986 betreffende de toepassing van alge
mene tariefpreferenties voor 1987 op textielprodukten van
oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), met name op
artikel 4,

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 3925/86, het preferentiële tariefstelsel wordt
toegestaan voor elke categorie produkten welke het onder
werp vormt van individuele niet over de Lid-Staten
verdeelde plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden
vastgelegd in kolom (7) van haar bijlage I of II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van
dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van
oorsprong ; dat overeenkomstig artikel 3 van genoemde
verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer
van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan
worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

A, 60.05 A ex II, 61.02 A I, 61.04 A en 61.11 A van de

categorie van produkten nr. 68 het plafond 8,7 ton
bedraagt ; dat op 1 juni 1987 de invoer van deze
produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit Thai
land, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ; dat het is
aangewezen de invoerrechten voor de betrokken
produkten weder in te stellen ten aanzien van Thailand,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 29 juni 1987 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3925/86, wederingesteld voor de invoer in de Gemeen
schap van de hiernavermelde produkten van oorsprong
uit Thailand :

Nr. van het
Code
nummer

Categorie

' gemeen

schappelijk

NIMEXE-code

Omschrijving

(3)

(4)

douanetarief

40.0680

(1 )

(2)

68

ex 60.03

60.03-01 , 03, 05, 09

Kousen, onderkousen, sokken, voetjes en dergelijke arti
kelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei
of haakwerk

Onderkleding van niet-elastisch
gegummeerd breiwerk :
60.04 ex A

60.05 A ex II

60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10,
11 , 12, 14

60.05-06, 07, 08, 09, 91

of

van

niet

A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handels
maat 86 :

Onderkleding • van

niet-elastisch

of

van

niet

gegummeerd brei- of haakwerk voor baby's :
A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :
II. andere :

b) overige :

1 . Babykleding ; meisjeskleding tot en met
handelsmaat 86
61.02 AI

61.02-01 , 03

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinder
. bovenkleding :
A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handels
maat 86

(') PB nr. L 373 van 31 . 12. 1986, blz. 68.
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Nr. van het

Code
nummer

Categorie

gemeen

schappelijk

NIMEXE-code

Omschrijving

(3)

W

douanetarief

(1 )

(2)
61.04 A

Damesonderkleding, meisjesonderkleding en kinderon
derkleding :

61.04-01 , 09

A. Babykleding ; meisjeskleding tot en met handels
maat 86 :
61.11 A

Kleding en kledingtoebehoren voor baby's, met uitzon
dering van handschoenen voor baby's van de catego

61.11-10

rieën 10 en 87, en van geweven kousen en sokken van
categorie 88
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king 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, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
COCKFIELD

Vice- Voorzitter
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Nr. L 167/27

VERORDENING (EEG) Nr. 1771/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 1987
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 773/87 (2),
inzonderheid op artikel 17, lid 4,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de in de internatio
nale handel geldende prijzen van de produkten als
bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de
prijzen van deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kan worden door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 876/68
van de Raad van 28 juni 1968 tot vaststelling van de alge
mene voorschriften betreffende de toekenning van de
restituties bij de uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het bedrag van de restitutie in de sector melk en
zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1344/86 (4), de restituties voor de produkten als
bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68,
die als zodanig worden uitgevoerd, moeten worden vastge
steld rekening houdend met :
— de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt
van de Gemeenschap met betrekking tot de prijzen
voor melk en zuivelprodukten en de beschikbare
hoeveelheden, evenals met de prijzen voor melk en
zuivelprodukten in de internationale handel,
— de afzetkosten en de meest gunstige vervoerkosten,
berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot
aan de havens of andere plaatsen van uitvoer van de
Gemeenschap, evenals met de aanvoerkosten tot aan
de landen van bestemming,
— de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten,
zijnde het verzekeren van een evenwichtige en een
natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het
handelsverkeer op deze markten,
— het belang dat erin gelegen is om verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te voorkomen,
—- het economisch aspect van de beoogde uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 3, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 876/68 de prijzen in de Gemeenschap
(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 13,
78 van 20. 3. 1987, blz. 1 .
155 van 3. 7. 1968, blz. 1 .
119 van 8. 5. 1986, blz. 36.

worden bepaald met inachtneming van de toegepaste prij
zen, die met het oog op de uitvoer het gunstigst blijken te
zijn ; dat bij de bepaling van de prijzen in de internatio
nale handel met name rekening wordt gehouden met :
a) de prijzen die op de markten in derde landen worden
toegepast,

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

Overwegende dat krachtens artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 876/68 de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten het noodzakelijk
kunnen maken dat voor de produkten als bedoeld in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 naar gelang
van hun bestemming een verschillend restitutiebedrag
wordt vastgesteld ;
Overwegende dat artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 876/68 erin voorziet dat de lijst van produkten, waar
voor een restitutie wordt verleend bij uitvoer, en het
bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per vier
weken worden vastgesteld ; dat echter het bedrag van de
restitutie gedurende meer dan vier weken op hetzelfde
niveau gehandhaafd kan blijven ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1098/68 van de Commissie van 27 juli 1968 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de resti
tuties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3812/85 (*),
de verleende restitutie voor de produkten die behoren tot
de onderverdeling 04.02 B gelijk is aan de som van twee
elementen, waarvan de een dient om rekening te houden
met de hoeveelheid zuivelprodukten en de ander om
rekening te houden met de hoeveelheid toegevoegde
saccharose ; dit element wordt echter alleen in aanmer

king genomen, wanneer de toegevoegde saccharose van in
de Gemeenschap geoogste suikerbieten of van in de
Gemeenschap geoogst suikerriet is vervaardigd ;
Overwegende dat voor de produkten van de onderverde
ling 04.02 B II a) of 04.02 B II b) 1 met een vetgehalte
van 9,5 gewichtsprocenten of minder het eerste bovenbe
doelde element voor 100 kg van het gehele produkt wordt
vastgesteld ; dat voor de andere produkten van de onder
verdeling 04.02 B dit element wordt berekend door het
basisbedrag te vermenigvuldigen met het gehalte aan
zuivelprodukten van het betrokken produkt ; dat dit basis
bedrag gelijk is aan de vast te stellen restitutie voor 1 kilo
gram zuivelprodukten in het gehele produkt ;
O PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 10.
(*) PB nr. L 368 van 31 . 12. 1985, blz. 3.
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Overwegende dat het tweede element wordt berekend
door het basisbedrag van de restitutie die op de dag van
uitvoer geldt voor de produkten als bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , onder d), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de
Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 229/87 (2), te verme
nigvuldigen met het saccharosegehalte van het produkt ;

de differentiatie van de restituties naar gelang van de
datum waarop de produkten zijn vervaardigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad, bedoelde
correctiefactor is toegepast, voor de munteenheden
welke onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % (3),
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer
naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van
het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti
tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het bijzonder
op de prijzen van deze produkten in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt, leidt tot het vaststellen van de resti
tutie voor de produkten op de bedragen aangegeven in de
bijlage ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden gedurende een bepaald tijdvak ten opzichte van
de munteenheden van de Gemeenschap bedoeld in
het vorige streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat de hoogte van de restitutie voor kazen
wordt berekend voor produkten die zijn bestemd voor
onmiddellijke consumptie ; dat de korsten en het afval
van de kaas geen produkten zijn die aan deze bestemming
beantwoorden ; dat het, om iedere onduidelijkheid in de
opvatting te vermijden, nodig is te preciseren dat voor
deze produkten, behorende tot de tariefpost 04.04, geen
restitutie wordt verleend ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 896/84 van
de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
288 1 /84 (^ aanvullende bepalingen zijn ingesteld inzake
de toekenning van de restituties in geval van wijziging
van het verkoopseizoen ; dat deze bepalingen voorzien in

Artikel 1

1 . De restituties bedoeld in artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 worden voor de produkten in ongewij
zigde staat vastgesteld op de bedragen als aangegeven in
de bijlage.
2.

Voor de uitvoer naar zone E werd, voor de

produkten van de posten 04.01 , 04.02, 04.03 en 23.07 van
het gemeenschappelijk douanetarief, geen restitutie vast
gesteld.
3. Voor de uitvoer naar Portugal met inbegrip van de
Azoren en Madeira wordt, voor melk en zuivelprodukten
als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68,
geen restitutie vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 1987.

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

Gedaan te Brussel, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(')
O
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
25 van 28. 1 . 1987, blz. 1 .

164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

91 van 1 . 4. 1984, blz. 71 .
272 van 13. 10. 1984, blz. 16.
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Nr. L 167/29

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

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

Code

schappelijk
douanetarief

04.01

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

ex A. andere dan wei, met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtsper
centen (') :

I. Yoghurt, kefir, gestremde melk, karnemelk en andere gegiste of
aangezuurde melk :

a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2 liter of minder :

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

0110 05

8,95

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

0110 15

12,62

(3) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

0110 20

16,07

l

b) andere :

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

0110 25

8,95

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

0110 35

12,62

(3) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten

0110 40

16,07

II. andere :

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

ll

(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtsper
0130 10

8,95

0130 22

12,62

0130 31

16,07

0140 00

18,37

0150 10

8,95

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

0150 21

12,62

(cc) met en vetgehalte van .meer dan 3 gewichtspercenten

0150 31

16,07

0160 00

18,37

cent

(bb) met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent
doch niet meer dan 3 gewichtspercenten
(cc) met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten
2. van meer dan 4 gewichtspercenten
b) overige, met een vetgehalte :

\

1 . van niet meer dan 4 gewichtspercenten :
(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtsper
cent

2. van meer dan 4 gewichtspercenten

Nr. L 167/30
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Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

Code

schappelijk
douanetarief

04.01

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

ex B. andere, met uitzondering van wei, met een vetgehalte ^):

(vervolg)
ex I. van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten :

(a) met een vetgehalte van niet meer dan 10 gewichtsper
0200 05

22,94

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

0200 11

34,18

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

0200 21

50,23

0300 12

59,40

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

0300 13

91,50

(c) met een vetgehalte van meer dan 39 gewichtspercenten

0300 20

100,67

0400 11

114,44

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

0400 22

167,17

(c) met een vetgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten

0400 30

194,68

0620 00

105,00

0720 00

105,00

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

0720 20

128,62

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

0720 30

137,17

(dd) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichtspercénten

0720 40

149,00

0820 20

150,36

0820 30

151,95

centen

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

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

III. van meer dan 45 gewichtspercenten :

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

04.02

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

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

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

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

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

l

(bb) met een vetgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten

16 . 6. 87
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Nr. L 167/31

Nummer
van het
Code

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

0920 10

154,20

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

0920 30

167,67

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

0920 40

172,34

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

0920 50

188,78

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

0920 60

200,16

(ff) met een vetgehalte van meer dan 79 gewichtspercenten

0920 70

211,84

1020 00

105,00

1120 10

105,00

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

1120 20

128,62

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

1120 30

137,17

(dd) met een vetgehalte van meer dan 25 gewichtspercenten

1120 40

149,00

1220 20

150,36

1220 30

151,95

1320 10

154,20

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

1320 30

167,67

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

1320 40

172,34

1320 50

188,78

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

1320 60

200,16

(ff) met een vetgehalte van meer dan 79 gewichtspercenten

1320 70

211,84

Omschrijving

gemeen

schappelijk
douanetarief

04.02

4. van meer dan 29 gewichtspercenten :

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

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

2. van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten :
(aa) met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtsper
centen

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

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

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

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

l

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

\
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Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

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

Code

schappelijk
douanetarief

04.02

(vervolg)

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

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

(11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

1420 12

(22) van meer dan 3 gewichtspercenten

1420 22

16,07

1420 50

25,68

1420 60

32,56

1420 70

40,57

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

(11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

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

(33) van meer dan 7,4 gewichtspercenten

I

2. andere, met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :
(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten

1520 10

29,59

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer

1520 20

48,10

b) andere, met een vetgehalte :

||I

I
I

1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten en een gehalte aan
vetvrije melkdroge stof :

(aa) van minder dan 15 gewichtspercenten en met een vetge
halte :

(11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

1620 70

—

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

1630 00

16,07

1630 10

29,59

1630 20

36,47

1630 30

59,40

1630 40

100,67

(33) van meer dan 8,9 doch niet meer dan 11 gewichts
percenten

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

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

(66) van meer dan 39 gewichtspercenten

I

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

(11 ) van niet meer dan 3 gewichtspercenten

1630 50

25,68

1630 60

32,56

1630 70

40,57

1630 80

48,10

1720 00

114,44

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

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

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

Omschrijving

gemeen

Code

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

2220 00

1.0500C)

schappelijk
douanetarief

04.02

B. met toegevoegde suiker :

(vervolg)

I. Melk en room, in poeder of in korrels :
ex b) andere, met uitzondering van wei :

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

per kg

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

1

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

2320 10

1,0500 (4)
per kg

(22) met een vetgehalte van meer dan 11 doch
niet meer dan 17 gewichtspercenten

2320 20

1,2862 (<)
per kg

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

2320 30

1,3717 (4)
per kg

(44) met een vetgehalte van meer dan 25 ge
wichtspercenten

2320 40

1,4900 (4)
per kg

(cc) van meer dan 27 gewichtspercenten :

Il

(11 ) met een vetgehalte van niet meer dan 41
gewichtspercenten

2420 10

1,5036 (4)
per kg

(22) met een vetgehalte van meer dan 41 ge
wichtspercenten

2420 20

1,6767 (4)
per kg

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

2520 00

1,0500 (4)
per kg

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

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

2620 10

1,0500 (4)
per kg

(22) met een vetgehalte van meer dan 11 doch
niet meer dan 17 gewichtspercenten

2620 20

1,2862 (4)
per kg

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

2620 30

1,3717 (4)
per kg

(44) met een vetgehalte van meer dan 25 ge
'

2620 40

wichtspercenten

1,4900 (4)
per kg

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

\
2720 10

1,5036 (4)
per kg

(22) met een vetgehalte van meer dan 41 ge
wichtspercenten

2720 20

1 ,6767 0
per kg
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Nummer

van het

Omschrijving

gemeen

Code

schappelijk
douanetarief

04.02

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

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

(vervolg)

in korrels :

ex a) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte
van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten :
(1 ) met een vetgehalte van niet meer dan 6,9 gewichtsper
centen en een gehalte aan vetvrije melkdroge stof :
(aa) van minder dan 1 5 gewichtspercenten en met een
vetgehalte :
(11 ) van 3 gewichtspercenten of minder

2810 11

- o
per kg

(22) van meer dan 3 gewichtspercenten

2810 12

(bb) van 15 gewichtspercenten of meer

0,1607 (4)
per kg

i

2810 15

29,63 0

2810 20

50,07 0

2910 70

29,63 0

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

2910 76

50,07 0

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

2910 80

0,3189 (4)

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

I

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

per kg

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

2910 85

0,5940 (4)
per kg

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

2910 90

1,0067 (4)
per kg

2. van meer dan 45 gewichtspercenten

3010 00

1,1444 (4)
per kg

04.03

Boter :

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

3110 03

159,91 (10)

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

3110 16

201,18 (10)

Nr. L 167/35
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Nummer
van het
Code

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

(III) met een vetgehalte van 80 of meer, doch minder dan 82
gewichtspercenten

3110 22

206,34 (I0)

(IV) met een vetgehalte van 82 of meer gewichtspercenten

3110 32

211,50 (10)

3210 10

21 1,50 (10)

3210 20

262,75 (10)

Omschrijving

gemeen

schappelijk
douanetarief

04.03

(vervolg)

B. andere, met een vetgehalte :
(I) van niet meer dan 99,5 gewichtspercenten
(II) van meer dan 99,5 gewichtspercenten
04.04

Kaas en wrongel (*) :

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

l

3800 40

\

— de zone E
— Canada

\

— Noorwegen en Finland

Il

— Liechtenstein en Zwitserland

— Oostenrijk
— de andere bestemmingen

50,00
__

l

\

(II) andere

—

—

—

162,18
3800 60

voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Liechtenstein en Zwitserland

— Oostenrijk
— de andere bestemmingen

50,00 .

Il

ll

ll

ll

ex C. Blauw-groen geaderde kaas, andere dan geraspt of in poeder, met
uitzondering van Roquefort
voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
I

—

—

—

162,18

4000 00

Il
II

— de zone E
— Canada

li

— Noorwegen en Finland

ll

ll

— Australië

ll

— de andere bestemmingen

li

D. Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder met een vetgehalte :

—•

—

45,00
—

—

78,65
131,51

li

I. van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte,
berekend op de droge stof :
ex a) van niet meer dan 48 gewichtspercenten en een gehalte
aan droge stof :
(1 ) van 27 gewichtspercenten of meer doch minder dan 33
gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

4410 05

\

\

— Oostenrijk

I

—

— de zone E
— Canada

li

— Noorwegen en Finland

\

— Zwitserland

— de andere bestemmingen

\

l

8,65
—

—

—

25,36
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Nummer
van het

gemeen

Code

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

04.04

(vervolg)

(2) van 33 gewichtspercenten of meer doch minder dan 38
gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

\

— Oostenrijk

\

— Noorwegen en Finland

l

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

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

—

18,81

II

—

\

—

—

\

4410 20

II

Il
Il

li

— Noorwegen en Finland

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

Il

55,06

4410 30

II

Il

—

27,66
—

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

—

—

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

—

18,81
—

— Zwitserland

— de andere bestemmingen

■

55,06

\

(aa) minder dan 20 gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

\

\
\

:— de andere bestemmingen

I

4410 10

— de zone E
— Canada
— Zwitserland

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

—

Il

— de andere bestemmingen

—

80,13

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

l

— Oostenrijk

\

— de zone E
— Canada

4410 40

II
—

18,81
—

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

—

Il

||

(bb) 20 gewichtspercenten of meer doch minder dan
40 gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

I

||
||

li

— Noorwegen en Finland

II

— de andere bestemmingen

II
II

II

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

55,06

4410 50

— de zone E
— Canada
— Zwitserland

—

—

27,66
—

—

—

80,13

4410 60

\

— Oostenrijk

—

40,23

— de zone E
— Canada

\

— Noorwegen en Finland

l

—

\

117,74

— Zwitserland

— de andere bestemmingen

l
\

—

— .

26. 6. 87

Nr. L 167/37

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nummer
van het
Code

Omschrijving

gemeen

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

schappelijk
douanetarief

04.04

(vervolg)

I

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

l

(1 ) van 33 gewichtspercenten of meer doch minder dan 38
4510 10

gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

I
I

— Oostenrijk

—

18,81

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
l

—

l

—

— Zwitserland

—

55,06

— de andere bestemmingen

I

(2) van 38 gewichtspercenten of meer doch minder dan 43
4510 20

gewichtspercenten

'

l

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

I

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

—

27,66

l

—

Il

—

— Zwitserland

—

80,13

— de andere bestemmingen

l

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

II
4510 30

gewichtspercenten

\

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

I

— Noorwegen en Finland

l
l

II

—:

40,23

\\

—

Il

—

— Zwitserland

— de andere bestemmingen

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

—

II
II

(aa) minder dan 55 gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

117,74

4510 40

Il

li

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

—

40,23

II

—

l

—

\

—

\

(bb) 55 gewichtspercenten of meer

117,74
4510 50

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
I

\

—

47,74

— de zone E
— Canada

—

— Noorwegen en Finland

—

— Zwitserland

—

139,67

— de andere bestemmingen
4610 00

II. van meer dan 36 gewichtspercenten
voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

—

47,74

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

.

l

— Zwitserland

— de andere bestemmingen

—
—

—

\

139,67
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Nummer

van het

Code

Omschrijving

gemeen

schappelijk
douanetarief

04.04

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

E. andere :

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

_

ex a) van niet meer dan 47 gewichtspercenten :

(1) örana Padano, Parmigiano Reggiano
voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

4710 11

\
\
\

150,00
100,00

II

90,00
200,06

II

I

—

(2) Fiore Sardo en Pecorino uitsluitend gefabriceerd uit
schapemelk
voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

\

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

4710 17

\

Il
I.I

I.I
Il

Il

(3) andere (met uitzondering van kazen geproduceerd uit
wei), met een vetgehalte, berekend op de droge stof,
van 30 gewichtspercenten of meer
voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

200,00
128,15
—

105,03
227,18

4710 22

Il
Il
ll

80,00
60,00

ll

60,00
151,60

ll

II

—

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

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

— Oostenrijk

I

4850 00

li\
||

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

—

40,00
—

II

—

— Australië
— Zwitserland

II

133,89

— de andere bestemmingen

\

177,25

li

—

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

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

5120 12

l
\
\

—

37,69
—

13,50
—

99,96
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Nummer
van het

gemeen

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

Code

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

04.04

(vervolg)

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

5120 16

\

— Oostenrijk

—

41,56

— de zone E
— Canada

■

— Noorwegen en Finland

20,00

— Zwitserland

\

—

110,21

— de andere bestemmingen

(cc) van 19 of meer doch minder dan 39 gewichts
percenten en met een vochtgehalte, berekend
op de vetvrije kaasmassa van niet meer dan 62
gewichtspercenten (met uitzondering van
kazen geproduceerd uit wei)

I

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

\

5120 22

\
\

— de zone E
— Canada

\

— Noorwegen en Finland

\

— Zwitserland

—

—

47,24

l

—

24,00

\

—

125,21

— de andere bestemmingen

(dd) van 39 gewichtspercenten of meer :
(11 ) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone,
Ragusano :
(aaa) Provolone
voor de uitvoer naar :
■— de zone E

— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

5120 32

Il
II

ll

II
II

II

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

—

42,66
163,54

5120 36

(bbb) andere
voor de uitvoer naar :

145,00
90,00

\

\

||
\

—

\

— Zwitserland

l

— de andere bestemmingen

\

15,00
—

—

138,50

(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo,
Gouda, Havarti, Maasdam, Maribo, Samse,
Tilsiter

5120 44

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

—

15,00
—

—

— Australië
— Zwitserland

115,20

— de andere bestemmingen

153,00

—
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Nummer
van het
gemeen

Code

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

04.04

(vervolg)

(33) Butterkase, Esrom, Italico, Kernhem,
Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

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

5120 54

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

l

—

— de zone E
— Canada

14,00
—

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

*
—

!

— de andere bestemmingen
(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lanca
shire, doublé Gloucester, Blarney
voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

I

119,71
5120 58

\

I

— de zone E
— Canada

\

— Noorwegen en Finland

\

— Australië
— Zwitserland

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

I

l

—

48,00
—

—

\

108,40

\

139,37

—

\

Il

melk
voor de uitvoer naar :

—

5120 60

l

— de zone E
— Canada

l

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen

Il
5120 65

Il

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen
(66) Feta (3) :
(aaa) uitsluitend gefabriceerd uit schape
en/of geitemelk

—

—

55,88

(bbb) andere
voor de uitvoer naar :

21,11

Il

21,11
—

—

II

55,88

II
5120 80

voor de uitvoer naar :

38,59
15,00

— de zone E

— Oostenrijk
\

— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

I
I

—

\\
II

—

—

— de andere bestemmingen
(bbb) andere

li

voor de uitvoer naar :
— de zone E

IIl

— Oostenrijk

Il

—

l

—

— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen
(77) Colby, Monterey
voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

102,26

5120 81

38,59

II
II

\

—

—

102,26
5120 83

II

\

— de zone E
— Canada

l

— Noorwegen en Finland

l

—

40,00

\

—

— Australië
— Zwitserland

l

108,40

— Japan
— de andere bestemmingen

l

150,00
139,37

\
\

—

—

.
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Nummer
van het

Bedrag van de restitutie

Omschrijving

gemeen

Code

schappelijk
douanetarief

(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, Idiaza
bal, Manchego, Roncal, uitsluitend gefa
briceerd uit schape- en/of geitemelk

04.04

(vervolg)

in Ecu/ 100 kg
nettogewicht
(tenzij anders aangegeven)

512084

voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland

I

— Zwitserland

145,00
90,00

l

\

—

\

42,66
163,54

— de andere bestemmingen
(99) andere (met uitzondering van kazen
geproduceerd uit wei), met een vochtge
halte berekend op de vetvrije kaasmassa :

(aaa) van meer dan 47 doch niet meer dan
52 gewichtspercenten

5120 87

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk

I

l

I

—

— de zone E
— Canada

Il

— Noorwegen en Finland

\

l

48,00
—

—

— Australië
— Zwitserland

II

108,40

— Japan
— de andere bestemmingen

\

150,00
139,37

\

Il

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

—

5120 92

ll
II

\

— Oostenrijk

l

— de zone E
— Canada

ll

— Noorwegen en Finland

II

Il

— Australië
— Zwitserland

ll

— de andere bestemmingen

Il

ll

—

15,00
—

27,50
115,20
—

153,00

. ex c) van meer dan 72 gewichtspercenten (met uitzondering van
kazen geproduceerd uit wei) Q :

1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van niet meer dan 500 gram :

(aa) Cottage cheese, met een vetgehalte, berekend op
de droge stof, van niet meer dan 25 gewichtsper
5121 11

centen

voor de uitvoer naar :

\
I

\

'

— Oostenrijk

II\
ll

■— de zone E
— Canada

li

— Noorwegen en Finland

liI-

— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen

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

—

14,52
—

II

\

—

26,95
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Nummer
van het

Code

Omschrijving

gemeen

schappelijk
douanetarief

04.04

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

(11 ) 60 of meer doch minder dan 69 gewichtsper

(vervolg)

5121 20

centen

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
25,41

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen

40,37

. (22) 69 gewichtspercenten of meer

5121 30

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

31,03

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen

49,31

(cc) andere :

(11 ) Feta (3), met een gehalte aan droge stof van 40
gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte, berekend op de droge stof, van 50
gewichtspercenten of meer :
(aaa) uitsluitend gefabriceerd uit schape
en/of geitemelk
voor de uitvoer naar :

5121 41

Il
36,08

— de zone E

— Oostenrijk
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

95,58

(bbb) andere

5121 42

voor de uitvoer naar :

36,08

— de zone E

— Oostenrijk
— Canada

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland

— de andere bestemmingen

95,58

(22) andere

5121 45

—

2. andere :

(aa) Cottage cheese, met een vetgehalte, berekend op
. de droge stof, van niet meer dan 25 gewichtsper
5121 51

centen

voor de uitvoer naar :

\

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

14,52

— Noorwegen en Finland
— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen

26,95

26. 6. 87

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 167/43

Nummer
van het

gemeen

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

Code

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

04.04

(vervolg)

(bb) Roomkaas, met een vochtgehalte, berekend op de
vetvrije kaasmassa, van meer dan 77 doch niet
meer dan 82 gewichtspercenten en een vetgehalte,
berekend op de droge stof, van :
(11 ) 60 of meer doch minder dan 69 gewichtsper
5121 60

centen

voor de uitvoer naar :

— Oostenrijk
— de zone E
— Canada

—

\

25,41

l

—

— Noorwegen en Finland

7,50

— Zwitserland en . Liechtenstein

I

—;

— de andere bestemmingen

40,37

(22) 69 gewichtspercenten of meer

5121 70

voor de uitvoer naar :

\

— Oostenrijk

\

— de zone E
— Canada

\

i— Noorwegen en Finland

\

— Zwitserland en Liechtenstein

— de andere bestemmingen
(cc) andere :

—

31,03

l

—

—

\

—

\

49,31

I

l

(11 ) Feta f), met een gehalte aan droge stof van 40
gewichtspercenten of meer en met een vetge
halte, berekend op de droge stof, van 50
gewichtspercenten of meer :
(aaa) uitsluitend gefabriceerd uit schape
en/of geitemelk
voor de uitvoer naar :
— de zone E

\

— Oostenrijk
— Canada

— Noorwegen en Finland

Il
5121 81

Il
Il
ll
ll

ll

— Zwitserland

8,1,1 36,08

— de andere bestemmingen
(bbb) andere
voor de uitvoer naar :

— Canada

— Noorwegen en Finland

II
5121 82 l

— de andere bestemmingen
(22) andere

—

—

95,58

lll
36,08

ll
\\

II

— Zwitserland

I

—

—

— de zone E

— Oostenrijk

36,08

—

—

—

—

\

95,58
5121 85

—

ex II. andere (met uitzondering van kazen geproduceerd uit wei) :

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

5310 05

voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen

45,00
—

—

91,14
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Nummer
van het

gemeen

Omschrijving

Code

schappelijk
douanetarief

04.04

(2) van 80 of meer doch minder dan 85 gewichtspercenten

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

5310 11

(vervolg)
voor de uitvoer naar :

60,00

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen
(3) van 85 gewichtspercenten of meer doch minder dan 95
gewichtspercenten

121,52

5310 22

voor de uitvoer naar :

63,75

— de zone E
— Canada

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen
(4) van 95 gewichtspercenten of meer

129,12
5310 31

voor de uitvoer naar :
— de zone E
— Canada

71,25

— Noorwegen en Finland
— de andere bestemmingen

23.07

144,31

Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen
van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren :

ex B. ander, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook indien
vermengd met andere produkten, glucose (druivesuiker) of glucose
stroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onder
verdelingen 17.02 B en 21.07 F II, zetmeel en zuivelprodukten, met
uitzondering van speciaal veevoeder (') :
I. bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker) of glucosestroop
of maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de
posten 17.02 B en 21.07 F II :

a) geen zetmeel bevattende of met een zetmeelgehalte van
niet meer dan 10 gewichtspercenten :

(3) met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer
doch minder dan 75 gewichtspercenten en met een
gehalte aan melk in poeder of in korrels (met uitzon
dering van wei) (8) :
(aa) van minder dan 30 gewichtspercenten

5700 13

—

(bb) van 30 of meer, doch minder dan 40 gewichts
percenten

5700 23

7,50

5700 33

10,00

5700 42

12,50

5700 52

15,00

5700 62

17,50

(cc) van 40 of meer, doch minder dan 50 gewichts
percenten

(dd) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichts
percenten

(ee) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichts
percenten

(ff) van 70 of meer gewichtspercenten
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Nr. L 167/45

Nummer
van het

Omschrijving

gemeen

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

Code

schappelijk
douanetarief

(4) met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of meer
gewichtspercenten, en met een gehalte aan melk in
poeder of in korrels (met uitzondering van wei) (8) :

23.07

(vervolg)

(aa) van minder dan 30 gewichtspercenten

5800 13

—

(bb) van 30 of meer, doch minder dan 40 gewichts
percenten

5800 23

7,50

5800 32

10,00

5800 42

12,50

5800 52

15,00

5800 62

17,50

5800 72

18,75

5800 82

20,00

(cc) van 40 of meer, doch ' minder dan 50 gewichts
percenten

(dd) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichts
percenten

(ee) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichts
percenten

(ff) van 70 of meer, doch minder dan 75 gewichts
percenten

(gg) van 75 of meer, doch minder dan 80 gewichts
percenten

(hh) van 80 of meer gewichtspercenten
ex II. geen zetmeel, glucose (druivesuiker) of glucosestroop, malto
dextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de posten 17.02 B
en 21.07 F II, doch wel 50 gewichtspercenten of meer zuivel
produkten bevattend en met een gehalte aan melk in poeder
of in korrels (met uitzondering van wei) (*) :

I

s

(a) van 30 of meer, doch minder dan 40 gewichtspercenten

5900 01

31,50

(b) van 40 of meer, doch minder dan 50 gewichtspercenten

5900 05

42,00

(c) van 50 of meer, doch minder dan 60 gewichtspercenten

5900 12

52,50

(d) van 60 of meer, doch minder dan 70 gewichtspercenten

5900 22

63,00

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

5900 32

73,50

(f) van 80 of meer, doch minder dan 88 gewichtspercenten

5900 42

84,00

(g) van 88 of meer gewichtspercenten

5900 52

92,40

(') Wanneer het een mengprodukt behorende tot deze onderverdeling betreft, dat toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseï
naten bevat, wordt geen restitutie toegekend.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven of
al dan niet wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het produkt zijn toegevoegd.
(2) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen en/of wei en/of
lactose en/of caseïne en/of caseïnaten niet in aanmerking genomen.
Wanneer het een mengprodukt behorende tot deze onderverdeling betreft, dat toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of
caseïnaten bevat, wordt het gedeelte dat de toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten vertegenwoordigt niet in
aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag van de restitutie.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven, of
al dan niet wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het produkt zijn toegevoegd en indien toegevoegd :
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindpro
dukt en, met name,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.
(3) Wanneer dit produkt caseïne en/of caseïnaten bevat die vóór of tijdens de produktie zijn toegevoegd, wordt geen restitutie toegekend.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven of
al dan niet caseïne en/of caseïnaten werden toegevoegd.

Nr. L 167/46
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(4) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen én/of wei en/of
lactose en/of caseïne en/of caseïnaten niet in aanmerking genomen.

Het bedrag van de restitutie voor 100 kg produkt behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het bedrag aangeduid per kg, vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte, vervat in 100 kg produkt. In het geval echter
dat wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het produkt zijn toegevoegd, wordt het aangegeven bedrag per kg verme
nigvuldigd met het melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten in 100 kg produkt,
b) een element berekend overeenkomstig de bepaling van artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1098/68.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven, of
al dan niet wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het produkt zijn toegevoegd en indien toegevoegd :
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindpro
dukt en, met name,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.

(*) Het bedrag van de restitutie per 100 kg produkt behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het aangeduide bedrag per 100 kg. In het geval echter dat wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het produkt zijn
toegevoegd, wordt :
— het aangegeven bedrag per 100 kg vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei en/of
lactose en/of caseïne en/of caseïnaten, in 100 kg produkt, en vervolgens
— gedeeld door het gewicht van het melkgedeelte in 100 kg produkt,
b) een element berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1098/68.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven, of
al dan niet wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het produkt zijn toegevoegd en indien toegevoegd :
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindpro
dukten en, met name,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.

O Er wordt geen enkele restitutie toegekend bij uitvoer van kaas waarvan de prijs franco-grens, vóór de toepassing van de restitutie en
van het monetaire compenserende bedrag in de Lid-Staat van uitvoer, minder dan 140 Ecu/100 kg bedraagt. Deze beperking tot 140
Ecu/ 100 kg geldt niet voor de kazen behorende tot de onderverdeling 04.04 E I ex c).
f) Indien de kaas is verpakt in onmiddellijke verpakkingen welke eveneens vloeibare bewaringsmiddelen zoals pekel bevatten, wordt de
restitutie toegekend voor het nettogewicht na aftrek van het gewicht van deze vloeibare bewaringsmiddelen.
(8) Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven :
— het gehalte afgeroomde melkpoeder in gewichtspercenten ;
of al dan niet wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het produkt zijn toegevoegd en indien toegevoegd :
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eind
produkten en, met name,
— het lactosegehalte van de toegevoegde wei per 100 kg eindprodukt.
O Als speciaal veevoeder wordt beschouwd veevoeder dat magere-melkpoeder en vismeel en/of meer dan 9 g ijzer en/of meer dan 1,2 g
koper per 100 kg produkt bevat.

(10) Voor de uitvoer van deze produkten op grond van Verordening (EEG) nr. 765/86 :
— geldt voor de produkten, waarvoor het uitvoercertificaat met voorfixatie van de restitutie voor 1 januari 1987 is afgegeven, de resti
tutie die op 16 oktober 1986 van toepassing was ;
— is geen enkele restitutie van toepassing voor de produkten waarvoor het uitvoercertificaat vanaf 1 januari 1987 is afgegeven.

NB : De zones A, B, C en E zijn die welke worden bepaald bij Verordening (EEG) nr. 1098/68, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2283/81 .

Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van de melkvreemde vetten niet in aanmerking genomen.
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Nr. L 167/47

VERORDENING (EEG) Nr. 1772/87 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 1987
houdende schorsing van de interventie-aankopen van boter
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 773/87 (2),
en met name op artikel 7 bis, lid 1 , eerste alinea, en lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 777/87 van
de Raad van 16 maart 1987 tot wijziging van de interven
tie-aankoopregeling voor boter en magere-melkpoeder (3),
de criteria zijn vastgesteld op basis waarvan tot het einde
van de vijfde periode van twaalf maanden waarin de in
artikel 5 quater van Verordening (EEG) nr. 804/68
bedoelde extra-heffing van toepassing is, de interventie
aankopen van boter door de interventiebureaus kunnen
worden geschorst en moeten worden hervat ; dat de
uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1547/87 van de Commissie (4) ;
Overwegende dat de in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 777/87 bedoelde voorwaarde voor de schorsing

van de in artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
804/68 bedoelde aankopen van boter is vervuld ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en

zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 804/68
bedoelde aankopen van boter worden in de gehele
Gemeenschap geschorst.
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, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

(>)
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
78 van 20. 3. 1987, blz. 1 .
78 van 20. 3. 1987, blz. 10.
144 van 4. 6. 1987, blz. 12.
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Nr. L 167/48

VERORDENING (EEG) Nr. 1773/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 1987
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van
meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op 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 met name
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen van de in artikel 1 van die verordening bedoelde
produkten en de prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap kan worden overbrugd door een restitutie
bij uitvoer ;

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

Overwegende dat voor wat betreft meel, gries en griesmeel
van tarwe en rogge, de specifieke criteria zijn vastgesteld
in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2746/75 ; dat
bovendien de voor deze produkten toe te passen restitutie
moet worden berekend met inachtneming van de

hoeveelheid granen benodigd voor de vervaardiging
de desbetreffende produkten ; dat deze hoeveelheden
vastgesteld in Verordening nr. 162/67/EEG van
Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG)
1607/71 O ;

van
zijn
de
nr.

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
produkten een differentiatie van de restitutie voor
bepaalde produkten nodig kunnen maken ;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds kan
worden gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*) 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, geconstateerd gedurende een bepaalde periode,
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de
noteringen of prijzen van deze produkten in de Gemeen
schap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van
de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in de bijlage ;
Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer
naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van
het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti
tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , sub a), b) en c), van Verordening (EEG) nr,
2727/75 bedoelde produkten worden op de in de bijlage
aangegeven bedragen vastgesteld.
Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge
steld.

Artikel 2

(')
O
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 139 van 24. 5. 1986, blz. 29.
L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.
128 van 27. 6. 1967, blz. 2574/67.

h PB nr. L 168 van 27. 7. 1971 , blz. 16.

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 1987.
(«) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, 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, 25 juni 1987.
Voor de Commissie

. Frans ANDRIESSEN
Vice- Voorzitter

Nr. L 167/49
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

(Ecu / ton)

Bedrag
van de

Omschrijving

Tariefnummer

restitutie

10.01 B I

Zachte tarwe en mengkoren
voor uitvoer naar :

25,00

— derde landen
10.01 B II

Harde tarwe
voor uitvoer naar :

25,00 (3)

— derde landen
10.02

Rogge
voor uitvoer naar :

10.03

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein

10,00

— andere derde landen

25,00

Gerst
voor uitvoer naar :

25,00

— derde landen
10.04

Haver
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein

—

— andere derde landen
10.05 B

-

—

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein

0

— Canarische eilanden

0

— andere derde landen

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

—

10.07 C II

Sorgho, andere dan sorghohybriden voor zaaidoeleinden

—

ex 11.01 A

ex 11.01 B

Meel van zachte tarwe :

\

— asgehalte van 0 t/m 520

112,00

—
—
—
—
—

521 t/m 600
601 t/m 900
901 t/m 1 100
1 101 t/m 1 650
1 651 t/m 1 900

112,00

0 t/m 700
701 t/m 1 150
1 151 t/m 1 600
1 601 t/m 2 000

112,00

asgehalte
asgehalte
asgehalte
asgehalte
asgehalte

van
van
van
van
van

90,00
78,00
67,00
52,00

Meel van rogge :

—
—
—
—

asgehalte
asgehalte
asgehalte
asgehalte

van
van
van
van

112,00

112,00
112,00
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Nr. L 167/51

(Ecu / ton)

Bedrag
Tariefnummer

11.02 A Ia)

ex 11.02 A I b)

Omschrijving

Gries en griesmeel
— asgehalte van 0
— asgehalte van 0
— asgehalte van 0
— asgehalte van 1

van tarwe (harde tarwe)
t/m 1 300 (')
t/m 1 300 (2)
t/m 1 300
300 of hoger

Gries en griesmeel van tarwe (zachte tarwe) :
— asgehalte van 0 t/m 520

van de
restitutie

260,00 (3)
242,00 (3)
209,00 (3)
193,00 (3)

112,00

(') Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van 0,250 mm gaan.
(*) Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van 0,160 mm gaan.
(3) Met uitzondering van de hoeveelheden waarop de beschikking van de Commissie van 19 maart 1986 betrekking heeft.
NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 (PB nr. L 134 van 28. 5. 1977), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3817/85 (PB nr. L 368 van 31 . 12. 1985).

Nr. L 167/52
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VERORDENING (EEG) Nr. 1774/87 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 1987
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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. 1 579/86 (2), en met name
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordeningen genoemde produkten en de prijzen van
deze produkten in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975 (3),
houdende voor de sector granen algemene regels voor de
toekenning van restituties bij de uitvoer en de criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag, de restituties
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de
bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikke

ling, enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen,
evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeen
schap, en anderzijds van de prijzen van granen en de
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens dit artikel ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graanmarkten een evenwichtige
toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het
gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en dat
bovendien rekening moet worden gehouden met het eco
nomische aspect van de bedoelde uitvoer en de noodzaak
storingen op de markt van de Gemeenschap te vermij

het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die
op de wereldmarkt te dekken ;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig js 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 van de Raad (*) 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, geconstateerd gedurende een bepaalde periode,
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,
aan te houden ;

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

Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer
naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van
het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti
tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;

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

den ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de
invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1588/86 0, de specifieke criteria heeft
vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden
voor de berekening van de restitutie voor deze produkten ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige toestand van de markten in de sector verwerkte
produkten op basis van granen en rijst ertoe leidt dat de
restitutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD : ,

Artikel 1

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

Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge
steld.

Artikel 2

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
0 PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 29.
0 PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.

(*) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.
(Ó PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 47.

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 1987.
0 PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, 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, 25 juni 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mout

(Ecu / ton)

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Bedrag van de restitutie

11.07 A I b)
11.07 A II b)

118,35

11.07 B

154,49

63,50
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II

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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 juni 1987
betreffende de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting
(87/328/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 77/504/EEG van de Raad van 25 juli
1977 betreffende raszuivere fokrunderen ^), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), inzon
derheid op artikel 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Richtlijn 77/504/EEG ten doel heeft
het

intracommunautaire

handelsverkeer

in

raszuivere

fokrunderen geleidelijk te liberaliseren ; dat daartoe een
aanvullende harmonisatie ten aanzien van de toelating
van deze dieren en hun sperma tot de voortplanting nodig
is ;

Overwegende dat in dit verband moet worden voorkomen
dat

het

intracommunautaire

handelsverkeer

wordt

verboden, beperkt of belemmerd door nationale
voorschriften betreffende de toelating van raszuivere
fokrunderen en sperma van deze dieren tot de

voortplanting op het gebied van de natuurlijke dekking of
de kunstmatige inseminatie ;

Overwegende dat een onderscheid moet worden gemaakt
tussen de toelating tot de kunstmatige inseminatie van
enerzijds raszuivere stieren en sperma die in een Lid-Staat
alle officiële voor hun ras vastgestelde tests hebben onder
gaan, en anderzijds stieren en sperma die slechts voor
testdoeleinden zijn aanvaard ;

Overwegende dat het nuttig is een procedure in te voeren
volgens welke met name moeilijkheden bij de evaluatie
van testresultaten moeten worden opgelost ;
Overwegende dat het voorschrift dat het sperma
afkomstig moet zijn van officieel erkende centra voor
kunstmatige inseminatie de nodige waarborgen kan
bieden voor het bereiken van het nagestreefde doel ;
Overwegende dat het wenselijk is dat raszuivere fokstieren
en het sperma van deze dieren worden geïdentificeerd
door middel van een analyse van het bloedpatroon of
door middel van andere passende methoden ;

Overwegende dat het zinvol is bepaalde instanties aan te
wijzen die moeten samenwerken bij de uniformisatie van
de testmethoden en de evaluatie van de resultaten ;

belemmerd ;

Overwegende dat het, gezien de huidige bijzondere
situatie in Spanje en Portugal, nodig is deze Lid-Staten
meer tijd te gunnen om aan deze richtlijn te voldoen,

Overwegende dat de kunstmatige inseminatie een
belangrijke techniek vormt voor het optimale gebruik van

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Overwegende dat de toelating van raszuivere fokkoeien tot
de voortplanting niet mag worden verboden, beperkt of

de beste fokdieren en derhalve voor de veredeling van het
runderras ; dat evenwel elke achteruitgang van de
fokwaarde moet worden voorkomen, met name met

betrekking tot fokstieren die alle waarborgen moeten
bieden inzake genetische waarde en afwezigheid van
erfelijke gebreken ;
(>) PB nr. L 206 van 12. 8. 1977, blz. 8.
O PB nr. L 362 van 31 . 12. 1985, blz. 8.

Artikel 1

De Lid-Staten zien erop toe dat, onverminderd de veteri
nairrechtelijke voorschriften, de toelating van raszuivere
fokkoeien tot de voortplanting en de toelating van
raszuivere stieren tot de natuurlijke dekking niet wordt
verboden, beperkt of belemmerd.
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de procedure van artikel 8 van Richtlijn 77/504/EEG vast
te stellen passende methode.

Een Lid-Staat mag
Artikel 4

— de toelating tot officieel testen van raszuivere stieren
of het gebruik van het sperma van die dieren, binnen
de kwantitatieve grenzen die noodzakelijk zijn voor de

uitvoering van de officiële tests door erkende organi
saties of associaties,

— de toelating tot de kunstmatige inseminatie op zijn
grondgebied van raszuivere stieren of het gebruik van
het sperma van die dieren, wanneer die stieren in een
Lid-Staat zijn toegelaten tot de kunstmatige insemi
natie op basis van tests uitgevoerd overeenkomstig
Beschikking 86/ 1 30/EEG ('),

De Lid-Staten zien erop toe dat voor het intracommunau
taire handelsverkeer het in artikel 2 bedoelde sperma
wordt verzameld, behandeld en opgeslagen in een
officieel erkend centrum voor kunstmatige inseminatie.
Artikel 5

De Raad wijst op voorstel van de Commissie met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen een of meer referen
tie-instanties aan die moeten samenwerken ten einde de
testmethoden en de evaluatie van de testresultaten te
uniformiseren .

niet verbieden, beperken of belemmeren.
2. Indien de toepassing van lid 1 tot geschillen zou
leiden, met name ten aanzien van de interpretatie van de
testresultaten, hebben de bedrijven het recht het advies
van een deskundige in te winnen,
In het licht van het advies van deze deskundige kunnen
op verzoek van een Lid-Staat maatregelen worden

getroffen volgens de procedure yan artikel 8 van Richtlijn
77/504/EEG.

3. De algemene uitvoeringsbepalingen van lid 2
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 8 van
Richtlijn 77/504/EEG.
Artikel 3

De Lid-Staten zorgen ervoor dat raszuivere stieren en het
sperma van die dieren, bedoeld in artikel 2, alleen worden

gebruikt na identificatie van die stieren door middel van
een analyse van het bloedpatroon of een andere volgens

(') PB nr. L 101 van 17. 4. 1986, blz. 37.

Artikel 6

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1
januari 1989 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de .
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek
beschikken over een extra termijn van drie jaar om aan
deze richtlijn te voldoen.
Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Luxemburg, 18 juni 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DE KEERSMAEKER
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COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1987
inzake de richtsnoeren voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds
gedurende de jaren 1988-1990
(87/329/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Besluit 83/51 6/EEG van de Raad van 17 oktober 1983 betreffende de taken van
het Europees Sociaal Fonds ('), gewijzigd bij Besluit 85/568/EEG (2), inzonderheid op
artikel 6,

Gelet op het advies van het Comité van het Europees Sociaal Fonds,
Overwegende dat de Commissie jaarlijks vóór 1 mei voor de drie volgende begrotingsjaren
de richtsnoeren voor het beheer van het Fonds vaststelt, waarvan het doel is te bepalen
welke acties stroken met de door de Raad vastgestelde prioriteiten en met name de actie

programma's op het gebied van de werkgelegenheid en de beroepsopleiding ;
Overwegende dat de Lid-Staten werden geraadpleegd en dat het Parlement haar opmer
kingen heeft neergelegd in de resolutie van 13 maart 1987 (3),
BESLUIT :

Enig artikel
De richtsnoeren voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds gedurende de jaren
1988-1990 zijn in de bijlage van het onderhavige besluit opgenomen.
Gedaan te Brussel, 29 april 1987.
Voor de Commissie

Manuel MARÍN
Vice-Voorzitter

(») PB nr. L 289 van 22. 10. 1983, blz. 38 .
(2) PB nr. L 370 van 31 . 12. 1985, blz. 40.
O PB nr. C 99 van 13. 4. 1987, blz. 195.
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BIJLAGE
1.
1.1 .

Algemeen
De bijstand van het Fonds wordt geconcentreerd op acties tot bevordering van de werkgelegenheid
in :

1.1.1 . de regio's met absolute prioriteit zoals vermeld in artikel 7, sub 3, van het Besluit 83/51 6/EEG van de
Raad ;

1.1.2. zones waar een industriële herstructurering plaatsvindt, bestaande uit gebieden waarvoor, naar de
stand van 31 december 1987, uit het qüotavrije gedeelte van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling steun wordt verleend of waarvoor op grond van artikel 56 van het EGKS-Verdrag steun
Wordt verleend (zie de ter indicatie bijgevoegde lijst) ;
1.1.3. zones met grote langdurige werkloosheid, bepaald aan de hand van de werkloosheidspercentages en
het bruto binnenlands produkt per inwoner (zie bijgevoegde lijst) ;

1.2.

Prioritaire acties die beperkt zijn tot de regio's met absolute prioriteit, zijn gemerkt met de letters
(AR). Die welke beperkt zijn tot die regio's en tot de op de bijgevoegde lijst vermelde gebieden, zijn
gemerkt met (R). Prioritaire acties zonder regionale beperking zijn gemerkt met (N).
Als langdurig werkloos worden beschouwd personen die langer dan twaalf maanden werkloos zijn.

1.3.
1 .4.
Prioriteit wordt gegeven aan acties voor beroepsopleiding die :
1.4.1 . de opgeleide personen de vaardigheden bijbrengen die voor een of meer specifieke soorten betrek
kingen nodig zijn ;
1.4.2. tenminste 200 uur duren, buiten iedere eventuele fase van voorbereidende opleiding die in de actie
kan zijn opgenomen ;
1.4.3. 40 uur opleiding in enig verband met nieuwe technologieën omvatten ; bij de berekening van de
minimumduur van de opleiding worden deze 40 uur meegerekend. Deze voorwaarde geldt niet voor
acties ten behoeve van mentaal gehandicapten ;
1.4.4. bij acties tot bevordering van de werkgelegenheid in Griekenland en Portugal wordt de onder punt
1.4.2 genoemde minimumduur verlaagd tot 100 uur en is de onder punt 1.4.3 genoemde voorwaarde
in verband met de opleiding voor nieuwe technologieën niet van toepassing.
1.5. Voor het vormen van een leerlingopleiding wordt alleen aan het theoretische onderricht prioriteit
toegekend. Dit is prioritair in de regio's met absolute prioriteit of wanneer dat onderricht, in andere
gebieden, bestemd is voor gehandicapten of gezinsleden van migranten.
1 .6. Geen prioriteit zal worden toegekend voor bijdragen in de salariskosten van overheidspersoneelsleden
die worden opgeleid om werkzaam te zijn als opleider of ontwikkelingsconsulent.
1.7. De aanvragen zullen per begrotingspost worden goedgekeurd. Indien de beschikbare middelen niet
voldoende zijn voor alle prioritaire acties, zal een lineaire reductie worden toegepast, berekend als een
percentage van het bedrag van de resterende aanvragen van iedere Lid-Staat. Indien de beschikbare
middelen voldoende zijn om de prioritaire aanvragen te financieren zal deze reductie worden toege
past op de niet-prioritaire aanvragen. Bij de toepassing van de reductie zal voorkeur worden gegeven
aan :

1.7.1 . acties die deel uitmaken van een geïntegreerd programma waarvoor uit twee of meer financieringsin
strumenten van de Gemeenschap bijstand wordt verleend, in het bijzonder Mediterrane Geïntegreerde
Programma's (N) ;
1.7.2. acties inzake beroepsopleiding die rechtstreeks leidt tot specifieke betrekkingen in ondernemingen
met minder dan 500 werknemers en die verband houden met de toepassing van nieuwe technolo
gieën waarvan sprake is in Gemeenschapsprogramma's voor Onderzoek en Ontwikkeling (N) ;
1.7.3. acties waarvan de tenuitvoerlegging in bijzondere mate van de bijstand van het Fonds afhankelijk is
(N).

1.8.
1 9.
2.
2.1 .

2.2.

2.3.

Beschikkingen omtrent bijstandsaanvragen moeten verenigbaar zijn met het Gemeenschapsbeleid. De
overeenstemming met de Gemeenschapsregels zal in aanmerking worden genomen.
Bij het toepassen van de richtsnoeren houdt de Commissie rekening met de economische en sociale
situatie van Portugal.
Prioritaire acties voor jongeren onder 25 jaar
Beroepsopleiding, met een duur van ten minste 800 uur, inclusief werkervaring gedurende ten minste
200 uur maar niet meer dan 400 uur, die wezenlijke vooruitzichten op werk biedt voor personen
onder 18 jaar (R); voor acties tot bevordering van de werkgelegenheid in Griekenland en Portugal,
wordt de vereiste minimumduur voor de werkervaring teruggebracht tot 100 uur.
Beroepsopleiding voor personen wier kwalificaties in de praktijk ontoereikend of ongeschikt zijn
gebleken, ter voorbereiding op geschoold werk waarbij gebruik van nieuwe technologieën nodig is (N)
of in beroepen die wezenlijk uitzicht op werk bieden (AR). De voorwaarde met betrekking tot nieuwe
technologieën is in 1988 niet op Spanje van toepassing.
Tewerkstelling of vestiging voor onbepaalde tijd op additionele arbeidsplaatsen (R) of voor ten minste
zes maanden op additionele arbeidsplaatsen die voorzien in een collectieve behoefte (AR).
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2.4.

Beroepsopleiding door werkgelegenheidscheppende initiatieven van plaatselijke groepen, eventueel
met ondersteuning van plaatselijke of regionale autoriteiten en in het kader van een plaatselijke
expansie van de werkgelegenheidsmogelijkheden (N).

3.

Prioritaire acties voor personen boven 25 jaar

3.1 .

Beroepsopleiding voor personeel van ondernemingen met minder dan 500 werknemers dat moet
worden herschoold met het oog op de invoering van nieuwe technologie of de verbetering van
beheerstechnieken (R) ; bij afwijking van punt 1.4.2 is een minimumduur van 100 uur vereist.

3.2.

Tewerkstelling of vestiging van langdurig werklozen voor onbepaalde tijd op additionele arbeids
plaatsen of voor ten minste zes maanden op additionele arbeidsplaatsen die voorzien in een collec
tieve behoefte (AR).

3.3.

Beroepsopleiding door werkgelegenheidscheppende initiatieven van plaatselijke groepen, eventueel
met ondersteuning van plaatselijke of regionale autoriteiten en in het kader van een plaatselijke
expansie van de werkgelegenheidsmogelijkheden (R).

4.

Prioritaire acties waarvoor geen leeftijdsgrens geldt

4.1 .

Acties die deel uitmaken van een geïntegreerd programma waarvoor door meerdere financieringsin
strumenten van de Gemeenschap bijstand verleend Wordt (N).

4.2.

Acties die gezamenlijk ondernomen worden door organisaties in twee of meer Lid-Staten (N).

4.3.

Beroepsopleiding in verband met acties tot herstructurering van industriële ondernemingen wegens
technologische modernisering of wezenlijke veranderingen van de vraag in de desbetreffende sector ;
de herstructurering moet een aanzienlijke uitwerking hebben op de vereiste vaardigheden en op ten
minste 1 5 % van het personeel binnen een periode van twee jaar. De opleiding kan zowel betrekking
hebben op werknemers die voor verdere tewerkstelling in de onderneming worden omgeschoold als
op werknemers die werkloos worden en ergens anders een andere arbeidsplaats nodig hebben (R).

Buiten de prioritaire regio's zal prioriteit worden toegekend wanneer de herstructurering een
uitwerking heeft op de vereiste beroepskwalificatie van ten minste 25 % van de werknemers en
plaatsvindt in een gebied met bijzonder grote werkloosheid dan wel waar de overheid uitzonderlijke
maatregelen heeft genomen tot bevordering van beroepsopleiding of schepping van arbeidsplaatsen
(N).

4.4.

4.5.

Acties inzake beroepsopleiding die rechtstreeks leiden tot specifieke betrekkingen in ondernemingen
met minder dan 500 werknemers en die verband houden met de toepassing van nieuwe technolo
gieën waarvan sprake is in Gemeenschapsprogramma's voor Onderzoek en Ontwikkeling (N).
Beroepsopleiding voor langdurig werklozen die beantwoordt aan hun speciale behoeften, motivatie en
begeleiding inhoudt en wezenlijke uitzichten biedt op werk (R).

4.6.

Beroepsopleiding of tewerkstelling of vestiging op additionele arbeidsplaatsen voor vrouwen in
beroepen waar zij ondervertegenwoordigd zijn (N).

4.7.

Acties voor migranten en hun gezinsleden :

4.7.1 . om hun integratie in het gastland te bevorderen door beroepsopleiding gecombineerd met taalonder
richt (N) ; voor personen boven de 25 jaar is deze opleiding beperkt tot drie jaar na hun immigratie ;
4.7.2. om hun kennis van hun moedertaal te behouden en te voorzien in beroepsopleiding, zo nodig
gecombineerd met taalkundig ophaalonderricht, indien zij weer in hun land van herkomst wensen te
gaan werken. Deze bepalingen gelden alleen voor staatsburgers van de Lid-Staten (N).
4.8.

Acties voor gehandicapten die op de open arbeidsmarkt kunnen werken (R).

4.9.

Beroepsopleiding gedurende ten minste 400 uur voor personen met een beroepservaring van ten
minste drie jaar die werkzaam zullen zijn als opleiders of ontwikkelingsconsult (voor de bevordering
van plaatselijke initiatieven) (AR).

5.

Specifieke acties met een vernieuwend karakter
Acties met een vernieuwend karakter voor niet meer dan 100 personen, die een potentiële basis
vormen voor toekomstige steunverlening uit het Fonds in het kader van de arbeidsmarktpolitiek der
Lid-Staten. Deze acties moeten nieuwe benaderingen inzake inhoud, methoden of organisatie van
voor steun uit het Fonds in aanmerking komende acties toetsen (N). De beperking tot 100 personen

is niet van toepassing op acties die deel uitmaken van Mediterrane Geïntegreerde Programma's.
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LIJST VAN DE GEBIEDEN MET EEN HOGE EN LANGDURIGE WERKLOOSHEID EN/OF
EEN INDUSTRIËLE EN SECTORIËLE HERSTRUCTURERING

BELGIQUE/BELGIË

Arrondissements/arrondissementen : Aalst, Arlon, Ath, Bastogne, Brussel/Bruxelles, Charleroi, Dinant,
Hasselt, Huy, Liège, Maaseik, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Neufchateau, Nivelles,
Oudenaarde, Philippeville, Soignies, Thuin, Tongeren, Tournai, Verviers, Virton, Waremme.
DANMARK

Amtskommunerne : Bornholm, Frederiksborg.

Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Lemvig, Ulborg-Vemb, Ringkøbing, Holmsland, Skjern, Egvad (Ringkøbing
Amtskommune) ; Hanstholm, Thisted, Sydthy, Morsø, Sallingsund, Sundsøre (Viborg Amtskommune) ;
Gundsø, Roskilde, Lejre, Bramsnæs (Roskilde Amtskommune) ; Kommuner nord for Limfjorden, når bortses

fra Ålborg Kommune (Nordjylland Amtskommune).

DEUTSCHLAND

Länder : Berlin, Saarland.

Arbeitsmarktregionen : Aachen, Ahaus, Amberg, Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Bremen, Bremerhaven,
Cuxhaven, Dortmund-Lüdinghausen, Duisburg, Essen, Fulda, Gelsenkirchen, Hagen, Lübeck-Ostholstein,
Mülheim, Oberhausen, Osnabrück, Recklinghausen, Schwandorf, Siegen, Steinfurt, Wesel-Moers.
Gebietsteile der Arbeitsmarktregion Bayreuth, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur" Fördergebiete sind, und die Gebietsteile von Rheinland-Pfalz, die an das
Saarland angrenzen (').
ESPANA

Comunidades Autónomas/provincias : Álava, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Cantabria, Castellón de
la Plana, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Madrid, Navarra, Rioja, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya,
Zaragoza.
FRANCE

Départements : Allier, Ardennes, Ariege, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente
Maritime, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gard, Gironde,
Hérault, Indre-et-Loire, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan,
Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône,
Sarthe, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vosges.
Les cantons du Catelet et de Bohain-en-Vermandois dans l'Aisne ; les zones aidées dans fArdèche et la

Somme et les zones aidées limitrophes aux Vosges dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin (2) ; dans la Meuse, est
du fleuve Meuse ; les arrondissements d'Autun et de Charolles dans la Saône-et-Loire ; l'arrondissement
d'Albertville dans la Savoie.

ITALIA

Province : Alessandria, Ancona, Brescia, Ferrara, Forlì, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca,
Massa-Carrara, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Rieti, Roma,

Rovigo, Savona, Siena, Terni, Torino, Trieste, Valle d'Aosta, Venezia, Viterbo.
Zone assistite nelle province di Arezzo, Como, Treviso, Vercelli (3) ; Milano (eccetto il Centro ma compresa la
periferia industriale).
LUXEMBOURG

(!) Dreizehnter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Deutscher
Bundestag, Drucksache 10/ 1279 vom 11 . 4. 1984, S. 150.

(2) Décret 82/379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d aménagement du territoire,
Journal officiel de la République française
du 7. 5. 1982, p. 1294.

(3) — Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, deliberazione del 27. 3. 1980, Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 16. 4. 1980, pag. 3386 — 3390.
— Decreto n. 902 del 9. 11 . 1976, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 11 . 1 . 1977 ;
— Decreto del 16. 5. 1986, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14. 7. 1986.
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NEDERLAND

Gebieden vastgesteld door de Commissie voor de Regionale Ontwikkelingsprogrammering : agglomeratie
Haarlem, Alkmaar en omgeving, Arnhem/Nijmegen, IJmond, Kop van Noord-Holland, Oost-Groningen,
Twente, Zaanstreek, Zuid-Limburg.
In Zuidoost-Noord-Brabant de textielzone Helmond.
UNITED KINGDOM

Counties/local authority areas : Central, Cleveland, Clwyd, Cornwall, Durham, Fife, Gwent, Gwynedd,
Highlands, Humberside, Isle of Wight, Lothian, Merseyside, Mid Glamorgan, Northumberland, Not
tinghamshire, South Glamorgan, South Yorkshire, Staffordshire, Strathclyde, Tayside, Tyne and Wear, West
Glamorgan, West Midlands.
Travel-to-work-areas : Part of Wrexham in Cheshire ; Workington in Cumbria ; part of Sheffield in Derby
shire ; Llanelli in Dyfed ; Ashton-Under-Lyme, Bolton, Bury, Leigh, Oldham, Rochdale and Wigan in
Greater Manchester ; Accrington, Blackburn, Burnley, Lancaster, Nelson, Rossendale and Blackpool in
Lancashire ; Coalville in Leicestershire ; parts of Grimsby, of Hull and of Scunthorpe in Lincolnshire ; Corby
in Northamptonshire ; Bradford, Castleford, Dewsbury, Halifax, Huddersfield, Leeds, Keighley, Todmorden
and Wakefield in West Yorkshire.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 25 mei 1987

tot machtiging van Ierland een intracommunautair toezicht in te stellen op de
invoer van bepaalde soorten chemische stikstofhoudende meststoffen van
oorsprong uit bepaalde derde landen, die in de andere Lid-Staten in het vrije
verkeer zijn gebracht
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(87/330/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 115,
eerste alinea,

Gelet op Beschikking 80/47/EEG van de Commissie van
20 december 1979 betreffende de maatregelen inzake
toezicht en bescherming die de Lid-Staten mogen treffen
ten aanzien van de invoer van bepaalde produkten van
oorsprong uit derde landen die in een andere Lid-Staat in
het vrije verkeer zijn gebracht ('), inzonderheid op de

voor de betrokken . bedrijfstak kunnen leiden en deze
moeilijkheden kunnen verergeren ;

Overwegende dat de Commissie, met betrekking tot deze
sector in Ierland, inlichtingen heeft ontvangen waaruit
blijkt dat de invoer van ureum van oorsprong uit derde
landen — tot 1985 niet bestaand — gedurende het tijdvak
juli 1985 — juni 1986 en in het laatste halfjaar van 1986
respectievelijk 32 774 ton en 25 422 ton bedroeg ;
Overwegende dat de invoer van mengsel van ammonium
nitraat en calciumcarbonaat van oorsprong uit derde
landen is gestegen van 37 016 ton in 1982 tot 71 479 ton

artikelen 1 en 2,

in 1986 ;

Overwegende dat de Lid-Staten, krachtens Beschikking
80/47/EEG, slechts na voorafgaande machtiging van de
Commissie tot een intracommunautair toezicht op de
daarin bedoelde invoer kunnen overgaan ;

Overwegende dat de produktie van ureum tussen 1982 en
1986 stagneerde op een niveau van ongeveer 287 000 ton
en dat die van mengsel van ammoniumnitraat en calci
umcarbonaat over dit zelfde tijdvak van 435 000 ton tot

Overwegende dat de Ierse Regering uit hoofde van artikel
2 van Beschikking 80/47/EEG bij de Commissie een
verzoek heeft ingediend ten einde te worden gemachtigd

deze produkten op de binnenlandse markt is terugge
lopen van 83 % tot 54 % wat ureum betreft, en van 79 %
tot 62 % wat het mengsel van ammoniumnitraat en calci
umcarbonaat aangaat ;

tot het instellen van een intracommunautair toezicht voor

bepaalde soorten chemische stikstofhoudende meststoffen
van post ex 31.02 van het gemeenschappelijk douaneta
rief, van oorsprong uit Albanië, Bulgarije, de Duitse
Democratische Republiek, Hongarije, Polen, Roemenië,
de Sowjetunie en Tsjechoslowakije, die in de andere
Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht ;
Overwegende dat krachtens artikel 9, lid 4, van Veror
dening (EEG) nr. 3420/83 van de Raad (2), de Commissie
bij besluit van 9 mei 1987 de Ierse invoerregeling voor
chemische stikstofhoudende meststoffen heeft gewijzigd
en de invoer in Ierland van deze produkten tot en met 31
december 1987 aan kwantitatieve beperkingen heeft
onderworpen ;
Overwegende dat de betrokken invoer niet in alle
Lid-Staten onder gelijke omstandigheden plaatsvindt ;
Overwegende dat deze verschillen tot verleggingen van
het handelsverkeer kunnen leiden ;

Overwegende dat de Ierse autoriteiten hebben verklaard
dat deze verleggingen tot economische moeilijkheden
(') PB nr. L 16 van 22. 1 . 1980, blz. 14.
(2) PB nr. L 346 van 8. 12. 1983, blz. 6.

378 000 ton is verminderd ; dat het marktaandeel van

Overwegende dat de prijzen van de betrokken invoer
aanzienlijk lager zijn dan de prijzen van soortgelijke in
Ierland vervaardigde produkten ;
Overwegende dat de communautaire invoer van, meer
bepaald, ureum van oorsprong uit de landen met staats
handel is gestegen van 120 000 ton in 1984 tot 530 239
ton in 1986 ;

Overwegende dat, gelet op de bovengenoemde punten, en
in het bijzonder op de ontwikkeling van de invoer van de
betrokken produkten in Ierland en in de rest van de
Gemeenschap, en gelet op de zeer lage prijzen van deze
invoer, het gevaar bestaat dat zich onvoorziene en ingrij
pende verleggingen van het handelsverkeer voordoen
welke tot economische moeilijkheden kunnen leiden ;
Overwegende dat het dienstig is onder deze omstandig
heden volledig op de hoogte te zijn van de te verwachten
intracommunautaire invoer ten einde elke mogelijke
gevaarlijke ontwikkeling te onderkennen en daar
eventueel een oplossing voor te vinden ; dat het derhalve
aanbeveling verdient de betrokken invoer van oorsprong
uit de genoemde derde landen in overeenstemming met
artikel 2 van Beschikking 80/47/EEG aan een vooraf
gaand intracommunautair toezicht te onderwerpen,
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Artikel 2

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Deze beschikking is gericht tot Ierland.

Artikel 1

Ierland wordt, in overeenstemming met artikel 2 van
Beschikking 80/47/EEG, gemachtigd tot en met 31
december 1987 een intracommunautair toezicht in te

Gedaan te Brussel, 25 mei 1987.

stellen op de in bijlage genoemde produkten van
oorsprong uit Albanië, Bulgarije, de
Duitse
Democratische Republiek,- Hongarije, Polen, Roemenië,
de Sowjetunie en Tsjechoslowakije, die in de andere
Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ
Lid van de Commissie

BIJLAGE

Nummer van het

gemeenschappelijk douanetarief

ex 31.02

Omschrijving

NIMEXE-code

31.02-15, 80

Ureum

31.02-30

Mengsel van ammoniumnitraat en calcium
carbonaat
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1368/87 van de Commissie van 18 mei 1987 betref
fende de indeling van goederen onder post 90.28 A II a) van het gemeenschappelijk
douanetarief

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 130 van 20 mei 1987)
i

Bladzijde 5, artikel 1 , eerste alinea :

in plaats van :

„Elektronische meetinstrumenten waarmee bepaalde gegevens die worden verkregen door meting van
elektrische grootheden of van fysieke grootheden die vooraf in overeenkomstige elektrische groot
heden werden omgezet, die verzameld en door een ingebouwde centrale verwerkingseenheid verwerkt
kunnen worden, dienen te worden ingedeeld onder post
te lezen :

«Elektronische meetinstrumenten waarmee bepaalde gegevens die worden verkregen door meting van
elektrische grootheden of van fysieke grootheden die vooraf in overeenkomstige elektrische groot
heden werden omgezet, kunnen worden verzameld en door een ingebouwde centrale verwerkings
eenheid kunnen worden verwerkt, dienen te worden ingedeeld onder post

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1630/87 van de Commissie van 11 'juni 1987 tot vast
stelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 152 van 12 juni 1987)
Bladzijde 17, bijlage, voetnoot (3)
in plaats van : „de restitutie met 0,81 Ecu/ 100 kg verminderd."
te lezen :
„de restitutie tot 0,81 Ecu/ 100 kg verminderd ".
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