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VERORDENING (EEG) Nr. 1930/87 VAN DE RAAD
van 19 januari 1987
betreffende de sluiting van de Overeenkomsten in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en enerzijds
Barbados, Belize, Fidji , de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoor
kust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democratische
Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, de Republiek Oeganda,
Sint-Christopher en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de
Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago en de
Republiek Zimbabwe , en anderzijds de Republiek India inzake de gegarandeerde
prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987
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 de uitvoering van het aan de derde
ACS-EEG-Overeenkomst gehechte Protocol nr. 7 inzake
ACS-suiker (!) en van de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Republiek
India betreffende rietsuiker (2), krachtens artikel 1 , lid 2,
ervan, geschiedt in het kader van de gemeenschappelijke
marktordening voor suiker ;
Overwegende dat de Overeenkomsten in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeen
schap en enerzijds de in voornoemd Protocol genoemde
Staten en anderzijds de Republiek India inzake de
gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringspe
riode 1986/ 1987 dienen te worden goedgekeurd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de
Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democra
tische Republiek Madagascar, de Republiek Malawi,
Mauritius, de Republiek Oeganda, Sint-Christopher en
Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland,
de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad
en Tobago en de Republiek Zimbabwe, en anderzijds de
Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor
rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/ 1987 worden
namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de Overeenkomsten is aan deze verordening
gehecht.
Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon
aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomsten te
ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te
binden .

VASTGESTELD :

Artikel 1

De Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Economische Gemeenschap en
enerzijds Barbados, Belize, Fidji, de Coöperatieve

Artikel 3

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

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

Gedaan te Brussel, 19 januari 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DE KEERSMAEKER

(') PB nr. L 86 van 31 . 3 . 1986, blz. 164.
(2) PB nr. L 190 van 22. 7 . 1975, blz . 35 .
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OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en

Barbados, Belize, Fidji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust,
Jamaica, de Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democratische Republiek
Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, de Republiek Oeganda, Sint-Christopher
en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek
Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago en de Republiek Zimbabwe inzake de
gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987
Brief nr. 1
Brussel, 19 januari 1987.
Mijne Heren,

De vertegenwoordigers van de ACS-Staten bedoeld in het aan de derde ACS-EEG-Overeenkomst
gehechte Protocol nr. 7 betreffende ACS-suiker en van de Commissie, namens de Europese
Economische Gemeenschap, zijn overeenkomstig de bepalingen van genoemd Protocol overeen
gekomen aan hun bevoegde autoriteiten ter goedkeuring de volgende tekst voor te leggen, die
het onderwerp moet vormen van een briefwisseling tussen de betrokken ACS-Staten en de
Gemeenschap.

Voor de periode van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1987 worden de in artikel 5, lid 4, van het
Protocol betreffende suiker genoemde gegarandeerde prijzen, met het oog op de in artikel 6 van
dat Protocol bedoelde interventie, vastgesteld op :
a) voor ruwe suiker :
44,92 Ecu per 100 kilogram ;
b) voor witte suiker :
55,39 Ecu per 100 kilogram.
Deze prijzen liggen niet hoger dan de prijzen voor de vorige leveringsperiode en gelden voor
onverpakte suiker van de standaardkwaliteit zoals omschreven in de communautaire voorschrif
ten, geleverd cif „free out" Europese havens van de Gemeenschap. De instelling van deze prijzen
doet geenszins afbreuk aan de respectieve standpunten van de partijen bij de Overeenkomst met
betrekking tot de principes voor de bepaling van de garantieprijzen.
Hoewel niet is voorzien in terugwerkende kracht ten aanzien van de prijzen voor 1986/ 1987, is
overeengekomen dat het besluit van dit jaar geen invloed heeft op het standpunt van de ACS
Staten omtrent de terugwerkende kracht bij de onderhandelingen die in de toekomst zullen
worden gevoerd, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Protocol nr. 7 bij de derde ACS-EEG
Overeenkomst.

Er werd kennis genomen van het feit dat het probleem van de zeevrachtkosten voor de ACS
Staten nog steeds een urgent vraagstuk is dat onverwijld dient te worden onderzocht en geregeld.
U zoudt mij ten zeerste verplichten indien U de ontvangst van dit schrijven zoudt willen beves
tigen en mij zoudt willen bevestigen dat dit schrijven, met Uw antwoord, een Overeenkomst
vormt tussen de Regeringen van de betrokken ACS-Staten en de Gemeenschap.
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Les ruego acepten, Señores, el testimonio de mi más alta consideración.
Modtag, ærede herrer, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριοι, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτιμήσεως.

Please, accept, Sirs, the assurance of my highest consideration.

Je vous prie d agréer, Messieurs, 1 assurance de ma plus haute considération.
Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

Ik verzoek U, Mijne Heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaar
den .

Queiram aceitar, Excelentíssimos Senhores, a expressão da minha mais alta consideração.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas
På vegne Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
On behalf of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Em nome do Conselho das Comunidades Europeias
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Brief nr. 2
Brussel, 19 januari 1987.
Mijnheer,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw schrijven van heden, dat als volgt luidt :

„De vertegenwoordigers van de ACS-Staten bedoeld in het aan de derde ACS-EEG
Overeenkomst gehechte Protocol nr. 7 betreffende ACS-suiker en van de Commissie,
namens de Europese Economische Gemeenschap, zijn overeenkomstig de bepalingen van
genoemd protocol overeengekomen aan hun bevoegde autoriteiten ter goedkeuring de
volgende tekst voor te leggen, die het onderwerp moet vormen van een briefwisseling
tussen de betrokken ACS-Staten en de Gemeenschap.
Voor de periode van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1987 worden de in artikel 5, lid 4, van
het Protocol betreffende suiker genoemde gegarandeerde prijzen, met het oog op de in
artikel 6 van dat Protocol bedoelde interventie, vastgesteld op :
a) voor ruwe suiker : 44,92 Ecu per 100 kilogram ;
b) voor witte suiker : 55,39 Ecu per 100 kilogram .
Deze prijzen liggen niet hoger dan de prijzen voor de vorige leveringsperiode en gelden
voor onverpakte suiker van de standaardkwaliteit zoals omschreven in de communautaire
voorschriften, geleverd cif „free out" Europese havens van de Gemeenschap. De instelling
van deze prijzen doet geenszins afbreuk aan de respectieve standpunten van de partijen bij
de Overeenkomst met betrekking tot de principes voor de bepaling van de garantieprijzen.
Hoewel niet is voorzien in terugwerkende kracht ten aanzien van de prijzen voor 1986/
1987, is overeengekomen dat het besluit van dit jaar geen invloed heeft op het standpunt
van de ACS-Staten omtrent de terugwerkende kracht bij de onderhandelingen die in de
toekomst zullen worden gevoerd, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Protocol nr. 7 bij de
derde ACS-EEG-Overeenkomst.

Er werd kennis genomen van het feit dat het probleem van de zeevrachtkosten voor de
ACS-Staten nog steeds een urgent vraagstuk is dat onverwijld dient te worden onderzocht
en geregeld .
U zoudt mij ten zeerste verplichten indien U de ontvangst van dit schrijven zoudt willen
bevestigen en mij zoudt willen bevestigen dat dit schrijven, met Uw antwoord, een Over
eenkomst vormt tussen de Regeringen van de betrokken ACS-Staten en de Gemeen
schap .".

Ik heb de eer U de instemming van de Regeringen van de betrokken ACS-Staten met het vooraf
gaande te bevestigen .
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Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της μέγιστης μου εκτιμήσεως.

Veuillez agréer, Monsieur, 1 assurance de ma très haute considération.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

For the Government of Barbados

For the Government of Belize

Pour le gouvernement de la republique populaire du Congo

Pour le gouvernement de la république de Côte-d Ivoire
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For the Government of Fiji

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

For the Government of Jamaica

For the Government of the Republic of Kenya

Pour le gouvernement de la republique démocratique de Madagascar

For the Government of the Republic of Malawi
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Pour le gouvernement de 1 ile Maurice

For the Government of Saint Christopher and Nevis

Namens de Regering van de Republiek Suriname

For the Government of the Kingdom of Swaziland

For the Government of the United Republic of Tanzania
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For the Government of Trinidad and Tobago

For the Government of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Zimbabwe
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OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leverings
periode 1986/1987

Brief nr. 1
Brussel, 15 juni 1987.
Mijnheer,

De vertegenwoordigers van de Republiek India en van de Commissie, namens de Europese
Economische Gemeenschap, zijn overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende rietsuiker overeenge
komen aan hun bevoegde autoriteiten ter goedkeuring de volgende tekst voor te leggen, die het
onderwerp moet vormen van een briefwisseling tussen de Republiek India en de Gemeenschap.

Voor de periode van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1987 worden de in artikel 5, lid 4, van de
Overeenkomst genoemde gegarandeerde prijzen, met het oog op de in artikel 6 van die Overeen
komst bedoelde interventie, vastgesteld op :
a) voor ruwe suiker :
44,92 Ecu per 1 00 kilogram ;
b) voor witte suiker :
55,39 Ecu per 100 kilogram .

Deze prijzen liggen niet hoger dan de prijzen voor de vorige leveringsperiode en gelden voor
onverpakte suiker van de standaardkwaliteit zoals omschreven in de communautaire voorschrif
ten, geleverd cif „free out" Europese havens van de Gemeenschap. De instelling van deze prijzen
doet geenszins afbreuk aan de respectieve standpunten van de partijen bij de Overeenkomst met
betrekking tot de principes voor de bepaling van de garantieprijzen.
Hoewel niet is voorzien in terugwerkende kracht ten aanzien van de prijzen voor 1986/ 1987, is
overeengekomen dat het besluit van dit jaar geen invloed heeft op het standpunt van de Repu
bliek India omtrent de terugwerkende kracht bij de onderhandelingen die in de toekomst zullen
worden gevoerd, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de Overeenkomst.
Er werd kennis genomen van het feit dat voor de Republiek India het probleem van de
zeevrachtkosten nog steeds een urgent vraagstuk is dat onverwijld dient te worden onderzocht en
geregeld.
U zoudt mij ten zeerste verplichten indien U de ontvangst van dit schrijven zoudt willen beves

tigen en mij zoudt willen bevestigen dat dit schrijven, met Uw antwoord, een Overeenkomst

vormt tussen Uw Regering en de Gemeenschap.
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Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτιμήσεως.
Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration .

Veuillez agréer, Monsieur, 1 assurance de ma très haute considération.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas
På vegne Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
On behalf of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Em nome do Conselho das Comunidades Europeias
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Brief nr. 2

Brussel, 15 juni 1987
Mijnheer,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw schrijven van heden, dat als volgt luidt :
„De vertegenwoordigers van de Republiek India en van de Commissie, namens de Euro
pese Economische Gemeenschap, zijn overeenkomstig de bepalingen van de Overeen
komst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende
rietsuiker overeengekomen aan hun bevoegde autoriteiten ter goedkeuring de volgende
tekst voor te leggen , die het onderwerp moet vormen van een briefwisseling tussen de
Republiek India en de Gemeenschap.
Voor de periode van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1987 worden de in artikel 5, lid 4, van
de Overeenkomst genoemde gegarandeerde prijzen, met het oog op de in artikel 6 van die
Overeenkomst bedoelde interventie, vastgesteld op :
a) voor ruwe suiker : 44,92 Ecu per 100 kilogram ;
b) voor witte suiker : 55,39 Ecu per 100 kilogram.

Deze prijzen liggen niet hoger dan de prijzen voor de vorige leveringsperiode en gelden
voor onverpakte suiker van de standaardkwaliteit zoals omschreven in de communautaire
voorschriften, geleverd cif „free out" Europese havens van de Gemeenschap. De instelling
van deze prijzen doet geenszins afbreuk aan de respectieve standpunten van de partijen bij
de Overeenkomst met betrekking tot de principes voor de bepaling van de garantieprijzen.
Hoewel niet is voorzien in terugwerkende kracht ten aanzien van de prijzen voor 1986/
1987, is overeengekomen dat het besluit van dit jaar geen invloed heeft op het standpunt
van de Republiek India omtrent de terugwerkende kracht bij de onderhandelingen die in
de toekomst zullen worden gevoerd, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de Overeenkomst.
Er werd kennis genomen van het feit dat voor de Republiek India het probleem van de
zeevrachtkosten nog steeds een urgent vraagstuk is dat onverwijld dient te worden onder
zocht en geregeld.
U zoudt mij ten zeerste verplichten indien U de ontvangst van dit schrijven zoudt willen
bevestigen en mij zoudt willen bevestigen dat dit schrijven, met Uw antwoord, een Over
eenkomst vormt tussen Uw Regering en de Gemeenschap.".

Ik heb de eer U de instemming van mijn Regering met het voorafgaande te bevestigen .
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Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.
Modtag, hr., forsikringen om min mest ucimærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτιμήσεως.
Veuillez agréer, Monsieur, 1 assurance de ma très haute considération.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

For the Government of the Republic of India
Por el Gobierno de la República de la India
For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

Pour le gouvernement de la république de l'Inde
Per il governo della Repubblica dell'India

Voor de Regering van de Republiek India

Pelo Governo da República da índia
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VERORDENING (EEG) Nr. 1931/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen

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. 1900/ 87 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,
Gezien 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 die
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
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 vastgesteld met inachtneming van de

basis van granen moet worden bepaald door slechts met
bepaalde produkten rekening te houden die worden
gebruikt voor de vervaardiging van mengvoeders en waar
voor een restitutie kan worden vastgesteld ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1913/69 van de
Commissie van 29 september 1969 betreffende de toeken
ning en de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer
van mengvoeders op basis van granen (*), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1349/87 Q, heeft voorge
schreven dat de berekening van de restitutie bij uitvoer
moet worden gebaseerd op het gemiddelde van de voor de
meest algemeen gebruikte basisgranen toegekende restitu
ties en berekende heffingen, aangepast aan de hand van
de in de lopende maand geldende drempelprijs ; dat voor
deze berekening eveneens rekening gehouden moet
worden met het gehalte aan graanprodukten ; dat
derhalve, ter vereenvoudiging, de mengvoeders in catego
rieën geklasseerd en de restitutie voor elke categorie op
basis van de hoeveelheid graanprodukten die de betref
fende categorie gewoonlijk bevat, vastgesteld dienen te
worden ; dat anderzijds het bedrag van de restitutie even
eens rekening moet houden met de mogelijkheden en
voorwaarden voor de afzetmogelijkheden en verkoopvoor
waarden voor de betrokken produkten op de wereldmarkt,
het belang dat men erbij heeft om verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te voorkomen en het
economisch aspect van de uitvoer ;

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
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 ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels en criteria
op de huidige toestand van de markten in de sector
mengvoeders op basis van granen ertoe leidt dat de resti
tutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is het
verschil te dekken tussen de prijzen in de Gemeenschap
en die op de wereldmarkt ;
Overwegende dat krachtens artikel 7, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2743/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende vaststelling van de regeling voor mengvoeders
op basis van granen (4), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 944/87 (*), de restitutie bij uitvoer van mengvoeders op
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
182 van 3. 7. 1987.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 60.
90 van 2. 4. 1987, blz. 2.

Overwegende evenwel dat het momenteel dienstig lijkt
om bij de vaststelling van de restitutie uit te gaan van het
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen
die in het algemeen voor het betrokken mengvoeder
worden gebruikt, zodat de economische realiteit bij de
uitvoer van de bedoelde produkten nauwkeuriger in
aanmerking kan worden genomen ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten de differentiatie
van de restitutie voor mengvoeders volgens hun samen
stelling en bestemming nodig kunnen maken ; dat het,
om deze differentiatie tot stand te brengen, dienstig is
gebruik te maken van de zones van bestemming als
omschreven in bijlage II bij Verordening (EEG) nr.
1124/77 van de Commissie van 27 mei 1977 houdende

een nieuwe afbakening van de zones van bestemming
voor de restituties of de heffingen bij uitvoer en voor
bepaalde uitvoercertificaten in de sectoren granen en
rijst (8), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3817/85 (®) ;
(*)
Q
(8)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

246
127
134
368

van
van
van
van

30.
16.
28 .
31 .

9. 1969, blz. 11 .
5. 1987, blz. 14.
5. 1977, blz. 53.
12. 1985, blz. 16.
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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 ^), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (2), bedoelde
correctiefactor is toegepast, voor de munteenheden
welke onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment

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 :

van 2,25 % ,
Artikel 1

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden

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

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

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde mengvoeders waarop Verordening
(EEG) nr. 2743/75 van toepassing is, worden vastgesteld in
overeenstemming met de bijlage van deze verordening.

Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge

aan te houden ;

steld.

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij tussentijds kan worden gewij
zigd ;

Artikel 2

Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van

Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer

Deze verordening treedt in werking op 4 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

(') PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(2) PB nr. L 153 van 13 . 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
(Ecu / ton)
Bijzondere
onderverdeling

Nr. van het
gemeen

voor de
restitutie

schappelijk
douanetarief

Bedrag

Vereenvoudigde naamlijst

van de restitutie

Veevoeder vallende onder Verordening (EEG) nr. 2743/75, bevat
tende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook indien vermengd met
andere produkten, zetmeel, glucose (druivesuiker) of glucosestroop
van de onderverdelingen 17.02 B en 21.07 F II of zuivelprodukten
(van de posten of onderverdelingen 04.01 , 04.02, 04.03, 04.04, 17.02
A of 21.07 F I):

23.07 B I

met een gehalte aan zuivelprodukten van minder dan 50 gewichts
percenten en een gehalte aan graanprodukten (') van :

6010

— meer dan 5 gewichtspercenten en minder dan of gelijk aan
gewichtspercenten
— meer dan 10 gewichtspercenten en minder dan of gelijk aan
gewichtspercenten
— meer dan 20 gewichtspercenten en minder dan of gelijk aan
gewichtspercenten
— meer dan 30 gewichtspercenten en minder dan of gelijk aan
gewichtspercenten
— meer dan 40 gewichtspercenten en minder dan of gelijk aan
gewichtspercenten
— meer dan 50 gewichtspercenten en minder dan of gelijk aan
gewichtspercenten
— meer dan 60 gewichtspercenten en minder dan of gelijk aan

7010

gewichtspercenten
— meer dan 70 gewichtspercenten

0510

\\
1010
2010

li
3010

\\
4010

||
5010

\

10
5,52 0

7,54 00

-0

11,05 0

15,10 00

—0

22,10 0

30,18 00

—0

33,150

45.27 00

- f)

44,19 0

6036 00

-0

55,24 0

75,4500

66,29 0
72,32 (2)

90,54 00
98,77 00

20
30
40

50
60
70
—0
—0

(') Worden als graanprodukten beschouwd de produkten van hoofdstuk 10 (met uitzondering van onderverdeling 10.07 C II) en van de posten 11.01 en 11.02
(met uitzondering van onderverdeling 1 1 .02 G) van het gemeenschappelijk douanetarief.
O Voor uitvoer naar de zones A, B, C, D en E zoals bedoeld in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 1124/77.
(3) Minimumgehalte maïs van meer dan : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ; 5010 : 50 % ; 6010 : 60 %, 7010 : 60 % .
Voor zover dit minimum in acht wordt genomen , gelden deze restituties op verzoek van de belanghebbende eveneens wanneer het gehalte aan graanpro
dukten het op dezelfde regel vastgestelde maximumgehalte overschrijdt.
(*) Voor uitvoer naar andere derde landen .

4. 7. 87

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 185/ 16

VERORDENING (EEG) Nr. 1932/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987
tot vaststelling van de bij invoer van krenten en rozijnen toe te passen monetaire
coëfficiënt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2237/85 van de
Commissie van 30 juli 1985 tot vaststelling van uitvoe
ringsbepalingen voor de toepassing van het stelsel van
minimumprijzen bij invoer van krenten en rozijnen (3), en
met name op artikel 4,

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2237/85 is bepaald dat, indien het werkelijke
monetaire verschil tussen de landbouwomrekeningskoers
voor de valuta van een Lid-Staat en de spilkoers, of voor
zover toepasselijk de marktkoers, gelijk is aan of groter is
dan 2,5 punten, de Commissie een monetaire coëfficiënt
vaststelt die overeenkomt met het werkelijke monetaire
verschil ;

Overwegende dat in artikel 4, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2237/85 is bepaald dat de monetaire coëfficiënt
wordt vastgesteld vóór het begin van het verkoopseizoen
en vervolgens op de eerste maandag van de maanden
november, januari, maart, mei en juli ;
Overwegende dat de in het verkoopseizoen 1986/ 1987
voor krenten en rozijnen toe te passen minimumprijs bij
invoer, alsmede de bij niet inachtneming van die prijs toe
te passen compenserende heffingen zijn vastgesteld bij

Verordening (EEG) nr. 2382/86 van de Commissie (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 193/87 (*) ;
dat de in bijlage II bij die verordening aangegeven invoer
prijzen worden berekend als specifieke percentages van de
minimumprijs bij invoer ; dat de monetaire coëfficiënt
bijgevolg zowel op de minimumprijzen bij invoer als op
de invoerprijzen van toepassing is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Wanneer de minimumprijs bij invoer en de invoerprijs,
zoals aangegeven in de bijlagen I en II bij de gewijzigde
Verordening (EEG) nr. 2382/86 in één van de volgende
nationale valuta's zijn omgerekend tegen de landbouwom
rekeningskoers, wordt het bij de omrekening verkregen
bedrag vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënt :
— voor de Duitse mark :

— voor de Nederlandse gulden :
— voor de Griekse drachme :

— voor het pond sterling :
— voor de Portugese escudo :
— voor de Spaanse peseta :
— voor de Franse frank :

— voor het Ierse pond :
— voor de Deense kroon :
— voor de Italiaanse lire :

0,972
0,972
1,312
1,214
1,067
1,052
1,050
1,051
1,035
1,059 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

(>) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 159 van 14. 6. 1986, blz. 1 .
(3) PB nr, L 209 van 6. 8 . 1985, blz. 24.

(4) PB nr. L 206 van 30 . 7. 1986, blz . 18 .
O PB nr. L 113 van 30. 4. 1987, blz. 52.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1933/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987
tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
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. 1418 /76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1449/86 (2), inzonderheid op artikel 1 1 , lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 833/87 van de
Commissie van 23 maart 1987 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad
betreffende de invoer van langkorrelige, aromatische Bas
mati-rijst van de posten ex 10.06 B I en II van het
gemeenschappelijk douanetarief (3), inzonderheid op
artikel 8 ,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van rijst en breukrijst zijn vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 881 /87 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1831 /87

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 881 /87 neergelegde regelen op de aanbodprijzen en
noteringen van heden waarover de Commissie beschikt,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen,
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub a) en b), van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten te
innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
133 van 21 . 5. 1986, blz. 1 .
80 van 24. 3 . 1987, blz. 20 .
85 van 28 . 3 . 1987, blz . 5 .
174 van 1 . 7. 1987, blz. 6.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor rijst en breukrijst
(Ecu / ton)
Derde landen

Omschrijving

Tariefnummer

ex 10.06

(behalve

Portugal

ACS-Staten/

ACS-Staten/
LGO

Basmati

0

LGO) (3)

000

—

359,32

176,06

—

—

375,70

184,25

281,78

Rijst :

\

B. andere :

I. Padie en gedopte rijst :
a) Padie :
1 . rondkorrelige

\

2. langkorrelige
b) gedopte rijst :

1 . rondkorrelige
2. langkorrelige

II. halfwitte en volwitte rijst :
a) halfwitte rijst :

\

II\\
—

449,15

220,97

—

—

469,62

231,21

352,22

||li\
||||I

1 . rondkorrelige

13,05

555,31

265,73

—

2. langkorrelige

12,97

666,33

321,28

499,75

1 . rondkorrelige

13,90

591,41

283,35

—

2. langkorrelige

13,90

714,31

344,80

535,73

85,36

205,02

99,51

b) volwitte rijst :

III. Breukrijst

—

NB : De heffingen moeten in nationale valuta worden omgerekend aan de hand van de bij Verordening (EEG) nr. 3294/86 vastge
stelde specifieke landbouwomrekeningskoersen.
(') Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 486/85 en van
Verordening (EEG) nr. 551 /85.

(*) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die in het overzeese departement Réunion
worden ingevoerd.

(3) De heffing bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 1 1 bis van Verordening (EEG) nr.
1418/76 .

{*) Deze heffing is van toepassing op Basmati-rijst waarvoor de regeling van Verordening (EEG) nr. 3877/86 geldt.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1934/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1449/86 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 6,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen voor
rijst en breukrijst dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2684/86 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1832/87 (4) ;
Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan de

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De premies, die aan de vooraf vastgestelde invoer
heffingen voor rijst en breukrijst van oorsprong uit
Portugal worden toegevoegd, worden vastgesteld op nul.
2. De premies, die aan de vooraf vastgestelde invoer
heffingen voor rijst en breukrijst van oorsprong uit derde
landen worden toegevoegd, worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(')
(*)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166
133
246
178

van
van
van
van

25. 6. 1976, blz. 1 .
21 . 5. 1986, blz. 1 .
30. 8 . 1986, blz. 8 .
1 . 7. 1987, blz. 8 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de premies die aan
de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd
(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

schappelijk
douanetarief

ex 10.06

Lopend

1 ' term .

2' term .

3' term.

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

Rijst :
B. andere :

\

I. Padie en gedopte rijst :
a) Padie :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige
b) gedopte rijst :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige
II. halfwitte en volwitte rijst :

a) halfwitte rijst :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige
b) volwitte rijst :
1 . rondkorrelige
2. langkorrelige
III. Breukrijst

ll

—

—

ll

0

0

0

0

0

0

li

—

—

\

II||I
0

0

0

0

0

0

\

—

—

\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

0
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Nr. L 185/21

VERORDENING (EEG) Nr. 1935/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van het steunbedrag voor de in artikel 3, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1431/82 bedoelde erwten, tuin- en veldbonen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

douanerechten bij de invoer van erwten, tuin- en

GEMEENSCHAPPEN,

veldbonen uit derde landen :

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. 1431 /82 van de Raad van
18 mei 1982 houdende bijzondere maatregelen voor
erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3127/86 (2),
en met name op artikel 3, lid 6, sub b),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2036/82 van de Raad van
19 juli 1982 tot vaststelling van de algemene voorschriften
inzake de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en
veldbonen en niet-bittere lupinen (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1958/87 (4), en met name op

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2036/82 is
bepaald dat voor de vaststelling van de in artikel 3, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 1431 /82 bedoelde wereld
marktprijs voor erwten, tuin- en veldbonen rekening
wordt gehouden met de aanbiedingen op de wereldmarkt
behalve die welke niet als representatief voor de werke
lijke markttendens kunnen worden beschouwd ; dat in
geval geen enkele aanbieding in aanmerking kan worden
genomen voor de vaststelling van de wereldmarktprijs,
deze prijs wordt vastgesteld op grond van de op de
markten van de voornaamste exporterende landen gecon
stateerde prijzen ; dat in geval geen enkele aanbieding op
de wereldmarkt of op de markt van de voornaamste
exporterende landen in aanmerking kan worden genomen
voor de vaststelling van de wereldmarktprijs, deze prijs
wordt vastgesteld op hetzelfde peil als de ptreefprijs voor
de betrokken produkten ;

artikel 2, lid 1 ,

Overwegende dat in artikel 3, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1431 /82 is bepaald dat er steun voor in de
Gemeenschap geoogste erwten, tuin- en veldbonen wordt
toegekend wanneer de wereldmarktprijs voor de
betrokken produkten lager ligt dan de streefprijs ; dat deze
steun gelijk is aan het verschil tussen deze twee prijzen ;
Overwegende dat de streefprijs voor erwten, tuin- en
veldbonen voor het verkoopseizoen 1987/ 1988 is vastge
steld bij Verordening (EEG) nr. 1957/87 van de Raad (*) ;

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
2049/82 van de Commissie (J), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1238/87 (8), en overeenkomstig de
Verordeningen (EEG) nr. 2036/82 en (EEG) nr. 1464/86
de gemiddelde wereldmarktprijs moet worden vastgesteld
per 100 kg onverpakt, in Rotterdam geleverd produkt van
gezonde handelskwaliteit ; dat voor de vaststelling van
deze prijs uitsluitend rekening wordt gehouden met de
gunstigste aanbiedingen voor leveringen op zeer korte
termijn, met uitsluiting van aanbiedingen van stomende
goederen ;

Overwegende dat in artikel 2 bis van Verordening (EEG)
nr. 1431 /82 is bepaald dat de streefprijs maandelijks wordt
verhoogd vanaf het begin van de derde maand van het
verkoopseizoen ; dat het bedrag van de maandelijkse
verhoging is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
1959/87 van de Raad O ;

Overwegende dat voor de aanbiedingen en noteringen die
niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen, de
nodige aanpassingen moeten worden verricht, en met
name de aanpassingen bedoeld in artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 2049/82 ;

Overwegende dat krachtens artikel 121 , lid 3, en artikel
307, lid 3, van de Akte van Toetreding van Spanje en
Portugal het steunbedrag voor de in één van die
Lid-Staten geoogste en verwerkte produkten wordt
aangepast om rekening te houden met de invloed van de

Overwegende dat wanneer de steun vooraf wordt vastge
steld, het steunbedrag wordt aangepast overeenkomstig

(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

162
292
219
184
184

van
van
van
van
van

12. 6. 1982, blz. 28 .
16. 10 . 1986, blz. 1 .
28 . 7. 1982, blz. 1 .
3 . 7. 1987.
3. 7. 1987.

(6) PB nr. L 184 van 3. 7. 1987.

artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2036/82 ;

Overwegende dat ten einde de normale werking van de
steunregeling te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van de steun :
O PB nr. L 219 van 28 . 7. 1982, blz. 36.
(8) PB nr. L 117 van 5. 5. 1987, blz. 9.
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— 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 ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (2), bedoelde coëffi
ciënt 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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2036/82
bedoelde wereldmarktprijs wordt vastgesteld op 17,00 Ecu
per 100 kg.
Artikel 2

contante wisselkoersen voor elk van deze munteen

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

1 . Het in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
1431 /82 bedoelde steunbedrag wordt vastgesteld in de
bijlage.
2.

aan te houden ;

Overwegende dat de steun ten minste eenmaal voor elk

verkoopseizoen moet worden vastgesteld ;

Voor de vanaf 1

oktober 1987 te identificeren

erwten, tuin- en veldbonen is het toe te passen steun
bedrag gelijk aan het in lid 1 bedoelde bedrag, aangepast
met het verschil tussen de streefprijs die geldt voor de
maand september 1987 en de streefprijs die geldt voor de
maand van identificatie .

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

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 4 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de steun voor
erwten, tuin- en veldbonen die voor menselijke consumptie of daarmee gelijkgestelde
voeding worden gebruikt

Met ingang van 4 juli 1987 geldende steunbedragen
(in Ecu/100 kg)

l

Erwten

Tuin- en veldbonen

— Spanje
— Portugal

12,09

— andere Lid-Staten

12,52

12,52
12,14
12,52

Produkten, verwerkt in :

(') PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
n PB nr. L 153 van 13 . 6 . 1987, blz . 1 .

12,14
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Nr. L 185/23

VERORDENING (EEG) Nr. 1936/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
onderkleding van brei- of haakwerk van de categorie van produkten nr. 13 (code
nummer 40.0130) en weefsels van synthetische stapelvezels, ongebleekt of
gebleekt, van de categorie van produkten nr. ex 3 (codenummer 40.0033), van
oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald
bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat voor onderkleding van brei- of

GEMEENSCHAPPEN,

haakwerk van de categorie van produkten nr. 13 en
weefsels van synthetische stapelvezels, ongebleekt of
gebleekt, van de categorie van produkten nr. ex 3 het
plafond respectievelijk 99 000 stuks en 5,100 ton
bedraagt ; dat op 1 juni 1987 de invoer van deze
produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit India,
waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het
betrokken plafond heeft bereikt ; dat het is aangewezen de
invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te

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
algemene tariefpreferenties voor 1987 op textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), en 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 ;

stellen ten aanzien van India,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 7 juli 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 India :

Nr. van het

Code
nummer

Categorie

gemeen

schappelijk

NIMEXE-code

Omschrijving

(3)

(4)

douanetarief

(1 )
40.0130

13

(2)

Onderkleding van niet-elastisch
gegummeerd brei- of haakwerk :

60.04 ex B

60.04-36, 48 , 56, 66, 75, 85

40.0033

ex 3

of

van

niet

Slips en onderbroeken voor heren of jongens, slips
en broeken voor dames of meisjes, van brei- of
haakwerk, van katoen of van synthetische of van
kunstmatige textielvezels
Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelve

ex 56.07 A

zels :

A. Weefsels van synthetische stapelvezels :

andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsels (bad
en
frotteerstof
hieronder
begrepen)
en
chenilleweefsel :

56.07-04, 10, 20, 30, 39 , 45

O PB nr. L 373 van 31 . 12. 1986, blz . 68 .

— ongebleekt of gebleekt

Nr. L 185/24

Publikatieblad van de Europese Gemeénschappen
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, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
COCKFIELD

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1937/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
shorts en andere korte broeken ; lange broeken van de categorie van produkten
nr. 6 (codenummer 40.0060), van oorsprong uit Argentinië, waarvoor de algemene
tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de
Raad

Overwegende dat voor shorts en andere korte broeken ;
lange broeken van de categorie van produkten nr. 6 het
plafond 40 400 stuks bedraagt ; dat op 1 juni 1987 de

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad van

invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van
oorsprong uit Argentinië, 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
Argentinië,

16 december 1986 betreffende de toepassing van alge
mene tariefpreferenties voor 1987 op textielprodukten van
oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), en met name op
artikel 4,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

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 ;

VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 7 juli 1987 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3925/86 van de Raad, wederingesteld voor de invoer in de
Gemeenschap van de hiernavermelde produkten van
oorsprong uit Argentinië :

Nr. van het

Code
nummer

Categorie

gemeen

schappelijk

NIMEXE-code

Omschrijving

(3)

(4)

douanetarief

O)
40.0060

6

(2)

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding :
Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinder
bovenkleding :

61.01 ex C

61.02 B II e)
ex 6

B. andere :

61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76
61.02-66, 68 , 72

Shorts en andere korte broeken (andere dan voor het
baden) ; lange broeken, geweven, voor heren en
jongens ; lange broeken, geweven, van wol, van
katoen of van synthetische of van kunstmatige tex
tielvezels voor dames, meisjes en kinderen

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

Nr. L 185/26

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
COCKFIELD

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1938/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
zakdoeken en pochettes van de categorie van produkten nr. 19 (codenummer
40.0190), mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van
produkten nr. 29 (codenummer 40.0290), trainingspakken van de categorie van
produkten nr. 73 (codenummer 40.0730) en mantelpakken en broekpakken voor
dames van de categorie van produkten nr. 74 (codenummer 40.0740), van
oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties 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,

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 ('), en 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
vastgesteld 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 ;
Overwegende dat voor zakdoeken en pochettes van de
categorie van produkten nr. 19, mantelpakken en broek

pakken voor dames van de categorie van produkten nr.
29, trainingspakken van de categorie van produkten nr. 73
en mantelpakken en broekpakken voor dames van de
categorie van produkten nr. 74 het plafond respectievelijk
185 600, 16 000, 14 500 en 2 000 stuks bedraagt ; dat op 1
juni 1987 de invoer van deze produkten in de Gemeen
schap, van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de tariefprefe
renties 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 Pakistan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 7 juli 1987 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3925/86 van de Raad, wederingesteld voor de invoer in de
Gemeenschap van de hiernavermelde produkten van
oorsprong uit Pakistan :

Nr. van het

Code
nummer

Categorie

gemeen

schappelijk

NIMEXE-code

Omschrijving

(3)

(4)

douanetarief

(1 )
40.0190

19

(2)

61.05 A, C

61.05-10, 99

Zakdoeken en pochettes, andere dan van brei- of
haakwerk

)

40.0290

29

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinder
bovenkleding :

61.02 ex B

B. andere :

61.02-42, 43 , 44

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

Mantelpakken' en broekpakken, andere dan van brei
of haakwerk, voor dames en meisjes, van wol, van
katoen of van synthetische of van kunstmatige
textielvezels, met uitzondering van skikleding
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Nr. van het

Code
nummer

Categorie

gemeen

schappelijk

NIMEXE-code

Omschrijving

(3)

(4)

douanetarief

(1)
40.0730

73

(2)

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen,
van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of

60.05 ex A

haakwerk :

A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :
II . andere :

60.05-16, 17, 19

40.0740

74

60.05 ex A

Trainingspakken, van brei- of haakwerk, van wol,
van katoen of van synthetische of van kunst
matige textielvezels
Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen,
van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of
haakwerk :

A. Bovenkleding en kledingtoebehoren :
II . andere :

60.05-70, 71 , 72, 73 , 74

Mantelpakken en broekpakken (combinaties
daaronder begrepen), van brei- of haakwerk, voor
dames en meisjes, van wol, van katoen of van
synthetische of van kunstmatige textielvezels,
met uitzondering van skikleding

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, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
COCKFIELD

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1939/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1292/81 wat de kwaliteitsnormen
voor prei betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

a) sub i) Klasse I :

— wordt na de eerste alinea de volgende zin toege

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1351 /86 (2), en met
name op artikel 2, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat de kwaliteitsnormen voor prei zijn vast
gesteld in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1292/81
van de Commissie (3) ;
Overwegende dat uit de ervaring is gebleken dat de
produktie- en oogsttechnieken het niet mogelijk maken
om de vastgestelde criteria inzake kleur en zuiverheid
volledig in acht te nemen ; dat bij de bepaling van de
kwaliteitsnormen met die situatie rekening moet worden
gehouden ;
Overwegende dat er in enkele Lid-Staten een belangrijke
produktie van zogenaamde „primeur prei" bestaat ; dat bij
de kwaliteitsnormen dat type van prei in aanmerking
moet worden genomen ;
Overwegende dat op de betrokken punten voldoende
ervaring moet worden opgedaan, alvorens tot een defini
tieve wijziging van de normen over te gaan ; dat derhalve
opnieuw tijdelijk van de vastgestelde kwaliteitsnormen
voor prei moet worden afgeweken zonder evenwel aan de
kwaliteit van het produkt afbreuk te doen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,

voegd :

„Lichte sporen van aarde binnen de schacht zijn
toegestaan."
— wordt de laatste alinea gelezen :
„Het witte tot groenwitte gedeelte moet ten
minste een derde van de totale lengte van de
prei of de helft van de schacht uitmaken.
Voor primeur prei (') moet het witte tot groen
witte gedeelte ten minste een kwart van de
totale lengte of een derde van de schacht uitma
ken .

(') Direct gezaaide, niet verpote prei, geoogst m
het tijdvak gaande van het einde van de
winter tot het begin van de zomer." ;
b) sub ii) Klasse II :

— wordt na de eerste alinea de volgende zin toege
voegd :
„Sporen van aarde binnen de schacht zijn toege
staan ."

— wordt de laatste alinea gelezen :
„Voor alle typen prei moet het witte tot groen
witte gedeelte ten minste een kwart van de
totale lengte of een derde van de schacht uitma
ken ." ;

c) sub iii) Klasse III : voetnoot (') wordt voetnoot (2) en
het laatste streepje wordt gelezen :
„— Aan de buitenkant lichte sporen van aarde
vertonen ".

2. In titel III „Sorteringsvoorschriften", sub i), wordt de
tweede alinea gelezen :
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1292/81 worden
de onderstaande afwijkingen opgenomen :
1 . In titel II „Kwaliteitsvoorschriften", sub B „Indeling in
klassen" :

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 119 van 8. 5. 1986, blz. 46.
(3) PB nr. L 129 van 15. 5. 1981 , blz. 38

„De minimale middellijn is 8 mm voor primeur prei
en 10 mm voor andere prei ".

3. In titel VI „Aanduidingsvoorschriften", sub B „Aard van
het produkt", wordt de zin als volgt aangevuld :
„of „Primeur Prei" in alle gevallen voor dit type prei ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1987.
Zij is van toepassing tot en met 31 augustus 1988 .

Nr. L 185/30

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1940/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2409/86 betreffende de verkoop van
interventieboter bestemd voor bijmenging in mengvoeder
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

van de verklikstoffen die kunnen worden gebruikt, aan te

GEMEENSCHAPPEN,

passen ;

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

Overwegende dat de boter krachtens artikel 15 bis van
Verordening (EEG) nr. 2409/86 binnen 60 dagen moet
worden gedenatureerd ; dat deze termijn te kort blijkt,
rekening houdende met de behandelingsmogelijkheden
bij uitslag door bepaalde interventiebureaus ; dat deze
termijn derhalve moet worden verlengd ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad van
15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voor
schriften betreffende de interventiemaatregelen op de
markt voor boter en room ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3790/85 (2), en met name op
artikel 7 bis,

Overwegende dat bij artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
2409/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1165/87 (4), de datum is vastgesteld
waarop de ten verkoop aangeboden boter door het inter
ventiebureau moet zijn ingeslagen ; dat ten einde de
verkoop van boter met het oog op denaturering te kunnen
voortzetten, de datum waarop de boter met een vetgehalte
van minder dan 82 % wordt ingeslagen, moet worden
vervroegd ;

Overwegende dat krachtens voornoemde verordening en
wanneer de toegewezen boter niet voor denaturering is
bestemd, de controles worden verricht tot het mengvoeder
is vervaardigd ; dat de verwerkingszekerheid derhalve
slechts na dit eindstadium wordt vrijgegeven ; dat ingeval
het botervetgehalte van het mengvoeder uit de samenstel
ling van het voormengsel kan worden afgeleid, in de voor
schriften is bepaald dat het voeder niet meer door middel
van bemonstering moet worden gecontroleerd ; dat,
wanneer de samenstelling van dergelijk voormengsel door
de Lid-Staat waar de bereiding heeft plaatsgevonden, is
erkend, het dienstig is de controleprocedures nog te
versoepelen en de verwerkingszekerheid in het stadium
van het voormengsel vrij te geven ; dat in de praktijk
overigens is gebleken dat het gebruik van verklikstoffen
in het boterconcentraat of in het voormengsel een
voldoende waarborg is om de verwerkingszekerheid in dit
stadium gedeeltelijk vrij te geven ;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat het, aange
zien het mengvoeders betreft, de voorkeur verdient het
aan het bedrijf over te laten de geproduceerde partij in het
kader van zijn eigen produktieprogramma te definiëren,
aangezien het voor deze veevoeders kenmerkend is dat zij
niet homogeen zijn ;
Overwegende dat in de voorschriften is bepaald dat
tijdens de verwerking van de boter tot voormengsel of tot
boterconcentraat verklikstoffen kunnen worden bijge
mengd ; dat het, gezien de markt, mogelijk is de definitie
(')
(2)
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

169
367
208
112

van
van
van
van

18 .
31 .
31 .
29.

7. 1968, blz. 1 .
12. 1985, blz. 5.
7. 1986, blz. 29.
4. 1987, blz. 29 .

Overwegende dat het duidelijkheidshalve de voorkeur
verdient in het kader van het denatureringsproces van de
toegewezen boter te bepalen dat de controles in het
stadium van het produkt dat na de denaturering wordt
verkregen, plaatsvinden en dat de zekerheden ook in
datzelfde stadium worden vrijgegeven ;
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 :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2409/86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 1 , eerste alinea, wordt gelezen :
„Onder de in deze verordening vastgestelde voor
waarden wordt boter verkocht die overeenkomstig
artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 804/68 is
aangekocht en vóór 1 juli 1984 is ingeslagen of, wat
boter met een vetgehalte van minder dan 82 %
betreft, vóór 1 januari 1985 is ingeslagen.".
2. In de artikelen 4 en 5 worden de woorden „als

omschreven in artikel 2, sub b), van Richtlijn
79/373/EEG" geschrapt.
3 . In artikel 6, lid 2, onder b), wordt in plaats van „ 1,1
kg" gelezen : „0,9 kg" en wordt in plaats van het getal
„325" gelezen het getal „320".

4. Artikel 9, lid 1 , eerste alinea, wordt gelezen :
„1 .

Als mengvoeder in de zin van deze verordening

worden beschouwd :

— volledige diervoeders als omschreven in artikel 2,
sub d), van Richtlijn 79/373/EEG ;
— aanvullende diervoeders als omschreven in artikel

2, sub e), van Richtlijn 79/373/EEG en voor
mengsels waarvan de samenstelling kenmerkend
is voor diervoeding en door de bevoegde instantie
van de Lid-Staat waar deze worden geproduceerd,
is erkend ".
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5. Artikel 10 wordt gelezen :
Artikel 10

Artikel 9, lid 2, is niet van toepassing op mengvoeder
dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 , met
tankwagens of containers wordt geleverd :
— hetzij aan een bedrijf dat het mengvoeder moet
verwerken tot volledige diervoeders als bedoeld in
artikel 9, lid 1 , eerste streepje ;
— hetzij aan een landbouwbedrijf of een veemesterij
die dat mengvoeder gebruikt.".

6. Artikel 13, lid 3 , laatste alinea, wordt gelezen :
„Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 14,
punt 2, wordt onder vervaardigde partij verstaan een
hoeveelheid mengvoeder van dezelfde samenstelling,
welke in het kader van het produktieproces van het
bedrijf is geïdentificeerd.".

7. In artikel 14, punt 1 , laatste alinea, wordt in plaats
van de woorden „dit artikel" gelezen : „dit punt".
8 . Aan artikel 14, wordt een punt 4 toegevoegd,
luidende :

„4. In het in artikel 9, lid 1 , eerste alinea, tweede

streepje, bedoelde geval wordt de in punt 2, sub
a), bedoelde controle ook geacht te zijn verricht
indien de inschrijver een verklaring van het in
artikel 10, eerste streepje, bedoelde bedrijf over
legt die door stilzwijgende verlenging voor alle
verkooptransacties geldt en waarin dit bedrijf het
volgende bevestigt :
— zijn verplichtingen die in het in artikel 5
bedoelde verkoopcontract zijn vermeld ;
— het feit dat het kennis heeft genomen van de
nationale sancties waaraan het wordt onder

worpen indien bij de in punt 2, sub b),
bedoelde controle of bij enige andere controle
die de overheid verricht, blijkt dat niet aan de
aangegane verplichtingen is voldaan ".

9. Artikel 15 bis, lid 1 , wordt gelezen :
„ 1 . De in artikel 3 bedoelde inschrijver kan aan de
inschrijving deelnemen zonder in te stemmen met de
voorwaarden van artikel 4, van de titels II en III en

van artikel 14 als hij zich schriftelijk ertoe verbindt
de aangekochte boter in de Gemeenschap te denatu
reren, met het oog op bijmenging in mengvoeder,
door bijmenging
a) hetzij in de vetcomponent van biologisch materiaal
van dierlijke oorsprong ; de aangekochte boter
moet dan tevoren integraal met dit materiaal
worden vermengd in een verhouding van 8
gewichtspercenten ;
b) hetzij in teruggewonnen oliën of vetten uit de
restauratiesector of de levensmiddelenindustrie die

in totaal ten minste tweemaal zoveel wegen als de
hoeveelheid bijgemengde boter ;
binnen 90 dagen volgende op de uiterste dag voor het
indienen van de offertes voor de in artikel

17

bedoelde bijzondere inschrijving.".
10. In artikel 15 bis, lid 4, en artikel 21 , lid 2, tweede

alinea, wordt in plaats van het woord „eindprodukt"
gelezen de woorden : „verkregen produkt".
11 . Aan artikel 21 , lid 2, eerste alinea, wordt de volgende
volzin toegevoegd :
„De verwerkingszekerheid kan evenwel voor een
derde worden vrijgegeven wanneer aan het botercon
centraat of het voormengsel de in artikel 6, lid 2,
bedoelde produkten zijn toegevoegd ".

12. In artikel 26, lid 1 , tweede alinea, wordt in plaats van
de woorden : „termijn van 60 dagen" gelezen : „ter
mijn van 90 dagen".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 8 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
»

Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1941/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1726/70 ten aanzien van de
sluitings- en registratiedata van de contracten voor tabaksbladerenteelt
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 de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
ruwe tabak ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1576/86 (2), en met name op artikel 3, lid 3, eerste

Overwegende dat in Spanje de instantie die met de regi
stratie van de teeltcontracten en -aangiften is belast, eerst
onlangs is opgericht ; dat het, aangezien deze instantie
nog operationeel moet worden gemaakt, aangewezen is
een latere datum vast te stellen voor de sluiting en de
registratie van de teeltcontracten en -aangiften voor in dat
land geteelde tabak ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor tabak,

alinea,

Overwegende dat krachtens artikel 2 ter van Verordening
(EEG) nr. 1726/70 van de Commissie van 25 augustus
1970 betreffende de wijze van toekenning van de premie
voor tabaksbladeren (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1791 /86 (4), de teeltaangiften en
-contracten moeten worden gesloten vóór 1 mei en gere
gistreerd vóór 1 juli van het jaar waarin zij voor het eerst
van toepassing zijn ;
Overwegende dat, in verband met ongunstige weersom
standigheden die de zaaibedbereiding hebben vertraagd,
bepaalde gegevens die in de teeltcontracten moeten
worden vermeld, pas bekend kunnen worden na de voor
de sluiting van die contracten vastgestelde uiterste datum ;
dat het hier om een geval gaat als bedoeld in artikel 2 ter,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In afwijking van artikel 2 ter, lid 3, eerste en tweede
volzin, en lid 6, onder a), eerste streepje, van Verordening
(EEG) nr. 1726/70, mogen de teeltaangiften en
-contracten voor tabaksbladeren die in 1987 voor het eerst

van toepassing zijn, tot en met 30 juni 1987 worden
gesloten en tot en met 31 juli 1987 worden geregistreerd.
Voor Spanje worden deze data evenwel naar 31 augustus,
respectievelijk 30 september 1987 verschoven.

lid 3, eerste alinea, derde en vierde volzin, van Verorde

Artikel 2

ning (EEG) nr. 1726/70 op grond waarvan de Commissie
de nodige maatregelen kan vaststellen en bijgevolg ook
kan bepalen dat die uiterste datum, en derhalve ook die
voor de registratie van de teeltcontracten en -aangiften,
moet worden opgeschoven ;

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(')
(2)
(3)
(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 .
191 van 27. 8 . 1970, blz . 1 .
156 van 11 . 6. 1986, blz. 16.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1942/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde

produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet
in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

a) enerzijds met de gemiddelde kosten waartegen de
verwerkende industrieën zich op de markt van de
Gemeenschap van de betrokken basisprodukten
kunnen voorzien en anderzijds met de op de wereld
markt toegepaste prijzen ;

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 (l), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1900/87 (2), en met name
op artikel 16, lid 2, vierde alinea, eerste zin,

b) met het niveau van de restituties bij de uitvoer van
verwerkte landbouwprodukten die onder bijlage II van
het Verdrag vallen en waarvan de vervaardiging onder
vergelijkbare voorwaarden geschiedt ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418 /76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1449/86 (4), en met name op artikel 17, lid 2,

c) met de noodzaak, gelijke mededingingsvoorwaarden te
waarborgen tussen de industrieën die produkten uit de
Gemeenschap gebruiken en die welke produkten uit
derde landen onder de regeling van het actieve verede
lingsverkeer gebruiken ;

vierde alinea, eerste zin,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 16, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 en artikel 17, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1418 /76 het verschil tussen de
noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in
artikel 1 van deze beide verordeningen bedoelde
produkten enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap
anderzijds door een restitutie bij de uitvoer kan worden
overbrugd ; dat in Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de
Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de alge
mene regels aangaande de toekenning van restituties bij
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitu
tiebedrag betreffende bepaalde landbouwprodukten, uitge
voerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II
van het Verdrag vallen Q, laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2223/ 86 (*), is omschreven voor welke van
die produkten een restitutie dient te worden vastgesteld

bij uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang
van het geval in bijlage B bij Verordening (EEG) nr.
2727/75 of bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1418/76 ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1 , eerste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 3035/80 de restitutie
per 100 kg van elk van de betrokken basisprodukten voor
iedere maand moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat overeenkomstig lid 2 van dat zelfde
artikel bij de vaststelling van de restitutie met name reke
ning dient te worden gehouden :
(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
182
166
133
323

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
3. 7. 1987.
25. 6. 1976, blz. 1 .
21 . 5. 1986, blz. 1 .
29 . 11 . 1980, blz. 27.

(6) PB nr. L 194 van 17. 7. 1986, blz. 1 .

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3035/80 is bepaald dat voor de vaststelling van
de restitutie in voorkomend geval rekening moet worden
gehouden met de restituties bij de produktie, de steun
maatregelen of andere maatregelen van gelijke werking,
die voor de in bijlage A van die verordening genoemde
basisproduken of de daarmede gelijkgestelde produkten in
alle Lid-Staten worden toegepast uit hoofde van de veror
dening houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de betrokken sector ; dat dergelijke restituties
bij de produktie worden verleend op de voorwaarden van
Verordening (EEG) nr. 2742/75 van de Raad van 29
oktober 1975 inzake de restituties bij de produktie in de
sectoren granen en rijst f7), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3794/85 (8), en van Verordening (EEG)
nr. 1009/86 van de Raad van 25 maart 1986, tot vaststel

ling van de algemene voorschriften inzake de restituties
bij de produktie in de sectoren granen en rijst (') ; dat het
dienstig is, met het oog op de toepassing van het bepaalde
in artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3035/80 het,
krachtens en overeenkomstig de bepalingen van de Veror
deningen (EEG) nr. 2742/75 of (EEG) nr. 1009/86, voor
het betreffende produkt toepasselijke bedrag van de resti
tutie bij de produktie in aanmerking te nemen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
(7) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 57.
(8) PB nr. L 367 van 31 . 12. 1985, blz. 20.
») PB nr. L 94 van 9 . 4. 1986, blz. 6.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A
van Verordening (EEG) nr. 3035/80 genoemde basispro
dukten die tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verorde
ning (EEG) nr. 2727/75 of artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76 en die worden uitgevoerd in de

vorm van goederen vermeld in bijlage B van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 respectievelijk bijlage B van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76, worden vastgesteld zoals in de
bijlage is opgenomen.
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, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 houdende vaststelling van de restitu
ties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst,
uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
(in Ecu/100 kg)
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

10.01 BI

Restituties

Zachte tarwe en mengkoren :
— voor de zetmeelindustrie

10,804 (')

— andere dan voor de zetmeelindustrie

10,804

10.01 B II

Harde tarwe („durum")

13,684

10.02

Rogge

9,778

10.03

Gerst

10,976

10.04

Haver

9,211

10.05 B

Maïs (andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden) :
— voor de zetmeelindustrie

10.06 B I b) 1

10.06 Bib) 2
10.06 B II b) 1
10.06 B II b) 2
10.06 B III

14,092

Gedopte rijst,
Gedopte rijst,
Volwitte rijst,
Volwitte rijst,
Breukrijst :

44,918

57,959

68,457

20,561 (')
20,561

Sorgho

Meel
Meel
Gries
Gries

11.02 Alb)

47,235

— andere dan voor de zetmeelindustrie

11.01 A

11.02 A Ia)

rondkorrelig
langkorrelig
rondkorrelig
langkorrelig

— voor de zetmeelindustrie

10.07 C II

11.01 B

14,092 0

— andere dan voor de zetmeelindustrie

van tarwe en van mengkoren
van rogge
en griesmeel van harde tarwe („durum")
en griesmeel van zachte tarwe

7,011
12,712
18,780
21,210
12,712

(') In geval van uitvoer van goederen die onder de bijlage van Verordening (EEG) nr. 1009/86 vallen, moet dit
bedrag worden verminderd, krachtens en overeenkomstig de bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr.
2742/75 en (EEG) nr. 1009/86, met het voor het betreffende produkt toepasselijke bedrag van de produktieresti
tutie .

In geval van uitvoer van andere goederen, moet dit bedrag worden verminderd met het op het moment van
uitvoer voor het betreffende produkt toepasselijke bedrag van de produktierestitutie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1943/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten
meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1987/1988
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

uitgevoerde berekeningen leiden tot de hierna genoemde

GEMEENSCHAPPEN,

prijzen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1900/87 (2), en met
name op artikel 5, leden 5 en 6,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de drempelprijs voor de
voornaamste graansoorten zodanig moet worden vastge
steld dat de verkoopprijs van de ingevoerde produkten op
de markt van Duisburg overeenkomt met de richtprijs ;
dat daartoe van de richtprijs de gunstigste vervoerkosten
tussen Rotterdam en Duisburg, de overslagkosten te
Rotterdam en een handelsmarge dienen te worden
afgetrokken ; dat de richtprijzen voor het verkoopseizoen
1987/ 1988 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
1901 /87 van de Raad (3) ;

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

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 1 , laatste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 2727/75, worden de
drempelprijzen voor het verkoopseizoen 1987/ 1988 voor
de produkten bedoeld in artikel 1 , onder a), b) en c), van
die Verordening vastgesteld als volgt :
Zachte tarwe en mengkoren :
Rogge :
Gerst :
Maïs :
Durum tarwe :
Haver :

Boekweit :

Overwegende dat de drempelprijs van de andere graan
soorten waarvoor geen richtprijs wordt vastgesteld,
overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2727/75, zodanig moet worden vastgesteld dat voor de
voornaamste daarmee concurrerende granen op de markt
van Duisburg de richtprijs kan worden bereikt ;
Overwegende dat volgens artikel 5, lid 5, van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 de drempelprijzen voor meel van
tarwe, mengkoren en rogge, alsook voor gries en
griesmeel van tarwe, moeten worden vastgesteld volgens
de regels en voor de standaardkwaliteiten genoemd in de
artikelen 6, 7 en 9 van Verordening (EEG) nr. 2734/75
van de Raad (4) ; dat de met inachtneming van deze regels

Sorgho :
Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet) :
Kanariezaad :

Meel
Meel
Gries
Gries

van tarwe en van mengkoren :
van rogge :
en griesmeel van zachte tarwe :
en griesmeel van durum tarwe :
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(■)
(2)
(3)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
182
182
281

van
van
van
van

1.
3.
3.
1.

11 . 1975, blz. 1 .
7. 1987.
7. 1987.
11 . 1975, blz. 34.

(Ecu/ton)
251,39
229,09
229,09
229,09
352,99
219,93
229,09
229,09
229,09
229,09
378,70
349,73
409,00
547,97.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1944/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 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. 1900/87 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,

Gelet op Verordening nr. 1676/85 van de Raad inzake de

deningen (EEG) nr. 2731 /75 ("), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1028/84 (12), en (EEG) nr. 2734/75,
of dat de nodige aanpassingen door gelijk
waardigheidscoëfficiënten voorzien door Verordening nr.
158/67/EEG (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3135/84 (M), en Verordening nr. 159/67/
EEG (15), moeten worden ingevoerd ;
Overwegende dat de cif-prijs berekend wordt met behulp
van de hierboven genoemde gegevens, voor Rotterdam,
waarbij de voor andere havens gemaakte offertes werden
gecorrigeerd rekening houdend met de door de
verschillen in vrachtkosten ten opzichte van Rotterdam
noodzakelijke correcties ;

waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die in

het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
moeten worden toegepast (3), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1636/87 (4), inzonderheid op artikel 3 ,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat artikel 13 , lid 1 , eerste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 bepaalt dat een heffing moet
worden geïnd bij invoer van produkten bedoeld in artikel
1 , sub a), b) en c), van die verordening en dat, voor elk
produkt, deze heffing gelijk is aan het verschil van zijn
drempelprijs en zijn cif-prijs ;

Overwegende dat de drempelprijzen voor granen , voor
meel van tarwe en van rogge, alsook van gries en gries
meel van tarwe, werden vastgesteld voor het verkoopsei
zoen 1987/ 1988 door de Verordeningen (EEG) nr.
2734/75 O, (EEG) nr. 1901 /87 (*), (EEG) nr. 1903/87 O en
(EEG) nr. 1943/87 (8) ;
Overwegende dat, voor de berekening van de tot vaststel
ling van de heffingen dienende cif-prijzen, de Commissie
de beoordelingselementen in aanmerking dient te nemen,
neergelegd in Verordening nr. 156/67/EEG (9), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 31 /76 (10), en met
name de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereld
markt, voldoende representatief voor de werkelijke
tendens van deze markt, in het bijzonder rekening
houdend met de noodzaak tot vermijding van plotselinge
schommelingen die abnormale storingen op de markt van
de Gemeenschap kunnen teweegbrengen, alsook de
kwaliteit van het aangeboden produkt die dient overeen te
stemmen met de standaardkwaliteit vastgesteld bij Veror
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 182 van 3 . 7. 1987.
0 PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(4) PB nr. L 153 van 13 . 6. 1987, blz. 1 .
(*) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 34.
(«) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987.
O PB nr. L 182 van 3. 7. 1987.
(*) Zie blz. 37 van dit Publikatieblad.
(») PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2533/67.
10) PB nr. L 5 van 10 . 1 . 1976, blz . 18 .

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 486/85 van
de Raad (16), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
73/87 (17), de regeling is vastgesteld die geldt voor land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van land
bouwprodukten verkregen goederen van oorsprong uit de
Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan of uit de landen en gebieden overzee ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 18, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de in deze verordening
voorziene tariefnomenclatuur opgenomen is in het
gemeenschappelijk douanetarief ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad, gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1636/87, bedoelde correctie
factor 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 ; deze wisselkoersen zijn de op 2 juli 1987
vastgestelde koersen ;
(")
(u)
(")
H
H
(16)
H

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 22.
L 107 van 19. 4. 1984, blz. 17.
128 van 27. 6. 1967, blz. 2536/67.
L 293 van 10. 11 . 1984, blz. 11 .
128 van 27. 6. 1967, blz. 2542/67.
L 61 yan 1 . 3. 1985, blz. 4.
L 11 van 13. 1 . 1987, blz. 23.
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Overwegende dat in artikel 272 van de Toetredingsakte
bepaald is dat de Gemeenschap in haar samenstelling van
31 december 1985 gedurende de eerste etappe bij invoer
van de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2727/75

bedoelde produkten uit Portugal de regeling toepast die
zij vóór de toetreding ten opzichte van dat land toepaste ;
dat op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr.

heffingen moeten worden vastgesteld zoals aangegeven m
de als bijlage bij deze verordening opgenomen tabel ; dat
deze heffingen slechts dan gewijzigd worden indien de
variatie van de berekeningselementen zal leiden tot een

verhoging of een verlaging welke ten minste gelijk is aan
0,73 Ecu,

3792/85 van de Raad van 20 december 1985 tot vaststel

ling van de regeling voor het handelsverkeer van land
bouwprodukten tussen Spanje en Portugal ('), dezelfde
regeling in Spanje geldt ; dat ingevolge die regeling een
heffing moet worden toegepast ; dat die heffing berekend
moet worden overeenkomstig het bepaalde in Verorde
ning nr. 156/67/EEG met inachtneming van de markt
prijzen in Portugal ; dat bij invoer in Spanje het compen
serende bedrag toetreding dat van toepassing is op de
handel tussen Spanje en de Gemeenschap in haar samen
stelling van 31 december 1985, op deze heffing in
mindering moet worden gebracht ;

Overwegende dat uit de toepassing van het geheel der
bovengenoemde bepalingen volgt dat de toepasselijke

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 4 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 367 van 31 . 12. 1985, blz . 7.

4. 7. 87

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 185/40

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Heffingen

Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

douanetarief

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03

Gerst
Haver

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor

10.07 C II

10.07
10.07
11.01
11.01

D I
D II
A
B

1 1.02 A Ia)
1 1 .02 A I b)

Derde landen

28,00
23,74
22,03
70,15

230,41 00
151,06 0

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

10.04

10.07 A
10.07 B

Portugal

177,89

zaaidoeleinden
Boekweit

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

2,38
22,03

173,69
128,24

177,56 (2) (3) (8)
113,81

II
22,03

123,75 (4)

Il

voor zaaidoeleinden
Triticale

27,10

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

22,03

0

184,69 0 0
0
30,1 1 0

42,22

262,05
224,49

104,75
104,97

370,13
283,02

—

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.

(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 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.

(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de
Gemeenschap met 50 % verminderd.
(0 Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de

Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(®) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie .

O Bij invoer van het produkt van post 1 0.07 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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Nr. L 185/41

VERORDENING (EEG) Nr. 1945/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op 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. 1900/87 (2), inzonderheid
op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die in

het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid op
artikel 3,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de schaal der premies waarmede de
voorgefixeerde heffingen voor de invoer van granen
worden verhoogd, een premie moet bevatten voor de
lopende maand en een premie voor elk der drie volgende
maanden ; dat het bedrag van elke premie hetzelfde moet
zijn voor de gehele Gemeenschap ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2745/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 (*) de regels van het vooraf vast
stellen van de heffingen op granen heeft vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens deze verordening, indien voor
een graansoort de op de dag van vaststelling van de schaal
der premies vastgestelde cif-prijs hoger is dan de cif-prijs
voor termijnaankoop voor dezelfde graansoort, het niveau
van de premie in principe moet worden vastgesteld op
een bedrag gelijk aan het verschil tussen deze twee prij
zen ; dat de cif-prijs de prijs is, welke overeenkomstig
artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 is vastge
steld op de dag van vaststelling van de schaal der
premies ; dat de cif-prijs voor termijnaankoop eveneens
overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EEG) nr.
2727/75 moet worden vastgesteld, maar op basis van
offertes „Noordzeehavens" ; dat, voor basis van een invoer

welke gerealiseerd dient te worden gedurende de maand
van afgifte van het invoercertificaat, deze prijs de cif-prijs
moet zijn geldig voor inscheping in deze maand ; dat voor
een invoer welke gerealiseerd dient te worden tijdens de
maand volgend op deze gedurende welke het invoercerti
ficaat werd afgeleverd, deze prijs de cif-prijs moet zijn
(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 182 van 3 . 7. 1987 .
106 van 30. 10 . 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19 . 9 . 1973 , blz . 1 .

n PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 76.

geldig voor inscheping tijdens deze maand ; dat, om een
invoer te realiseren tijdens de laatste twee maanden gedu
rende welke het invoercertificaat geldig is, deze prijs de
cif-prijs moet zijn, geldig voor inscheping gedurende de
maand voorafgaand aan deze gedurende welke de invoer
voorzien is ;

Overwegende dat, indien de cif-prijs, vastgesteld op de
dag van de vaststelling van het barema der premies, gelijk
is aan de cif-prijs voor termijnaankoop of deze met niet
meer dan 0,151 Ecu per ton overschrijdt, het bedrag van
de premie gelijk is aan 0 Ecu ;
Overwegende dat bij uitzonderlijke omstandigheden en
binnen zekere vastgestelde grenzen, het bedrag van de
premie toch op een hoger peil kan worden vastgesteld ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Verorde
ning (EEG) nr. 1579/74 van de Commissie van 24 juni
1974 betreffende de wijze van berekening van de heffing
bij invoer voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten en betreffende de voorfixatie van deze heffing
voor de betrokken produkten alsmede voor mengvoeders
op basis van granen (% laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1740/78 Q, aan de heffing een premie
wordt toegevoegd vooraf vastgesteld voor de produkten
van post 11.07 ; dat deze premie gelijk moet zijn, per 100
kg verwerkt produkt, aan deze toepasselijk op de dag dat
het certificaat wordt aangevraagd, op de hoeveelheid basi
sprodukt, in aanmerking genomen voor de berekening
van het variabele element van de heffing ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 971 /73
van de Commissie van 9 april 1973 betreffende het vooraf
vaststellen van de heffing voor meel van tarwe en van
mengkoren (8) een premie wordt toegevoegd aan de vooraf
vastgestelde heffing voor de produkten van onderverde
ling 11.01 A bedoeld in artikel 1 , sub c), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 ; dat deze premie per ton verwerkt
produkt gelijk moet zijn aan de premie die van toepassing
is op de dag van de indiening van de aanvraag van het
certificaat voor het basisprodukt, waarbij rekening wordt
gehouden met de hoeveelheid basisgraan die nodig is
voor de vervaardiging van een ton meel ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 18, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de in deze verordening
voorgeschreven nomenclatuur in het gemeenschappelijk
douanetarief wordt overgenomen ;
Overwegende dat het, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, nodig is voor de
berekening van deze laatste :
(*) PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
O PB nr. L 202 van 26. 7. 1978, blz. 8.
(g) PB nr. L 95 van 11 . 4. 1973, blz. 10.
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— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1676/85 van de Raad (J), gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1636/87 (2), bedoelde coëfficiënt is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

slechts moet worden gewijzigd wanneer de toepassing van
bovenvermelde bepalingen een wijziging medebrengt van

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

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

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 2 juli 1987
vastgestelde koersen ;
Overwegende dat het blijkt uit het geheel van de voor
melde bepalingen dat de premies moeten worden vastge
steld zoals aangegeven in de als bijlage bij deze verorde
ning opgenomen tabel ; dat het bedrag der premies

meer dan 0,151 Ecu,
HEEFT DE -VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

nul .

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

Deze verordening treedt in werking op 4 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

(') PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(2) PB nr. L 153 van 13 . 6. 1987, blz . 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de premies die aan
de invoerheffingen voor granen, meel en mout van herkomst uit derde landen worden
toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

1 ' term .

2' term .

3e term .

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

4,77

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
Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 BI
10.01 B II

10.07 C II
10.07 D

11.01 A

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

1 ' term .

2' term .

3e term .

4' term.

7

8

9

10

11

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

douanetarief

11.07 Ala)
11.07 Alb)
11.07 Alla)

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

11.07 Allb)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een andere

Nr. L 185/44

4. 7. 87

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

VERORDENING (EEG) Nr. 1946/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat, wanneer wordt geconstateerd dat de
prijs van volwassen runderen op de representatieve
markten van de Gemeenschap hoger is dan de oriëntatie

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

prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

a) 75 % indien de marktprijs ten hoogste 102 % van de

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 467/87 (2), inzonderheid op
artikel 12, lid 8 ,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 een heffing van toepassing is op de in
artikel 1 , lid 1 , sub a), van die verordening bedoelde
produkten ; dat het bedrag van de toe te passen heffing in
artikel 12 is vastgesteld op een percentage van de basis
heffing ;
Overwegende dat voor bevroren vlees, bedoeld in de
bijlage, afdeling b), post 02.01 A II b) 1 , van genoemde
verordening, de basisheffing wordt bepaald op basis van
het verschil tussen :

— enerzijds de oriëntatieprijs vermenigvuldigd met een
coëfficiënt die de verhouding weergeeft welke in de
Gemeenschap bestaat tussen de prijs voor vers vlees
van een categorie die met het betrokken bevroren
vlees kan concurreren en dezelfde aanbiedingsvorm
heeft en de gemiddelde prijs van volwassen runderen,
en

— anderzijds de aanbiedingsprijs franco grens van de
Gemeenschap voor bevroren vlees, verhoogd met de
invloed van het douanerecht en met een forfaitair

bedrag dat de aan de invoer verbonden specifieke
kosten weergeeft ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 van
de Commissie van 18 maart 1977 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de heffingen in
de sector rundvlees en tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk
douanetarief (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3114/83 (4), de bovenbedoelde, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11 , lid 2, sub a), van Verordening
(EEG) nr. 805/68 berekende coëfficiënt is vastgesteld op
1,69 en het in artikel 11 , lid 2, sub b), van die verordening
bedoelde forfaitaire bedrag op 6,65 Ecu ;
(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 24.
48 van 17. 2. 1987, blz. 1 .
75 van 23 . 3 . 1977, blz . 10 .
303 van 5. 11 . 1983 , blz. 16.

oriëntatieprijs bedraagt ;
b) 50 % indien de marktprijs hoger is dan 102 %, doch
niet hoger dan 104 % van de oriëntatieprijs ;
c) 25 % indien de marktprijs hoger is dan 104 % , doch
niet hoger dan 106 % van de oriëntatieprijs ;
d) 0 % indien de marktprijs hoger is dan 106 % van de
oriëntatieprijs ;

dat, wanneer wordt geconstateerd dat de prijs van
volwassen runderen op de representatieve markten van de
Gemeenschap lager is dan of gelijk is aan de oriëntatie
prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :
a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van de
oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 105 % indien de marktprijs lager is dan 98 % , doch
niet lager dan 96 % van de oriëntatieprijs ;
c) 110 % indien de marktprijs lager is dan 96 % , doch
niet lager dan 90 % van de oriëntatieprijs ;
d) 114 % indien de marktprijs lager is dan 90 % van de
oriëntatieprijs ;

Overwegende dat de met ingang van 6 juli 1987 geldende
oriëntatieprijzen voor volwassen runderen zijn vastgesteld
bij Verordening (EEG) nr. 1891 /87 van de Raad (*) ;
Overwegende dat de aanbiedingsprijs franco grens van de
Gemeenschap voor bevroren vlees wordt bepaald aan de
hand van de wereldmarktprijs die is vastgesteld in over
eenstemming met de kwalitatief en kwantitatief meest
representatieve aankoopmogelijkheden die zijn waarge
nomen tijdens een bepaalde periode, voorafgaande aan de
bepaling van de basisheffing, waarbij met name rekening
wordt gehouden met de te verwachten ontwikkeling van
de markt voor bevroren vlees, met de meest representa
tieve prijzen op de markt van de derde landen voor vers
of gekoeld vlees van een categorie die kan concurreren
met bevroren vlees, en met de opgedane ervaring ;
Overwegende dat voor
bijlage, afdeling b), post
Verordening (EEG) nr.
aan de basisheffing die

bevroren vlees, bedoeld in de
02.01 A II b) 2 tot en met 4, van
805/68, de basisheffing gelijk is
is bepaald voor het produkt van

O PB nr. L 182 van 3 . 7. 1987.
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post 02.01 A II b) 1 , vermenigvuldigd met een voor elk
van de betrokken produkten vastgestelde forfaitaire coëffi
ciënt ; dat deze coëfficiënten zijn vastgesteld in bijlage II
van Verordening (EEG) nr. 586/77 ;
Overwegende dat bij de bepaling van de aanbiedings
prijzen franco grens geen rekening wordt gehouden met
de aanbiedingsprijzen die niet met de werkelijke
aankoopmogelijkheden overeenstemmen of die op niet
representatieve hoeveelheden betrekking hebben ; dat
tevens moeten worden uitgesloten de aanbiedingsprijzen
die op grond van het prijsverloop in het algemeen of van
de beschikbare inlichtingen niet representatief voor de
werkelijke prijstendens in het land van herkomst worden
geacht ;
Overwegende dat, zolang de aanbiedingsprijs franco grens
voor bevroren vlees minder dan één rekeneenheid per 100
kg verschilt van die welke vroeger voor de berekening van
de heffing in aanmerking is genomen, de laatstgenoemde
prijs moet worden aangehouden ;
Overwegende dat krachtens artikel 1 2, lid 6, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 de prijs van volwassen runderen op
de representatieve markten van de Gemeenschap de prijs
is, die is vastgesteld aan de hand van de prijzen die op de
representatieve markt of markten van elke Lid-Staat voor
de verschillende categorieën volwassen runderen of vlees

van deze dieren tijdens een nader te bepalen periode zijn
waargenomen, met inachtneming van de belangrijkheid
van elk van deze categorieën en van de relatieve omvang
van de rundveestapel van elke Lid-Staat ;
Overwegende dat de op de representatieve markt of
markten van elke Lid-Staat geconstateerde prijs voor
volwassen runderen gelijk is aan het door toepassing van
de wegingscoëfficiënten berekende gemiddelde van de
prijzen voor de kwaliteiten volwassen runderen of vlees

daarvan die tijdens een periode van zeven dagen in een
zelfde groothandelsstadium in die Lid-Staat zijn geconsta
teerd ; dat de op de representatieve markt of markten van
het Verenigd Koninkrijk geconstateerde prijs voor
volwassen runderen wordt gecorrigeerd met het bedrag
van de krachtens Verordening (EEG) nr. 1347/86 ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 467/87 (2), aan
de producenten toegekende premie ; dat de representa
tieve markten, de categorieën en kwaliteiten van de
produkten en de wegingscoëfficiënten zijn vastgesteld in
bijlage II van Verordening (EEG) nr. 610/77 van de
Commissie van 18 maart 1977 betreffende de vaststelling
van de op de representatieve markten van de Gemeen
schap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en

betreffende de constatering van de prijzen voor sommige
andere runderen in de Gemeenschap (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1616/87 (4) ;
Overwegende dat voor Lid-Staten met verscheidene repre
sentatieve markten de prijs voor elke categorie en elke
kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de
noteringen op elk van die markten ; dat voor representa
tieve markten die tijdens de periode van zeven dagen
meermaals worden gehouden, de prijs voor elke categorie
(')
(*)
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

119 van 8 . 5. 1986, blz. 40 .
48 van 17. 2. 1987, blz. 1 .
77 van 25. 3 . 1977, blz. 1 .
150 van 11 . 6. 1987, blz. 22.

Nr. L 185/45

en elke kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemid
delde van de noteringen van elke marktdag ; dat voor
Italië de prijs voor elke categorie en elke kwaliteit gelijk is
aan het gewogen gemiddelde, berekend door toepassing
van de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 610/77
vastgestelde bijzondere wegingscoëfficiënten, van de in
het overschotgebied en het tekortgebied genoteerde prij
zen ; dat de in het overschotgebied genoteerde prijs gelijk
is aan het rekenkundig gemiddelde van de noteringen op
de verschillende markten in dat gebied ; dat voor het
Verenigd Koninkrijk op de gewogen gemiddelden van de
prijzen voor volwassen runderen, geconstateerd op de
representatieve markten van Groot-Brittannië enerzijds en
Noord-Ierland anderzijds, de in genoemde bijlage II vast
gestelde coëfficiënt wordt toegepast ;
Overwegende dat, ingeval de noteringen niet gebaseerd
zijn op „prijzen levend gewicht, exclusief belasting", de
noteringen voor de verschillende categorieën en kwali
teiten worden vermenigvuldigd met de in bijlage II van
genoemde verordening vastgestelde coëfficiënten voor
omrekening in prijzen voor levend gewicht, en voor Italië
nadat ze eerst zijn verhoogd of verminderd met de in
dezelfde bijlage vastgestelde correctiebedragen ;

Overwegende dat, ingeval een of meer Lid-Staten, met
name om redenen van veterinaire aard of in het belang
van de gezondheid, maatregelen nemen die de normale
ontwikkeling van de noteringen op hun markten beïn
vloeden, de Commissie de mogelijkheid heeft hetzij geen
rekening te houden met de noteringen op de betrokken
markt of markten, hetzij uit te gaan van de laatste note
ringen op de betrokken markt of markten vóór de maatre
gelen worden toegepast ;
Overwegende dat, wanneer de nodige gegevens ontbreken,
voor de vaststelling van de noteringen op de representa
tieve markten van de Gemeenschap met name rekening
wordt gehouden met de laatste noteringen die bekend
zijn ;
Overwegende dat, zolang de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijs voor
volwassen runderen minder dan 0,24 Ecu per 100 kg
levend gewicht verschilt van de laatstelijk als berekenings
grondslag voor de heffing aangehouden prijs, laatstge
noemde prijs wordt gehandhaafd ;
Overwegende dat de heffingen moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien
uit de door de Gemeenschap gesloten internationale over
eenkomsten ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 486/85 van
de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1306/87 (% de regeling is vastgesteld die geldt voor land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van land
bouwprodukten verkregen goederen van oorsprong uit de
Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan of uit de landen en gebieden overzee ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 de
verschillende aanbiedingsvormen van bevroren vlees zijn
vastgesteld ;
(*) PB nr. L 61 van 1 . 3. 1985, blz. 4.
(*) PB nr. L 124 van 13 . 5. 1987, blz. 5.
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Overwegende dat overeenkomstig artikel 33, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de bij de onderhavige
verordening voorgeschreven nomenclatuur wordt overge
nomen in het gemeenschappelijk douanetarief ;

Overwegende dat de heffingen worden vastgesteld vóór de
27e van iedere maand en van toepassing zijn vanaf de
eerste maandag van de daaropvolgende maand ; dat deze
heffingen tussentijds gewijzigd kunnen worden, wanneer
de basisheffing wordt gewijzigd of naar gelang van de
schommeling van de op de representatieve markten van
de Gemeenschap waargenomen prijzen ;

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 van de Raad (*), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (2), bedoelde
correctiefactor is toegepast, voor de munteenheden
welke onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment

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 uit het bepaalde in de bovenvermelde
verordeningen en inzonderheid uit de gegevens en note
ringen waarover de Commissie thans beschikt volgt, dat
de heffingen voor bevroren rundvlees moeten worden
vastgesteld overeenkomstig de bijlage van deze verorde
ning,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor bevroren rundvlees worden vast
gesteld in de bijlage.

van 2,25 % ,

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

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor bevroren rundvlees V)
(Ecu / 100 kg)
Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

l

Bedrag

— Nettogewicht —

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01

A II b) 1
A II b) 2
A II b) 3
A II b) 4 aa)
AIIb)4bb) 11
A II b) 4 bb) 22 (b)
AIIb)4bb)33

198,627

158,901 (a)
248,284
.

297,940

248,284 (a)
248,284 (a)
341,637 (a)

(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die in de
Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(a) De heffing die van toepassing is op deze produkten, die worden ingevoerd onder de voorwaarden voorzien in

artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad en in de bepalingen, die vastgesteld zijn voor de
toepassing van dit artikel, wordt overeenkomstig deze behandelingen volledig of gedeeltelijk geschorst
(b) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een 'certificaat wordt voorgelegd,
hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten ván de
Europese Gemeenschappen .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1947/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan
bevroren rundvlees

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. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees (!), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 467/ 87 (2), inzonderheid op
artikel 12, lid 8,

Gemeenschap lager is dan of gelijk is aan de oriëntatie
prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :

a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van de
oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 105 % indien de marktprijs lager is dan 98 %, doch
niet lager dan 96 % van de oriëntatieprijs ;
c) 110 % indien de marktprijs lager is dan 96 % , doch
niet lager dan 90 % van de oriëntatieprijs ;
d) 114 % indien de marktprijs lager is dan 90 % van de
oriëntatieprijs ;

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 op de in artikel 1 , lid 1 , sub a), van die
verordening bedoelde produkten een heffing van toepas
sing is ; dat het bedrag van de toe te passen heffing bij
artikel 12 is vastgesteld op een percentage van de basis
heffing ;
Overwegende dat voor runderen de basisheffing wordt
bepaald op basis van het verschil tussen enerzijds de
oriëntatieprijs en anderzijds de aanbiedingsprijs franco
grens van de Gemeenschap, verhoogd met de invloed van
het douanerecht ; dat de aanbiedingsprijs franco grens van
de Gemeenschap wordt vastgesteld aan de hand van de
kwalitatief en kwantitatief meest representatieve aankoop
mogelijkheden die voor runderen, alsook voor vers of
gekoeld vlees, bedoeld in de bijlage van genoemde veror
dening, afdeling a), onderverdelingen 02.01 A II a) 1 tot
en met 3, tijdens een bepaalde periode zijn waargenomen,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de situ
atie inzake vraag en aanbod, de wereldmarktprijzen voor
bevroren vlees van een categorie die kan concurreren met
vers of gekoeld vlees, en de opgedane ervaring ;
Overwegende dat, wanneer wordt geconstateerd dat de
prijs van volwassen runderen op de representatieve
markten van de Gemeenschap hoger is dan de oriëntatie
prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :

a) 75 % indien de marktprijs ten hoogste 102 % van de
oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 50 % indien de marktprijs hoger is dan 102 % , doch
niet hoger dan 104 % van de oriëntatieprijs ;
c) 25 % indien de marktprijs hoger is dan 104 % , doch
niet hoger dan 106 % van de oriëntatieprijs ;
d) 0 % indien de marktprijs hoger is dan 106 % van de
oriëntatieprijs ;
dat, wanneer wordt geconstateerd dat de prijs van
volwassen runderen op de representatieve markten van de
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 24.
(2) PB nr. L 48 van 17. 2. 1987, blz. 1 .

Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 de basisheffing voor vlees, bedoeld
in de bijlage van die verordening, afdelingen a), c) en d),
gelijk is aan de voor runderen bepaalde basisheffing,
vermenigvuldigd met een voor elk van de betrokken
produkten vastgestelde forfaitaire coëfficiënt ; dat deze
coëfficiënten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
586/77 van de Commissie van 18 maart 1977 tot vaststel

ling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de
heffingen in de sector rundvlees en tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeen
schappelijk douanetarief (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 31 14/83 (4);
Overwegende dat de met ingang van 6 juli 1987 geldende
oriëntatieprijzen voor volwassen runderen zijn vastgesteld
bij Verordening (EEG) nr. 1891 /87 van de Raad (*);
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 586/77 is
bepaald dat de basisheffing wordt berekend volgens de in
artikel 3 van die verordening omschreven methode en aan
de hand van de representatieve aanbiedingsprijzen franco
grens van de Gemeenschap, vastgesteld voor de produkten
van iedere in artikel 2 genoemde categorie en aanbie
dingsvorm, en met name voortvloeiend uit de prijzen,
vermeld in de douanebescheiden die de uit derde landen

ingevoerde produkten vergezellen, of van de andere
inlichtingen betreffende de door derde landen bij uitvoer
toegepaste prijzen ;

Overwegende evenwel dat de aanbiedingsprijzen die niet
met de werkelijke aankoopmogelijkheden overeen
stemmen of die op niet-representatieve hoeveelheden
betrekking hebben, buiten beschouwing moeten worden
gelaten ; dat tevens moeten worden uitgesloten de aanbie
dingsprijzen die op grond van het prijsverloop in het
algemeen of van de beschikbare inlichtingen niet repre
sentatief voor de werkelijke prijstendens in het land van
herkomst worden geacht ;
O PB nr. L 75 van 23. 3. 1977, blz. 10.
(4) PB nr. L 303 van 5. 11 . 1983, blz. 16.
O PB nr. L 182 van 3 . 7. 1987.
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Overwegende dat bij de berekening de laatst beschikbare
prijs in aanmerking moet worden genomen wanneer voor
een of meer categorieën van runderen of aanbiedings
vormen van vlees geen aanbiedingsprijs franco grens kan
worden geconstateerd ;
Overwegende dat, wanneer de aanbiedingsprijs franco
grens van de Gemeenschap minder dan 0,60 Ecu per 100
kg levend gewicht verschilt van die welke vroeger voor de
berekening van de heffing in aanmerking is genomen, de
laatstgenoemde prijs moet worden aangehouden ;

Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 voor sommige derde landen een
bijzondere basisheffing wordt bepaald op basis van het
verschil tussen enerzijds de oriëntatieprijs en anderzijds
het gemiddelde van de tijdens een bepaalde periode
geconstateerde prijzen, welk gemiddelde wordt verhoogd
met de invloed van het douanerecht ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 611 /77 van de
Commissie van 18 maart 1977 ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 925/77 (2), is bepaald dat de bijzondere
basisheffing wordt vastgesteld voor produkten van
oorsprong en van herkomst uit Oostenrijk, Zweden en
Zwitserland op basis van het gewogen gemiddelde van de
prijzen voor volwassen runderen die op de representatieve
markten van deze derde landen worden genoteerd ; dat de

wegingscoëfficiënten en de representatieve markten zijn
vastgesteld in de bijlagen bij Verordening (EEG) nr.
611 /77 ;

Overwegende dat het prijsgemiddelde voor de berekening
van de bijzondere heffing slechts in aanmerking wordt
genomen wanneer het bedrag ervan ten minste 1,21 Ecu
per 100 kg levend gewicht hoger ligt dan de overeenkom
stig artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 805/68
vastgestelde aanbiedingsprijs franco grens ;
Overwegende dat, wanneer het prijsgemiddelde minder
dan 0,60 Ecu per 100 kg levend gewicht verschilt van het
vroeger voor de berekening van de heffing in aanmerking
genomen gemiddelde, dit laatste gemiddelde kan worden
aangehouden ;

Overwegende dat, ingeval een of meer van de bovenge
noemde derde landen, met name om gezondheidsredenen
maatregelen treffen die de op hun markten genoteerde
prijzen beïnvloeden, de Commissie de laatste prijzen in
aanmerking kan nemen die zijn genoteerd vóór die maat
regelen werden toegepast ;
Overwegende dat krachtens artikel 12, lid 6, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 de prijs van volwassen runderen op
de representatieve markten van de Gemeenschap de prijs

is, die is vastgesteld aan de hand van de prijzen die op de
representatieve markt of markten van elke Lid-Staat voor
de verschillende categorieën volwassen runderen of vlees

van deze dieren tijdens een nader te bepalen periode zijn
waargenomen, met inachtneming van de belangrijkheid
van elk van deze categorieën en van de relatieve omvang
van de rundveestapel van elke Lid-Staat ;
Overwegende dat de op de representatieve markt of
markten van elke Lid-Staat geconstateerde prijs voor
(') PB nr. L 77 van 25. 3 . 1977, blz. 14.
(2) PB nr. L 109 van 30. 4. 1977, blz. 1 .

Nr. L 185/49

volwassen runderen gelijk is aan het door toepassing van

de wegingscoëfficiënten berekende gemiddelde van de
prijzen voor de kwaliteiten volwassen runderen of vlees
daarvan die tijdens een periode van zeven dagen in
eenzelfde groothandelsstadium in die Lid-Staat zijn
geconstateerd ; dat de op de representatieve markt of
markten van het Verenigd Koninkrijk geconstateerde prijs
voor volwassen runderen wordt gecorrigeerd met het
bedrag van de krachtens Verordening (EEG) nr. 1347/
86 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
467/87 (4), aan de producenten toegekende premie ; dat de
representatieve markten, de categorieën en kwaliteiten van
de produkten en de wegingscoëfficiënten zijn vastgesteld
in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 610/77 van de
Commissie van 18 maart 1977 betreffende de vaststelling
van de op de representatieve markten van de Gemeen
schap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en
betreffende de constatering van de prijzen voor sommige
andere runderen in de Gemeenschap ^ laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1616/87 (*);
Overwegende dat voor Lid-Staten met verscheidene repre
sentatieve markten de prijs voor elke categorie en elke
kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de
noteringen op elk van die markten ; dat voor de represen
tatieve markten die tijdens de periode van zeven dagen
meermaals worden gehouden, de prijs voor elke categorie
en elke kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemid
delde van de noteringen van elke marktdag ; dat voor
Italië de prijs voor elke categorie en elke kwaliteit gelijk is
aan het gemiddelde, berekend door toepassing van de in
bijlage II van Verordening (EEG) nr. 610/77 vastgestelde
bijzondere wegingscoëfficiënten, van de in het overschot
gebied en het tekortgebied genoteerde prijzen ; dat de in
het overschotgebied genoteerde prijs gelijk is aan het
rekenkundig gemiddelde van de noteringen op de
verschillende markten in dat gebied ; dat voor het Vere
nigd Koninkrijk op de gewogen gemiddelden van de
prijzen voor volwassen runderen, geconstateerd op de
representatieve markten van Groot-Brittannië enerzijds en
Noord-Ierland anderzijds, de in genoemde bijlage II vast
gestelde coëfficiënt wordt toegepast ;
Overwegende dat, ingeval de noteringen niet gebaseerd
zijn op „prijzen levend gewicht, exlusief belasting", de
noteringen voor de verschillende categorieën en kwali
teiten worden vermenigvuldigd met de in bijlage II van
genoemde verordening vastgestelde coëfficiënten voor
omrekening in prijzen voor levend gewicht, en voor Italië
nadat 2e eerst zijn verhoogd of verminderd met de in
dezelfde bijlage vastgestelde correctiebedragen ;
Overwegende dat, ingeval een of meer Lid-Staten, met
name om redenen van veterinaire aard of in het belang
van de gezondheid, maatregelen nemen die de normale
ontwikkeling van de noteringen op hun markten beïn
vloeden, de Commissie de mogelijkheid heeft hetzij geen
rekening te houden met de noteringen op de betrokken
markt of markten, hetzij uit te gaan van de laatste note
ringen op de betrokken markt of markten vóór de maatre
gelen werden toegepast ;
(3) PB nr. L 119 van 8 . 5. 1986, blz. 40 .
(4) PB nr. L 48 van 17. 2. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 77 van 25. 3 . 1977, blz . 1 .

fó PB nr. L 150 van 11 . 6. 1987, blz. 22.
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Overwegende dat, wanneer de nodige gegevens ontbreken,
voor de vaststelling van de noteringen op de representa
tieve markten van de Gemeenschap, met name rekening

wordt gehouden met de laatste noteringen die bekend
zijn ;
Overwegende dat, zolang de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijs voor
volwassen runderen minder dan 0,24 Ecu per 100 kg
levend gewicht verschilt van de laatstelijk als berekenings
grondslag voor de heffing aangehouden prijs, de laatstge
noemde prijs wordt gehandhaafd ;
Overwegende dat de heffingen moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien
uit de door de Gemeenschap gesloten internationale over
eenkomsten ; dat bovendien rekening moet worden
gehouden met Verordening (EEG) nr. 314/83 van de Raad
van 24 januari 1983 betreffende de sluiting van de
Samenwerkingsovereenkomst
tussen
de
Europese
Economische Gemeenschap en de Socialistische Feder
atieve Republiek Joegoslavië ('), met Verordening (EEG)

toepassing zijn vanaf de eerste maandag van de daaropvol
gende maand ; dat deze heffingen tussentijds gewijzigd
kunnen worden, wanneer de basisheffing of de bijzondere
basisheffing wordt gewijzigd of naar gelang van de schom
meling van de op de representatieve markten van de
Gemeenschap waargenomen prijzen ;

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 van de Raad (*), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 Q, 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

nr. 287/ 82 van de Raad van 3 februari 1982 tot vaststel

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

ling van de regeling van toepassing op de invoer van
produkten van oorsprong uit Joegoslavië, in verband met
de toetreding van de Helleense Republiek tot de
Gemeenschap (2), en met Verordening (EEG) nr. 3349/81
van de Raad van 24 november 1981 tot verlaging van de
heffing op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
produkten uit de sector rundvlees van oorsprong en van
herkomst uit Joegoslavië (3) ;

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

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 486/85 van

de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1306/87 (*), de regeling is vastgesteld die geldt voor land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van land
bouwprodukten verkregen goederen van oorsprong uit de
Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan of uit de landen en gebieden overzee ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 de
verschillende aanbiedingsvormen van rundvlees zijn vast
gesteld ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 33, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de bij de onderhavige
verordening vastgestelde nomenclatuur wordt overge
nomen in het gemeenschappelijk douanetarief ;
Overwegende dat de heffingen en de bijzondere heffingen
worden vastgesteld voor de 27e van iedere maand en van

aan te houden ;

Overwegende dat uit het bepaalde in de bovenvermelde
verordeningen en inzonderheid uit de aan de Commissie
medegedeelde gegevens en noteringen volgt, dat de
heffingen voor levende runderen en ander dan bevroren
rundvlees moeten worden vastgesteld overeenkomstig de
bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor levende runderen en ander dan
bevroren rundvlees worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

41 van 14. 2 . 1983 , blz . 1 .
30 van 6 . 2. 1982, blz . 1 .
339 van 26. 11 . 1981 , blz . 1 .
61 van 1 . 3. 1985, blz. 4.
124 van 13 . 5 . 1987, blz . 5 .

(«) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
P) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees (l)
(Ecu/100 kg)
Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

Joegoslavië (2)

Oostenrijk/Zweden/
Zwitserland

Andere derde landen

Levend gewicht

01.02 A II (a)

50,310

42,490

114,707

— Nettogewicht —

02.01 A II a) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 A II a) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)

95,589
76,471
114,707
—

—

—

—

—

80,731
64,584
96,877
121,097
138,518
121,097
138,518
138,518

217,943
174,354
261,532
326,914
373,944
326,914
373,944
373,944

(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die in de
Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(*) Deze heffing geldt uitsluitend voor produkten die voldoen aan de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1725/80
(PB nr. L 170 van 3. 7. 1980, blz. 4).

(a) De heffing die van toepassing is op jonge mannelijke runderen met een levend gewicht van ten hoogste 300 kg
en bestemd om te worden gemest, die worden ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van Veror
dening (EEG) nr. 805/68 van de Raad en de bepalingen die zijn vastgesteld voor de toepassing van dit artikel,
wordt geheel of gedeeltelijk geschorst overeenkomstig deze bepalingen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1948/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten

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

invoer en de uitvoer van op basis van granen en njst
verwerkte produkten Q, laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1588/86 (®), in artikel 6 de specifieke
criteria heeft vastgesteld waarmee rekening moet worden
gehouden voor de berekening van de restitutie voor deze

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

produkten ;

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. 1900/87 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Overwegende dat op basis van de in Verordening (EEG)
nr. 2744/75 voorgeschreven criteria, met name rekening
dient te worden gehouden met de prijzen en de hoeveel
heden basisprodukten die voor de berekening van het
variabele element van de heffing zijn aangehouden ; dat
krachtens artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2744/75 en
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1077/68 van de

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd ' bij Verordening
(EEG) nr. 1449/86 (4), inzonderheid op artikel 17, lid 2,
vierde alinea,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 en artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1418/76 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 (*) en artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 1431 /76 van de Raad (*), houdende
respectievelijk voor de sector granen en voor rijst alge
mene regels voor de toekenning van restituties bij de
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitu
tiebedrag, de restituties moeten worden vastgesteld met
inachtneming van de bestaande situatie en de vooruit
zichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschik
bare hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van
hun prijzen op de markt van de Gemeenschap, en ander
zijds van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens deze artikelen ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een evenwich
tige 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
economische aspect van de bedoelde uitvoer en de nood
zaak storingen op de markt van de Gemeenschap te
vermijden ;

Commissie (9), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
2764/71 (10), voor bepaalde produkten het bedrag van de
restitutie bij uitvoer dient te worden verminderd met het
bedrag van de restitutie bij de produktie die aan het basis
produkt is toegekend ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige toestand van de markten in de sector verwerkte
produkten op basis van granen en rijst ertoe leidt dat de .
restitutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die
op de wereldmarkt te dekken ;
Overwegende dat de restitutie wordt berekend met inacht
neming van de hoeveelheid grondstoffen die het variabele
element van de heffing bepaalt ; dat de hoeveelheid
grondstof die voor bepaalde verwerkte produkten is
gebruikt naar gelang van het uiteindelijke gebruik van het
produkt kan wisselen ; dat volgens het toegepaste fabrica
geproces behalve het gewenste hoofdprodukt andere
bijprodukten worden verkregen waarvan de hoeveelheid
en de waarde volgens de aard en de kwaliteit van het
gemaakte hoofdprodukt kunnen wisselen ; dat de cumu
latie van restituties toegekend aan verschillende
produkten uit een zelfde verwerkingsproces op grondslag
van hetzelfde basisprodukt, in bepaalde gevallen uitvoer
naar derde landen mogelijk zou kunnen maken tegen
lagere prijzen dan de op de wereldmarkt geldende note
ringen ; dat derhalve voor sommige van deze produkten
de restitutie moet worden beperkt tot een bedrag dat,
hoewel de toegang tot de wereldmarkt mogelijk moet blij
ven, de inachtneming van de doelstellingen van de
gemeenschappelijke ordening der markten verzekert ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de

Overwegende dat het wenselijk is de aan bepaalde
verwerkte produkten toe te kennen restitutie, al naar
gelang van het produkt, hoger of lager vast te stellen
volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het

(')
O
O
(4)
(^
(*)

O PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.
(») PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 47.
O PB nr. L 181 van 27. 7. 1968, blz. 1 .
H PB nr. L 283 van 24. 12. 1971 , blz. 30.

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
182
166
133
281
166

van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975,
3 . 7. 1987.
25. 6. 1976,
21 . 5. 1986,
1 . 11 . 1975,
25. 6. 1976,

blz. 1 .
blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
78 .
36,

gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het
zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere bete
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kenis zijn voor de hoeveelheid basisprodukt die werkelijk
voor de vervaardiging van het verwerkte produkt is
gebruikt ;

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

Overwegende dat ten aanzien van maniokwortel en
andere tropische wortels en knollen en het daaruit
vervaardigde meel, het economische aspect van de
uitvoeren die, in het bijzonder gezien de aard en de
herkomst van deze produkten, zouden kunnen worden
overwogen op het ogenblik geen vaststelling van een
restitutie bij uitvoer behoeft ; dat het voor bepaalde
verwerkte produkten, gezien het geringe aandeel van de
Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet
noodzakelijk is een restitutie bij uitvoer vast te stellen ;

noemde coëfficiënt,

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 Verordening (EEG) nr. 2806/71 van de
Commissie (') aanvullende voorschriften betreffende de
toekenning van restituties bij uitvoer van bepaalde op
basis van granen en rijst verwerkte produkten heeft vast
gesteld ;

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 (2), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (3), bedoelde
correctiefactor is toegepast, voor de munteenheden
welke onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , sub d), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 en in artikel 1 , lid 1 , sub
c), van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde produk
ten, waarop Verordening (EEG) nr. 2744/75 van toepas
sing is, worden vastgesteld in overeenstemming met de
bijlage van deze verordening.
Artikel 2

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

Deze verordening treedt in werking op 4 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 284 van 28 . 12. 1971 , blz. 9.
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz . 1 .
(3) PB nr. L 153 van 13 . 6. 1987, blz . 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(Ecu/ton)
Nummer uit de

Vereenvoudigde naamlijst

naamlijst gebruikt voor
de restituties

11.01 C (I)

Meel van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9
gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof,

Bedrag van
de restitutie •

148,14

van ten hoogste 0,9 gewichtspercent
11.01 C (II)

Meel van gerst, niet bedoeld bij post 11.01 C (I)

100,74

11.01 D (I)

Meel van haver, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3
gewichtspercenten en met een gehalte aan ruwe celstof berekend op de droge stof,

165,80

van ten hoogste 1 ,8 gewichtspercent, met een vochtgehalte van 1 1 % of minder en
waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

11.01 D (II)

Meel van haver, niet bedoeld bij post 11.01 D (I)

11.01 E (I)

Meel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent f7)

197,29

11.01 E (II)

Meel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van meer
dan 1,3 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent (*)

169,10

11.01 E (III)

Meel van maïs, niet bedoeld bij post 11.01 E (I) en (11)0

11.01 F

Meel van rijst

1 1.02 A III (a)

Gries en griesmeel van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1 gewichtspercent, en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

1 1.02 A III (b)

Gries en griesmeel van gerst, niet bedoeld bij post 11.02 A III (a)

1 1 .02 A IV (a)

Gries en griesmeel van haver, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 2,3 gewichtspercenten en met een gehalte aan doppen van 0,1 gewichtsper
cent of minder, met een vochtgehalte van 1 1 % of minder en waarvan de peroxy
dase praktisch onwerkzaam is

1 1 .02 A IV (b)

Gries en griesmeel van haver, niet bedoeld bij post 11.02 A IV (a)

1 1 .02 A V (a)

Gries en griesmeel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge
stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent, en met een gehalte aan ruwe celstof,
berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,6 gewichtspercent (') (*)

253,66

1 1 .02 A V (b)

Gries en griesmeel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge
stof, van ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, bere
kend op de droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent (') (')

197,29

1 1 .02 A V (c)

Gries en griesmeel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge
stof, van meer dan 1,3 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met
een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 ge
wichtspercent (') (8)

169,10

11.02 A VI

Gries en griesmeel van rijst

11.02 B I a) 1 (aa)

Gepelde granen van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent (2)

11.02 B I a) 1 (bb)

Gepelde granen van gerst, niet bedoeld bij post 1 1 .02 B I a) 1 (aa) (2)

1 1 .02 B I a) 2 (aa)

Ontpunte haver

—

—

—

153,08

—

165,80

—

—

148,14

—

—
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(Ecu/ton)

Nummer uit de

Vereenvoudigde naamlijst

naamlijst gebruikt voor
de restituties

11.02BIa)2bb)(ll )

Gepelde granen van haver, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 2,3 gewichtspercenten en met een gehalte aan doppen van 0,5 % of
minder, met een vochtgehalte van 1 1 % of minder en waarvan de peroxydase prak

Bedrag van
de restitutie

147,38

tisch onwerkzaam is (2)

1 1 .02 B I a) 2 bb) (22)

Gepelde granen van haver, niet bedoeld bij post 11.02 B I a) 2 bb) (11 )0

1 1 .02 B I b) 1 (aa)

Gepelde en gesneden of gebroken granen van gerst (grutten), met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte
aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent 0

11.02 B I b) 1 (bb)

Gepelde en gesneden of gebroken granen van gerst (grutten), niet bedoeld bij post
11.02 B I b) 1 (aa) (2)

1 1 .02 B I b) 2 (aa)

Gepelde en gesneden of gebroken granen van haver (grutten), met een asgehalte,
berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte
aan doppen van 0,1 % of minder, met een vochtgehalte van 11 % of minder en
waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is 0

1 1 .02 B I b) 2 (bb)

Gepelde en gesneden of gebroken granen van haver (grutten), niet bedoeld bij post
11.02 B I b) 2 (aa) 0

11.02 B II a) (1)

Gepelde, niet gesneden of gebroken granen van tarwe (2)

1 1.02 B II c) (1 )

Gepelde en gesneden of gebroken granen van maïs (grutten) met een gehalte aan
vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent, en met
een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,6
gewichtspercent (2) (8)

211,38

11.02 B II c)(2)

Gepelde en gesneden of gebroken granen van maïs (grutten) met een gehalte aan
vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1,3 gewichtspercent, en met
een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,8

162,06

—

148,14

—

1 56,59

—

—

gewichtspercent (2) (8)
1 1.02 C III (a)

Geparelde granen van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1 gewichtspercent (zonder talk), le categorie (3)

197,52

1 1.02 C III (b)

Geparelde granen van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1 gewichtspercent (zonder talk), 2e categorie (3)

158,02

1 1.02 C IV

Geparelde granen van haver (3)

11.02 Dl

Granen van tarwe, enkel gebroken

100,00

11.02 D II

Granen van rogge, enkel gebroken

95,00

1 1 .02 E I b) 1 (aa)

Gerstvlokken, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1
gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof,

—

148,14

van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

11.02 E I b) 1 (bb)

Gerstvlokken, niet bedoeld bij post 1 1 .02 E I b) 1 (aa)

1 1 .02 E I b) 2 (aa)

Havervlokken, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3
gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van 0,1 gewichtspercent of minder,
met een vochtgehalte van 1 2 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch

—

184,22

onwerkzaam is

1 1 .02 E I b) 2 (bb)

Havervlokken, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3
gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van meer dan 0,1 % en minder
dan 1,5 % , met een vochtgehalte van 12 % of minder en waarvan de peroxydase
praktisch onwerkzaam is

1 1.02 E I b) 2 (cc)

Havervlokken, niet bedoeld bij de posten 1 1.02 E I b) 2 (aa) en 1 1.02 E I b) 2 (bb)

1 1.02 E II a)

Vlokken van tarwe

110,20

Maïsvlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 0,9 gewichtspercent, en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,7 gewichtspercent

225,47

ex 11.02 E II c) (1 )

14738

—
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(Ecu/ton)
Nummer uit de

Bedrag van

Vereenvoudigde naamlijst

de restitutie

Maïsvlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de

183,20

naamlijst gebruikt voor
de restituties

ex 11.02 E II c) (2)

droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent
ex 1 1 .02 E II c) (3)

Maïsvlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van meer
dan 1,3 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent

11.02 E II d) 1

Rijstvlokken

11.02 F III

Pellets van gerst

11.02 F IV

Pellets van haver

11.02 F V

Pellets van maïs

11.02GI

Tarwekiemen, ook indien gemalen

11.02 G II

11.07 A Ia)
11 .07 A II a)

Kiemen van andere graansoorten dan tarwe, ook indien gemalen
Mout van tarwe, niet gebrand, in de vorm van meel
Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in de vorm van meel

192^1

11.08 AI

Maïszetmeel (f)

209,47

11.08 A II

Rijstzetmeel (*)

294,29

11.08 A III

27,01

35,23
175,79

Tarwezetmeel

188,08

11.08 A IV

Aardappelzetmeel (*)

209,47

11.08 AV

Zetmeel van andere graansoorten dan maïs, rijst en tarwe en niet van aardappe
len (*)

11.09 A

Tarwegluten, gedroogd, met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof

252,04

17.02 B II a)

van ten minste 82 gewichtspercenten (N x 6,25)
Maltodextrine en glucose (druivesuiker), andere dan glucose (druivesuiker), welke in
droge toestand 99 of meer gewichtspercenten zuivere glucose bevat, in wit kristal
lijn poeder, ook indien geagglomereerd (4)

273,62

17.02 B II b)

17.02 F II a)
17.02 F II b)
21.07 F II

Maltodextrine en maltodextrinestroop, glucose en glucosestroop welke in droge
toestand geen 99 of meer gewichtspercenten zuivere glucose bevat, in andere vorm
dan wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd (4)
Karamel, andere dan karamel welke in droge toestand 50 of meer gewichtsper
centen saccharose bevat, in poeder, ook indien geagglomereerd
Karamel, andere dan karamel welke in droge toestand 50 of meer gewichtsper
centen saccharose bevat, in andere vorm dan poeder
Glucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen, en maltodextrine

209,47

286,71
199,00
209,47

stroop

23.02 A I a)

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere
bewerkingen van granen van maïs of van rijst met een zetmeelgehalte van niet

27,82

meer dan 35 gewichtspercenten

23.02 A I b) 2

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere
bewerkingen van granen van maïs of van rijst met een zetmeelgehalte van meer dan
35 gewichtspercenten en die geen denatureringsproces hebben ondergaan ' of die
een denatureringsproces hebben ondergaan en een zetmeelgehalte hebben van

27,82

meer dan 45 gewichtspercenten

23.02 A II a)

23.02 A II b)

23.03 A I

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere
bewerkingen van andere graansoorten dan maïs en rijst, met een zetmeelgehalte
van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 10 gewichtsper
centen van het produkt door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of waarvan,
indien meer dan 10 gewichtspercenten van het produkt door de zeef is gegaan, het
asgehalte, berekend op basis van de droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer
bedraagt
Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere
bewerkingen van andere graansoorten dan maïs en rijst, niet bedoeld bij post
23.02 A II a)
Afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met

een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van ten minste 63 gewichts
percenten (N x 6,25)

27,82

27,82

104,74
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(') Komen voor de restitutie bij de uitvoer in aanmerking gries en griesmeel van maïs :
— die een percentage van minder dan of gelijk aan 30 % bevatten, dat door een zeef met mazen van 315 micrometer valt,
— die een percentage van minder dan 5 % produkt bevatten dat door een zeef met mazen van 150 micrometer valt.
(*) Gepelde granen zijn granen die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 821 /68 (PB nr. L 149 van 29. 6. 1968, blz. 46) voorkomende
definitie .

O Geparelde granen zijn granen die beantwoorden aan de in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 821 /68 (PB nr. L 149 van 29. 6. 1968, blz. 46) voorko
mende definitie .

(*) Dit produkt, dat valt onder onderverdeling 17.02 B I, komt krachtens Verordening (EEG) nr. 2730/75 in aanmerking voor dezelfde restitutie bij uitvoer als
het produkt dat onder onderverdeling 17.02 B II valt.

(*) De restitutie bij uitvoer wordt toegekend voor produkten van deze onderverdeling met een zetmeelgehalte van 85 gewichtspercenten of meer.

(*) De restitutie bij uitvoer wordt toegekend voor produkten van deze onderverdeling met een zetmeelgehalte van 78 gewichtspercenten of meer.

O De analytische methode voor het vaststellen van het gehalte aan vetstoffen is die welke is opgenomen in bijlage I (methode A) van Richtlijn 84/4/EEG (PB
nr. L 15 van 18 . 1 . 1984, blz. 28).

O De te volgen procedure voor het vaststellen van het gehalte aan vetstoffen :

— het monster moet op zodanige wijze worden gebroken dat 90 % of meer kan passeren door een zeef met een maaswijdte van 500 micrometer en
100 % kan passeren door een zeef met een maaswijdte van 1 000 micrometer ;
— de analytische methode waarvan daarna gebruik dient te worden gemaakt, is die welke is opgenomen in bijlage I (methode A) van Richtlijn 84/4/EEG
(PB nr. L 15 van 18 . 1 . 1984, blz. 28).
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VERORDENING (EEG) Nr. 1949/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling in de sector melk en zuivelprodukten van het niveau van de in hét
melkprijsjaar 1987/1988 toe te passen compenserende bedragen toetreding in het
handelsverkeer met Spanje
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

vanaf het melkprijsjaar 1987/ 1988 moeten worden toege

GEMEENSCHAPPEN,

past ;

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

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 466/86 van de Raad van
25 februari 1986 houdende vaststelling van de algemene
voorschriften van het stelsel van compenserende bedragen
toetreding in de sector melk en zuivelprodukten in
verband met de toetreding van Spanje ('), en met name op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

artikel 6,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1378/86 van
de Commissie (2) het niveau is vastgesteld van de compen
serende bedragen toetreding die met ingang van 7 mei
1986 van toepassing zijn in het handelsverkeer voor melk
en zuivelprodukten met Spanje ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 98, lid 1 , van de
Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, het verschil
tussen de in Spanje op 1 maart 1986 geldende prijzen en
de overeenkomstige prijzen die volgens de regels van de
gemeenschappelijke marktordening zijn berekend op
basis van de gegarandeerde prijs voor melk in Spanje
tijdens de representatieve periode, geleidelijk wordt
verminderd zodat het bij de vierde aanpassing gelijk is
aan de helft van het oorspronkelijke verschil en volledig
is opgeheven bij de zevende aanpassing ; dat de compen
serende bedragen toetreding moeten worden bepaald die

Artikel 1

De compenserende bedragen toetreding die gelden
gedurende het melkprijsjaar 1987/ 1988 in het handels
verkeer tussen de Gemeenschap in haar samenstelling op
31 december 1985 en Spanje en in het handelsverkeer
tussen Spanje en derde landen voor melk en zuivelpro
dukten als aangegeven in de bijlage, zijn vastgesteld in die
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 53 van 1 . 3 . 1986, blz. 23.
(2) PB nr. L 120 van 8 . 5. 1986, blz. 37.
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BIJLAGE

In het handelsverkeer met Spanje geldende compenserende bedragen toetreding

(Door Spanje bij de invoer te heffen en bij de uitvoer te verstrekken bedragen tenzij anders aangegeven)

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

ex 04.01

Compenserend bedrag
in Ecu/ 100 kg netto
(tenzij anders
aangegeven)

Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker
(met uitzondering van melk en room van geiten of schapen) :

A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten :
I. Yoghurt, kefir, gestremde melk, wei, karnemelk en andere
gegiste of aangezuurde melk :
— Wei

— overige, met een vetgehalte :
— van niet meer dan 0,6 gewichtspercent
— van meer dan 0,6 gewichtspercent
II . andere

(')

(')

B. andere
04.02

1,51

0)

Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde
suiker :

A. zonder toegevoegde suiker :
I. Wei

II. Melk en room, in poeder of in korrels, met een vetge
halte :

— van niet meer dan 1,5 gewichtspercent, bestemd voor
menselijke consumptie (2)
— van meer dan 1,5 doch niet meer dan 29 gewichtsper
centen

57,92

52,20

— van meer dan 29 doch niet meer dan 45 gewichtsper
centen

— van meer dan 45 gewichtspercenten
III. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels, met
een vetgehalte :

— van niet meer dan 1 1 gewichtspercenten
— van meer dan 11 gewichtspercenten

48,50
39,76

20,37

(3)

B. met toegevoegde suiker :
I. Melk en room, in poeder of in korrels :

a) bijzondere melk voor zuigelingen, luchtdicht verpakt
in verpakkingen met een netto-inhoud van 500 gram
of minder en met een vetgehalte van meer dan 10
doch niet meer dan 27 gewichtspercenten
b) andere, met een vetgehalte :
— van niet meer dan 1,5 gewichtspercent, bestemd
voor menselijke consumptie (2)
— van meer dan 1,5 doch niet meer dan 29 gewichts
percenten

0,5220 per kg (4)

0,5792 per kg (4)

0,5220 per kg (4)

— van meer dan 29 doch niet meer dan 45 gewichts
percenten

— van meer dan 45 gewichtspercenten
II. Melk en room, andere dan in poeder of in korrels, met
een vetgehalte :
— van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten
— van meer dan 9,5 gewichtspercenten

0,4850 per kg (4)
0,3976 per kg (4)

15,45 0
0
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Compenserend bedrag

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

04.03

in Ecu/ 100 kg netto
(tenzij anders
aangegeven)

Boter :

met een vetgehalte :

—
—
—
—
04.04

van
van
van
van

minder dan 80 gewichtspercenten
80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten
meer dan 82 doch niet meer dan 84 gewichtspercenten
meer dan 84 gewichtspercenten

0,3707 0
29,66
30,40

0,3707 0

Kaas en wrongel :

A. Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkase, Appenzell,
Vacherin Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or en Tête de
Moine, andere dan geraspt of in poeder

35,13

B. Glaris kruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van
afgeroomde melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toege
voegd

22,00

ex C. blauw-groen geaderde kaas, andere dan geraspt of in
poeder :

— Roquefort
— andere (met uitzondering van uitsluitend van schape
of geitemelk vervaardigde kaas)

17,37

D. Smeltkaas, andere dan geraspt of in poeder :

— waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan
Emmentaler, Gruyère en Appenzell, eventueel met
toevoeging van Glaris kruidkaas (zogenaamde Schabzi
ger), verpakt voor de verkoop in het klein en met een
vetgehalte, berekend op de droge stof, van niet meer
dan 56 gewichtspercenten

35,13

63,59

— andere
E. andere :

I. andere dan geraspt of in poeder, met een vetgehalte
van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een
vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa :
ex a) van niet meer dan 47 gewichtspercenten :
— Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano,
Pecorino Sardo en Grana Padano

— andere (met uitzondering van uitsluitend
van schape- of geitemelk vervaardigde kaas)

46,00

b) van meer dan 47 doch niet meer dan 72
gewichtspercenten :
1 . Cheddar

63,59

ex 2. andere (met uitzondering van uitsluitend
van schape- of geitemelk vervaardigde
kaas)

40,85

c) van meer dan 72 gewichtspercenten (met
uitzondering van uitsluitend van schape- of
geitemelk vervaardigde kaas)

35,00

II . overige :

a) geraspt of in poeder
ex b) andere (met uitzondering van uitsluitend van
schape- of geitemelk vervaardigde kaas)
17.02

46,00
38,00

A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop (9) :

II. andere (dan die bevattende, in droge toestand, 99 of meer
gewichtspercenten zuivere lactose)

12,15

Nr. L 185/61

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

4. 7. 87

Compenserend bedrag
in Ecu/ 100 kg netto
(tenzij anders
aangegeven)

Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

21.07

F. Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen :
I. van lactose (melksuiker)

23.07

12,15

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

ex B. andere, bevattende hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen, ook
indien vermengd met andere produkten, glucose (druive
suiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrine
stroop, bedoeld bij de posten 17.02 B en 21.07 F II,
zetmeel en zuivelprodukten :

I. bevattende zetmeel, glucose (druivesuiker), glucose
stroop, maltodextrine of maltodextrinestroop :
a) geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte
van niet meer dan 10 gewichtspercenten :
3. met een gehalte aan zuivelprodukten van 50
gewichtspercenten of meer, doch minder dan 75
gewichtspercenten
4. met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of
meer gewichtspercenten

—

b) met een zetmeelgehalte van meer dan 10, doch
niet meer dan 30 gewichtspercenten :
3 . met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of
meer gewichtspercenten
c) met een zetmeelgehalte
gewichtspercenten :

van

meer

dan

-0

30

3. met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of
meer gewichtspercenten

-0

II. geen zetmeel, glucose (druivesuiker), glucosestroop,
maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel
zuivelprodukten bevattend

—
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Voetnoten

(1) Het compenserende bedrag per 100 kg netto van deze produkten is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

— een bedrag dat overeenkomt met de in % uitgedrukte hoeveelheid melkvet van 100 kg netto van het
produkt, vermenigvuldigd met 0,0429 Ecu ;

— en een bedrag dat overeenkomt met de hoeveelheid in kg van het vetvrije gedeelte in 100 kg netto van
het produkt, vermenigvuldigd met 0,015108 Ecu.

(2) Als produkten voor menselijke consumptie worden beschouwd, produkten anders dan die welke zijn
gedenatureerd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1725/79 of Verordening (EEG) nr.
3714/84 of produkten die in Spanje worden ingevoerd in het kader van de regeling van Verordening
(EEG) nr. 1624/76.

(3) Het compenserende bedrag per 100 kg netto van deze produkten is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

— een bedrag dat overeenkomt met de in % uitgedrukte hoeveelheid melkvet van 100 kg netto van het
produkt, vermenigvuldigd met 0,0429 Ecu ;

— een bedrag dat overeenkomt met de hoeveelheid in kg van het droge vetvrije gedeelte in 100 kg netto
van het produkt, vermenigvuldigd met 0,166188 Ecu.

(4) Het compenserende bedrag per 100 kg netto van deze produkten is gelijk aan de som
— van het per kg aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100
kg eindprodukt, en
— een aanvullend bedrag voor ieder gewichtspercent saccharose in 100 kg netto van het produkt, gelijk
aan het voor 1 kg witte suiker geldende compenserende bedrag.

(*) Het compenserende bedrag per 100 kg netto van deze produkten is gelijk aan de som
— van het aangegeven bedrag, en
— van een aanvullend bedrag voor ieder gewichtspercent saccharose in 100 kg netto van het produkt,
gelijk aan het voor 1 kg witte suiker geldende compenserende bedrag.

(*) Het compenserende bedrag per 100 kg netto van deze produkten is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

— een bedrag dat overeenkomt met de hoeveelheid in % uitgedrukt melkvet in 100 kg netto van het
produkt, vermenigvuldigd met 0,0429 Ecu, en
— een bedrag dat overeenkomt met de hoeveelheid in kg van het vetvrije melkgedeelte in 100 kg netto
van het produkt, vermenigvuldigd met 0,166188 Ecu, en
— een aanvullend bedrag voor ieder gewichtspercent saccharose in 100 kg netto van het produkt, gelijk
aan het voor 1 kg witte suiker geldende compenserende bedrag.
(J) Het compenserende bedrag per 100 kg netto van deze produkten is gelijk aan het aangegeven bedrag,
vermenigvuldigd met het gewicht aan vet in 100 kg eindprodukt.
(8) Het compenserende bedrag per 100 kg netto van deze produkten is gelijk aan :

— voor de produkten van post 23.07 B I b) 3 aan het compenserende bedrag toetreding voor 100 kg
maïs, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,16 ;
— voor de produkten van post 23.07 B I c) 3 aan het compenserende bedrag toetreding voor 100 kg
maïs, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,50.
(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 504/86 van de Raad (PB nr. L 54 van 1 . 3. 1986, blz. 54) is het
voor produkten van post 17.02 A I geldende compenserende bedrag toetreding hetzelfde als dat voor
produkten van post 17.02 A II. Deze bedragen worden toegekend bij uitvoer naar Spanje door de Lid-Staat
van uitvoer of geheven bij invoer uit Spanje door de Lid-Staat van invoer.

NB : Voor schape- en geitemelk en schape- en geiteroom alsmede voor de kaas die uitsluitend uit deze
produkten is vervaardigd :
— vindt de analysecontrole plaats door immunochemische en/of elektroforetische methoden eventueel
aangevuld met de HPLC-analyse ;
— is de belanghebbende bij de vervulling van de douaneformaliteiten verplicht in de daartoe voorge
schreven verklaring aan te geven dat de betrokken melk of room uitsluitend een produkt is afkomstig van
schapen en geiten, respectievelijk dat de betrokken kaas uitsluitend van schape- of geitemelk is vervaar
digd.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1950/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst
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
ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 900/87 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1009/86 van de Raad van
25 maart 1986 houdende vaststelling van de algemene
voorschriften inzake de restituties bij de produktie in de
sectoren granen en rijst (3), en met name op artikel 6,
Overwegende dat artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2169/86 van de Commissie van 10 juli 1986 houdende
nadere voorschriften voor de controle op en de betaling
van de produktierestituties in de sectoren granen en
rijst (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1806/87 (*), heeft bepaald dat de restitutie bij de produktie
driemaandelijks wordt vastgesteld gebruik makend van
het verschil tussen de interventieprijs voor maïs, geldig
gedurende de eerste maand van de betrokken periode en
de cif-prijs gebruikt voor de berekening van de heffing bij
import voor maïs, vermenigvuldigd met een coëfficiënt
van 1,6 ; dat hetzelfde artikel bepaalt dat de hier
berekende restitutie mag worden gewijzigd indien de
prijzen van maïs en tarwe op een beduidende manier
veranderen ;

Overwegende dat de bij de huidige verordening te
bepalen restituties bij de produktie moeten worden
aangepast met de in de bijlage van Verordening (EEG) nr.
2169/86 bepaalde coëfficiënten ten einde het juiste te
betalen bedrag te verkrijgen ;
Overwegende dat het noodzakelijk is om, gedurende de
bij titel II van Verordening (EEG) nr. 1009/86 voorziene

overgangsperiode, de produktierestituties voor maïs
zetmeel en aardappelzetmeel, tarwe- en rijstzetmeel afzon
derlijk vast te stellen ; dat in artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 2169/86 is bepaald dat de te betalen restitutie,
ingeval het bewijs van de oorsprong van het zetmeel niet
is geleverd, overeenstemt met de restitutie geldig voor
tarwezetmeel, eventueel aangepast volgens de in de bijlage
van Verordening (EEG) nr. 2169/86 vastgestelde coëffi
ciënt ;

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 te betalen produktierestituties in de sector granen en
rijst, overeenkomstig de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 1009/86 en berekend overeenkomstig de
bepalingen van de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
2169/86 worden als volgt vastgesteld :
Ecu/ton

i) voor maïszetmeel en de
produkten :
ii) voor rijstzetmeel en de
produkten :
iii) voor tarwezetmeel en de
produkten :
iv) voor aardappelzetmeel
afgeleide produkten :

ervan afgeleide
159,84

ervan afgeleide
156,64
ervan afgeleide
153,44
en

de

ervan

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

(')
O
(3)
O
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
182 van 3 . 7. 1987.
94 van 9. 4. 1986, blz. 6.
189 van 11 . 7. 1986, blz. 12.
170 van 30. 6. 1987, blz. 19.

159,84
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VERORDENING (EEG) Nr. 1951/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van kersen van
oorsprong uit Hongarije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

aanmerking te nemen prijzen moeten worden geconsta
teerd op de representatieve markten of, in bepaalde
omstandigheden, op andere markten ;

Overwegende dat voor kersen van oorsprong uit
Hongarije de aldus berekende invoerprijs zich gedurende
twee opeenvolgende marktdagen gehandhaafd heeft op
een peil dat ten minste 0,6 Ecu beneden de referentieprijs
ligt ; dat derhalve een compenserende heffing ingesteld
moet worden voor dit produkt ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1351 /86 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten
minste 0,6 Ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van beide laatste invoer
prijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 930/87 van
de Commissie van 31 maart 1987 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor kersen voor het verkoopseizoen
1987 (3) de referentieprijs voor dit produkt van kwaliteits
klasse I werd vastgesteld op 112,92 Ecu per 100 kg netto

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

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 f), 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 gedurende een bepaald tijdvak ten opzichte van
de munteenheden van de Gemeenschap bedoeld in
het vorige streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden,

voor de maand juli 1987 ;

Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,
genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van
de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de
handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen ; dat het
begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt op de invoer van kersen (onderverdeling 08.07 C
van het gemeenschappelijk douanetarief) van oorsprong
uit Hongarije een compenserende heffing toegepast
waarvan het bedrag is vastgesteld op 2,42 Ecu per 100 kg
netto .

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3 , lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 21 1 8/74 (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 381 1 /85 (5), de in
(') PB
(*) PB
O PB
(4) -PB
(*) PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118 van 20 . 5. 1972, blz. 1 .
119 van 8 . 5. 1986, blz. 46.
87 van 1 . 4. 1987, blz. 37.
220 van 10. 8. 1974, blz. 20.
368 van 31 . 12. 1985, blz. 1 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 7 juli 1987.
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, 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, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1952/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987
houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse
citroenen van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische
eilanden)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1351 /86 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten
minste 0,6 Ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van beide laatste invoer
prijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1426/87 van
de Commissie van 25 mei 1987 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor verse citroenen voor het verkoop
seizoen 1987/ 1988 (3) de referentieprijs voor dit produkt
van kwaliteitsklasse I werd vastgesteld op 59,98 Ecu per
100 kg netto voor de maanden juli en augustus 1987 ;
Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,
genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van

de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de
handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen ; dat het
begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;
Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 211 8/74 (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 38 1 1 /85 (5), de in
aanmerking te nemen prijzen moeten worden geconsta
teerd op de representatieve markten of, in bepaalde
omstandigheden, op andere markten ;
Overwegende dat voor verse citroenen van oorsprong uit
Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden) de
(■)
O
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
119
136
220
368

van
van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
8 . 5. 1986, blz. 46.
26. 5. 1987, blz. 13.
10 . 8 . 1974, blz. 20.
31 . 12. 1985, blz . 1 .

aldus berekende invoerprijs zich gedurende twee opeen
volgende marktdagen gehandhaafd heeft op een peil dat
ten minste 0,6 Ecu beneden de referentieprijs ligt ; dat
derhalve een compenserende heffing ingesteld moet
worden voor dit produkt ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 Q, 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 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 krachtens artikel 1 36, lid 2, van de Akte
van Toetreding van Spanje en Portugal (8) gedurende de
eerste overgangsfase in het handelsverkeer tussen een
nieuwe Lid-Staat en de Gemeenschap in haar
samenstelling van 31 december 1985 de regeling geldt die
vóór de toetreding van toepassing was ;
Overwegende dat krachtens artikel 140, lid 1 , de uit de
toepassing van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voort
vloeiende compenserende heffingen met vier procent
worden verlaagd in het tweede jaar volgend op de datum
van toetreding,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

'
Artikel 1

Er wordt op de invoer van verse citroenen (onderverdeling
08.02 C van het gemeenschappelijk douanetarief) van
oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische
eilanden) een compenserende heffing toegepast waarvan
het bedrag is vastgesteld op 3,78 Ecu per 100 kg netto.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 7 juli 1987.
(®) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
f7) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
(8) PB nr. L 302 van 15. 11 . 1985, blz. 9.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

Nr. L 185/67
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Nr. L 185/68

VERORDENING (EEG) Nr. 1953/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1678/85 ten aanzien van de
landbouwomrekeningskoers die geldt in de sector varkensvlees in het Verenigd
Koninkrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire
compenserende bedragen in de landbouwsector ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1889/87 (2), en met name op artikel 12,
Overwegende dat in artikel 6 bis van Verordening (EEG) nr. 1677/85 is bepaald dat volgens de in
artikel 12 bedoelde procedure van die verordening de landbouwomrekeningskoers van een
Lid-Staat op zodanige wijze wordt aangepast dat de instelling van nieuwe monetaire
compenserende bedragen wordt voorkomen ;
Overwegende dat de ontwikkeling van de marktkoers voor het Britse pond, met inachtneming
van de wijziging van de landbouwomrekeningskoers als bepaald in Verordening (EEG) nr.
1678/85 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1890/87 (4), in principe
zou leiden tot een verhoging met ingang van 1 juli 1987 van de monetaire compenserende
bedragen die in het Verenigd Koninkrijk gelden in de sector varkensvlees ; dat, om deze
consequentie te voorkomen, de landbouwomrekeningskoers op zodanige wijze moet worden
aangepast dat geen nieuwe monetaire compenserende bedragen worden ingesteld ;

Overwegende dat de inwerkingtreding van de nieuwe agromonetaire regeling is vastgesteld op 1
juli 1987 ; dat de vertraging die zich heeft voorgedaan met betrekking tot het besluit van de
Raad, het beheer van de betrokken markt niet mag hinderen ; dat deze maatregel derhalve van
toepassing moet zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1987 ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In bijlage XI bij Verordening (EEG) nr. 1678/85, in de bij Verordening (EEG) nr. 1890/87
vastgestelde versie, wordt de lijn betreffende varkensvlees vervangen door de hierna volgende
lijn :
Landbouwomrekeningskoersen
Produkten

Varkensvlees

1 Ecu =
... £

Geldt tot
en met

1 Ecu =
... £

ingang van

0,656636

30 juni 1987

0,664702

1 juli 1987

Geldt met

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1987.
(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164
182
164
182

van
van
van
van

24. 6. 1985, blz. 6.
3 . 7. 1987, blz . 1 .
24. 6. 1985, blz. 11 .
3 . 7. 1987.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1954/87 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 1987

tot wijziging van de voor de rijstsector geldende specifieke landbouwomreke'
ningskoersen

Economische Gemeenschap,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3153/85,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1635/87 (®),
de bepalingen inzake de berekening van de monetaire
compenserende bedragen zijn vastgesteld ; dat de overeen
komstig Verordening (EEG) nr. 3153/85 in de periode van

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (2), en met
name op artikel 2, lid 4,

24 tot en met 30 juni 1987 voor de Griekse drachme, de
Spaanse peseta, de Italiaanse lire en het Britse pond
geconstateerde contante wisselkoersen het op grond van
artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1677/85
noodzakelijk maken de voor Griekenland, Spanje, Italië
en het Verenigd Koninkrijk geldende specifieke land
bouwomrekeningskoersen te wijzigen,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1889/87 (4), en met name op
artikel 9, lid 2,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3294/86 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1714/87 (*), specifieke landbouwomrekenings
koersen voor de rijstsector zijn vastgesteld ; dat deze
omrekeningskoersen moeten worden gewijzigd op grond
van de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr.
3153/85 van de Commissie P) ;

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
3294/86 wordt vervangen door de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 1987.

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

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

(')
O
(3)
O
O
O
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

164
153
164
182
304
160
310

van
van
van
van
van
van
van

24. 6 . 1985, blz . 1 .
13 . 6 . 1987, blz . 1 .
24. 6 . 1985, blz . 6.
3 . 7. 1987, blz . 1 .
30. 10. 1986, blz. 25.
20. 6. 1987, blz. 21 .
21 . 11 . 1985, blz. 4.

(8) PB nr. L 154 van 15. 6. 1987, blz. 1 .
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Specifieke landbouwomrekeningskoers voor rijst
(Verordening (EEG) nr. 3294/86)
1 Ecu =

=

47,7950
2,31728
8,83910
174,309

Bfr.
DM
Dkr.
dr.

160,376

pta

7,77184

=
=

=

Ffr.

0,864997 Iers pond
1 681,43
2,61097

lire
Fl.

0,788131 pond sterling
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II

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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 juni 1987
tot wijziging van de eerste Richtlijn 73/239/EEG tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzeke
ringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoe
fening daarvan, met betrekking tot de kredietverzekering en de borgtochtverze
kering
(87/343/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57,
lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

bescherming van de verzekerden, die deze richtlijn
normaal verleent, door de Staat zelf wordt geboden
wanneer de verrichtingen inzake exportkredietverzekering
voor rekening of met waarborg van de Staat worden uitge
voerd, zodat de uitsluiting van deze verrichtingen van de
werkingssfeer van deze richtlijn in afwachting van een
latere coördinatie moet worden gehandhaafd ;

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat in genoemde richtlijn in artikel 7, lid 2,
onder c), wordt bepaald dat de Bondsrepubliek Duitsland

Gezien

tot het tijdstip van een latere coördinatie, die binnen vier
jaar na de kennisgeving van deze richtlijn moet plaats
vinden, het verbod kan handhaven om op haar grond
gebied de ziekteverzekering, de krediet- en borgtochtver
zekering of de verzekering van rechtsbijstand, hetzij
onderling, hetzij met andere branches te cumuleren ; dat
hieruit volgt dat de oprichting van agentschappen en
bijkantoren nog met belemmeringen te kampen heeft ;
dat hieraan een einde dient te worden gemaakt ;

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat de eerste Richtlijn 73/239/EEG van de
Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot
het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (4),
gewijzigd bij Richtlijn 76/580/EEG (*), ter vergemakke
lijking van de toegang tot en de uitoefening van dit verze
keringsbedrijf, bepaalde verschillen tussen de nationale
wetgevingen heeft opgeheven ;

Overwegende dat in genoemde richtlijn in artikel 2, lid 2,
onder d), evenwel wordt bepaald dat zij tot een latere
coördinatie, die binnen vier jaar na de kennisgeving van
deze richtlijn moet plaatsvinden, geen betrekking heeft op
de verrichtingen op het gebied van de exportkredietverze
kering voor rekening of met steun van de Staat ; dat de
(') PB nr. C 245 van 29 . 9. 1979, blz. 7 en
PB nr. C 5 van 7. 1 . 1983, blz . 2.

(2)
(3)
(4)
0

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
L
L

291
146
228
189

van
van
van
van

10.
16.
16.
13.

11 . 1980, blz. 70.
6. 1980, blz. 6.
8 . 1973, blz. 3.
7. 1976, blz. 13.

Overwegende dat, wat de borgtochtverzekering betreft, de
belangen van de verzekerden door de bepalingen van
voornoemde richtlijn reeds in toereikende mate
beschermd worden ; dat de mogelijkheid voor de Bonds
republiek Duitsland cumulatie van de borgtocht
verzekering met andere branches te verbieden dient te
worden opgeheven ;

Overwegende dat verzekeringsmaatschappijen waarvan het
kredietverzekeringsbedrijf meer dan een gering aandeel
van hun totale verrichtingen uitmaakt, een egalisatievoor
ziening moeten vormen die geen deel is van de solvabili
teitsmarge ; dat deze voorziening moet worden berekend
aan de hand van in de onderhavige richtlijn vastgestelde,
als gelijkwaardig erkende methoden ;
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Overwegende dat, gelet op het cyclische schadeverloop in
de kredietverzekering, deze bij de berekening van de
gemiddelde betaalde schaden in de zin van artikel 16, lid
2, van Richtlijn 73/239/EEG met de storm-, hagel- en
vorstverzekering moet worden gelijkgesteld ;
Overwegende dat, gelet op de aard van het met de
kredietverzekering verbonden risico, de kredietverzeke
ringsmaatschappijen een hoger minimumgarantiefonds
nodig hebben dan op dit ogenblik in voornoemde
richtlijn is voorgeschreven ;
Overwegende dat de maatschappijen die aan deze
verplichting moeten voldoen, hiervoor voldoende tijd
dienen te krijgen ;
Overwegende dat deze verplichting niet behoeft te
worden opgelegd aan die maatschappijen waarvan de
activiteit in deze branche een bepaald volume niet
overschrijdt ;

Overwegende dat de bepalingen van de onderhavige
richtlijn inzake kredietverzekering er toe leiden dat
handhaving door de Bondsrepubliek Duitsland van het
verbod om de kredietverzekering met andere verzeke
ringsbranches te cumuleren, niet meer verantwoord is en
dit verbod derhalve dient te worden opgeheven,

Nr. L 185/73

4. De Lid-Staten kunnen vestigingen waarvan de
geïnde premies of bijdragen voor de kredietverzeke
ringsbranche minder dan 4 % van het totale bedrag
aan premies of bijdragen en minder dan 2 500 000 Ecu
belopen, vrijstellen van de verplichting tot vorming
van een egalisatievoorziening voor deze branche." ;
4. de tweede zin van artikel 16, lid 2, wordt vervangen
door :

„Wanneer ondernemingen evenwel in hoofdzaak
slechts één of meer risico's van krediet-, storm-, hagel
en vorstschade dekken, wordt voor de referentieperiode
voor de gemiddelde betaalde schaden rekening
gehouden met de laatste zeven boekjaren." ;
5. artikel 17, lid 2, onder a), eerste streepje, wordt
vervangen door :

„— 1 400 000 Ecu, indien het gaat om de risico's of
een gedeelte van de risico's welke behoren tot de
in de bijlage onder A, 14, vermelde branche en
voor zover de in deze verzekeringsbranche
jaarlijks geboekte premies en bijdragen in elk van
de laatste drie boekjaren 2 500 000 Ecu of 4 %
van de totale door de betrokken onderneming
geboekte premies of bijdragen hebben
overschreden ;

— 400 000 Ecu, indien het gaat om de risico's of een
gedeelte van de risico's welke behoren tot een van
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Richtlijn 73/239/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 2, punt 2, onder d), wordt vervangen door :
„d) tot aan een latere coördinatie, de verrichtingen op
het gebied van de exportkredietverzekering voor
rekening of met garantie van de Staat, of wanneer
de Staat de verzekeraar is." ;

2. in artikel 7, lid 2, tweede alinea, onder c), vervallen de
woorden „de krediet- en borgtochtverzekering" ;
3. het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 15 bis

1 . Elke Lid-Staat veprlicht de op zijn grondgebied
gevestigde ondernemingen die onder A, 14, van de
bijlage vermelde risico's verzekeren, hierna „kredietver
zekering" genoemd, een egalisatievoorziening te
vormen ter dekking van technische verliezen en boven
het gemiddelde liggende schadequoten die tijdens een
boekjaar in deze branche optreden.

2. De egalisatievoorziening moet volgens de door
iedere Lid-Staat vastgestelde voorschriften worden
berekend, overeenkomstig een van de vier methodes in
punt D van de bijlage die gelijkwaardig worden geacht.

de in de bijlage onder A, 10, 11 , 12, 13, 15 en,
voor zover het bepaalde onder de voorgaande
gedachtenstreep niet van toepassing is, 14
vermelde branches ;" ;

6. aan artikel 17, lid 2, wordt het volgende punt toege
voegd :

„d) Dient een onderneming die de kredietverzekering
uitoefent het onder a), eerste streepje, bedoelde
garantiefonds tot 1 400 000 Ecu te verhogen, dan
verleent de betrokken Lid-Staat haar daarvoor :

— een termijn van drie jaar om dit fonds op
1 000 000 Ecu te brengen,

— een termijn van vijf jaar om het fonds op
1 200 000 Ecu te brengen,
— een termijn van zeven jaar om het fonds op
1 400 000 Ecu te brengen.
Deze termijnen nemen een aanvang op de datum
waarop de onder a), eerste streepje, vermelde
voorwaarden zijn vervuld." ;
7. in artikel 19 wordt het volgende lid ingevoegd :

„1 bis. Wat de kredietverzekering betreft dient de
onderneming boekhoudkundige staten waaruit zowel
de technische resultaten als de technische voorzie

ningen met betrekking tot deze activiteit blijken, ter
beschikking van de toezichthoudende autoriteit te
houden." ;

3. De egalisatievoorziening wordt tot de volgens de
methodes van punt D van de bijlage berekende
bedragen niet aan de solvabiliteitsmarge toegerekend.

8 . in de bijlage wordt het in de bijlage van de onder
havige richtlijn opgenomen punt D toegevoegd. »
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Artikel 2

De Lid-Staten treffen vóór 1 januari 1990 de nodige
maatregelen om aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Zij passen deze maatregelen uiterlijk toe vanaf 1 juli 1990.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1987.
Artikel 3

Voor de Raad

Na de kennisgeving van deze richtlijn (') delen de
Lid-Staten de Commissie de tekst van alle belangrijke

De Voorzitter

(') Van deze richtlijn is aan de Lid-Staten kennis gegeven op 25
juni 1987.

L. TINDEMANS
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Nr. L 185/75

BIJLAGE

„D. Methodes voor de berekening van de egalisatievoorziening voor de branche krediet
verzekering
Methode nr. 1

1.

Voor de onder A, 14, vermelde verzekeringsbranche (hierna „kredietverzekering" genoemd) dient

een egalisatievoorziening te worden gevormd ter dekking van een tijdens een boekjaar in de kredietver
zekering geleden technisch verlies.

2. Aan deze voorziening wordt voor elk boekjaar, waarin in de kredietverzekering een technisch over
schot werd geboekt, 75 % van dit technisch overschot toegevoegd, doch niet meer dan 12 % van de
nettopremies, totdat de voorziening 150 % van het hoogste gedurende de laatste vijf jaren bereikte
nettopremiebedrag uitmaakt.
Methode nr. 2

1 . Voor de onder A, 14, vermelde verzekeringsbranche (hierna „kredietverzekering" genoemd) dient
een egalisatievoorziening te worden gevormd ter dekking van een tijdens het boekjaar in de kredietverze
kering geleden technisch verlies.

2. Het minimumbedrag van de egalisatievoorziening beloopt 134 % van het gemiddelde van de
tijdens de vijf voorgaande boekjaren jaarlijks ontvangen premies of bijdragen, na aftrek van de over
drachten uit hoofde van herverzekering en na toevoeging van de geaccepteerde herverzekeringen.
3. Aan deze voorziening wordt in elk van de opeenvolgende boekjaren waarin in de branche een tech
nisch overschot werd geboekt, 75 % van dit technisch overschot toegevoegd, totdat de voorziening gelijk
is aan of hoger dan het overeenkomstig lid 2 berekende minimum.
4. De Lid-Staten kunnen bijzondere regels vaststellen voor de berekening van het bedrag van de voor
ziening en/of het bedrag van de jaarlijkse onttrekking dat boven de in deze richtlijn vastgestelde mini
mumbedragen ligt.
Methode nr. 3

1 . Voor de onder A, 14, vermelde branche (hierna „kredietverzekering" genoemd) dient een egalisatie
voorziening te worden gevormd ter verevening van een in het balansjaar optredende boven het gemid
delde liggende schadequote in deze branche.
2. Deze egalisatievoorziening dient op grond van de volgende methode te worden berekend :
Alle berekeningen hebben betrekking op de inkomsten en uitgaven voor eigen rekening.
Elk balansjaar moet aan de egalisatievoorziening het bedrag van de onderschade worden toegevoegd,
totdat de egalisatievoorziening het normbedrag bereikt of opnieuw bereikt.
Er is onderschade wanneer de schadequote van het balansjaar lager ligt dan de gemiddelde schadequote
van de waarnemingsperiode. Het bedrag van de onderschade is het verschil tussen beide quoten, verme
nigvuldigd met de in het balansjaar verdiende premies.
Het normbedrag is het zesvoud van de standaardafwijking van de schadequote in de waarnemingsperiode
ten opzichte van de gemiddelde schadequote, vermenigvuldigd met de in het balansjaar verdiende
premies.
Wanneer in een balansjaar overschade optreedt dient het bedrag daarvan aan de egalisatievoorziening te
worden onttrokken. Er is overschade wanneer de schadequote van het balansjaar hoger ligt dan de
gemiddelde schadequote. Het bedrag van de overschade is het verschil tussen deze beide quoten, verme
nigvuldigd met de in het balansjaar verdiende premies.
Onafhankelijk van het schadeverloop dient in elk balansjaar aan de egalisatievoorziening 3,5 % van het
geldende normbedrag te worden toegevoegd, totdat dit bedrag bereikt of opnieuw bereikt wordt.
De waarnemingsperiode dient ten minste 15 en ten hoogste 30 jaar te bedragen. Er behoeft geen egalisa
tievoorziening te worden gevormd indien in de waarnemingsperiode geen verzekeringstechnisch verlies
is opgetreden .
Het normbedrag van de egalisatievoorziening en de onttrekking kunnen worden verlaagd indien uit de
gemiddelde schadequote in de waarnemingsperiode te zamen met de kostenquote blijkt dat in de
premie een zekerheidstoeslag vervat is.
Methode nr. 4

1 . Voor de onder A, 1 4, vermelde branche (hierna „kredietverzekering" genoemd) dient een egalisatie
voorziening te worden gevormd ter verevening van een in het balansjaar optredende boven het gemid
delde liggende schadequote in deze verzekeringsbranche.

Nr. L 185/76
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2. Deze egalisatievoorziening dient op grond van de volgende methode te worden berekend :
Alle berekeningen hebben betrekking op de inkomsten en uitgaven voor eigen rekening.
Elk balansjaar moet aan de egalisatievoorziening het bedrag van de onderschade worden toegevoegd,
totdat de egalisatievoorziening het maximumnormbedrag bereikt of opnieuw bereikt.
Er is onderschade wanneer de schadequote van het balansjaar lager ligt dan de gemiddelde schadequote
van de waarnemingsperiode. Het bedrag van de onderschade is het verschil tussen beide quoten, verme
nigvuldigd met de in het balansjaar verdiende premies.
Het maximumnormbedrag is het zesvoud van de standaardafwijking van de schadequote in de waarne
mingsperiode ten opzichte van de gemiddelde schadequote, vermenigvuldigd met de in het balansjaar
verdiende premies.

Wanneer in een balansjaar overschade optreedt dient het bedrag daarvan aan de egalisatievoorziening te
worden onttrokken, totdat de egalisatievoorziening het minimumnormbedrag bereikt. Er is overschade
wanneer de schadequote van het balansjaar hoger ligt dan de gemiddelde schadequote. Het bedrag van
de overschade is het verschil tussen deze beide quoten, vermenigvuldigd met de in het balansjaar
verdiende premies.

Het minimumnormbedrag is het drievoud van de standaardafwijking van de schadequote in de waarne
mingsperiode ten opzichte van de gemiddelde schadequote, vermenigvuldigd met de in het balansjaar
verdiende premies.
De waarnemingsperiode dient ten minste 1 5 en ten hoogste 30 jaar te bedragen. Er behoeft geen egalisa
tievoorziening te worden gevormd indien in de waarnemingsperiode geen verzekeringstechnisch verlies
is opgetreden.
Beide normbedragen van de egalisatievoorziening en de toevoeging dan wel de onttrekking kunnen
worden verlaagd indien uit de gemiddelde schadequote in de waarnemingsperiode te zamen met de
kostenquote blijkt dat in de premie een zekerheidstoeslag vervat is en deze zekerheidstoeslag groter is
dan 1,5 maal de standaardafwijking van de schadequote in de waarnemingsperiode. Alsdan worden de
genoemde bedragen vermenigvuldigd met het quotiënt van 1 ,5 maal de standaardafwijking en de zeker
heidstoeslag.".
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Nr. L 185/77

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 juni 1987

tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
de rechtsbijstandverzekering
(87/344/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57,
lid 2,

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

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (3),
Overwegende dat Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van
24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het
directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (4),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/343/EEG (*), ter
vergemakkelijking van de toegang tot genoemd bedrijf en
de uitoefening daarvan, bepaalde tussen de nationale
wetgevingen bestaande verschillen heeft afgeschaft ;

Overwegende dat in artikel 7, lid 2, onder c), van die
richtlijn evenwel wordt bepaald dat de Bondsrepubliek
Duitsland tot het tijdstip van een latere coördinatie, die
binnen vier jaar na de kennisgeving van deze richtlijn
moet plaatsvinden, het verbod kan handhaven om op haar
grondgebied de ziekteverzekering, de krediet- en
borgtochtverzekering of de verzekering van rechtsbijstand,
hetzij onderling, hetzij met andere branches te
cumuleren ;

Overwegende dat bij de onderhavige richtlijn wordt
overgegaan tot coördinatie van de bepalingen betreffende
de in artikel 7, lid 2, onder c), van Richtlijn 73/239/EEG
bedoelde coördinatie voor de rechtsbijstandverzekering ;

Overwegende dat met het oog op de bescherming van de
verzekerden elk mogelijk belangenconflict tussen een
voor rechtsbijstand verzekerde en zijn verzekeraar als
gevolg van het feit dat deze hem heeft verzekerd voor één
of meer andere, in de bijlage van Richtlijn 73/239/EEG
vermelde, branches of dat hij een derde persoon heeft
verzekerd, zoveel mogelijk moet worden voorkomen, en
dat, als een dergelijk conflict zich voordoet^ de oplossing
ervan mogelijk moet worden gemaakt ;
Overwegende dat de onderhavige richtlijn, gezien het
specifieke karakter ervan, niet van toepassing dient te zijn
op de rechtsbijstandverzekering wanneer deze betrekking
heeft op geschillen of risico's die voortvloeien uit het
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB
Zie

nr. C 198 van 7. 8 . 1979 , blz . 2.
nr. C 260 van 12. 10. 1981 , blz. 78 .
nr. C 348 van 31 . 12. 1980 , blz . 22 .
nr. L 228 van 16. 8 . 1973 , blz . 3 .
bladzijde 72 van dit Publikatieblad .

gebruik van zeeschepen of verband houden met dit
gebruik ;
Overwegende dat de onderhavige richtlijn evenmin van
toepassing dient te zijn op de activiteiten van een verze
keraar die diensten verleent of kosten op zich neemt in
verband met een overeenkomst inzake wettelijke aanspra
kelijkheid, voor zover die activiteit krachtens die
verzekering tegelijkertijd in zijn belang wordt uitgeoe
fend ;

Overwegende dat de Lid-Staten de mogelijkheid dient te
worden geboden de onderhavige richtlijn niet te laten
gelden voor de rechtsbijstandactiviteit die wordt uitge
oefend door de verzekeraar van hulpverlening indien deze
activiteit wordt verricht in een andere Staat dan die waar

de verzekerde gewoonlijk verblijf houdt, indien zij deel
uitmaakt van een overeenkomst die alleen betrekking
heeft op het bieden van hulp aan in moeilijkheden verke
rende personen die op reis zijn of zich buiten hun
woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden ;
Overwegende dat het stelsel van verplichte specialisatie,
dat thans door een enkele Lid-Staat wordt toegepast,
namelijk de Bondsrepubliek Duitsland, de meeste belan
genconflicten uitsluit ; dat het voor het bereiken van dit
resultaat evenwel niet noodzakelijk lijkt dit stelsel tot de
gehele Gemeenschap uit te breiden door de onderne
mingen die meerdere branches beoefenen, tot een
splitsing te verplichten ;
Overwegende dat het gestelde doel immers ook kan
worden bereikt door, enerzijds, de ondernemingen de
verplichting op te leggen om voor de rechtsbijstandverze
kering te voorzien in een afzonderlijke overeenkomst of
een afzonderlijk hoofdstuk in de polis, en, anderzijds, hen
te verplichten ofwel een gescheiden beheer voor de
rechtsbijstandverzekering in te voeren, ofwel de schadere
geling in de branche van de rechtsbijstandverzekering toe
te vertrouwen aan een rechtens zelfstandige maatschappij,
dan wel de voor rechtsbijstand verzekerde het recht te
verlenen zijn advocaat te kiezen zodra hij van rechtswege
de bijstand van de verzekeraar kan opeisen ;
Overwegende dat voor welke mogelijkheid ook wordt
gekozen, het belang van de verzekerden op gelijkwaardige
wijze gewaarborgd wordt ;
Overwegende dat het belang van de voor rechtsbijstand
verzekerde inhoudt dat deze zelf zijn advocaat moet
kunnen kiezen of elke andere persoon met de kwalifi
caties die door het nationale recht worden toegestaan in
het kader van gerechtelijke of administratieve procedures
en telkens wanneer er zich een belangenconflict
voordoet ;

4. 7. 87

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 185/78

Overwegende dat aan de Lid-Staten de mogelijkheid dient

2.

te worden verleend om de ondernemingen te ontheffen
van de verplichting de verzekerde deze vrije keuze van
advocaat te bieden, wanneer de rechtsbijstandverzekering
beperkt is tot zaken die voortvloeien uit het gebruik van

— de rechtsbijstandverzekering indien deze betrekking
heeft op geschillen of risico's die voortvloeien uit of
verband houden met het gebruik van zeeschepen ;
— de door de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekeraar
uitgeoefende activiteit met betrekking tot de

wegvoertuigen op hun grondgebied en wanneer andere
limitatieve voorwaarden vervuld zijn ;

Overwegende dat, indien zich tussen verzekeraar en verze
kerde een conflict voordoet, dit zo billijk en snel mogelijk
moet worden opgelost ; dat het derhalve gewenst is in de
verzekeringspolissen voor rechtsbijstand de mogelijkheid
open te laten van een beroep op een scheidsrechterlijke
instantie of op een procedure die vergelijkbare garanties

De richtlijn is evenwel niet van toepassing op :

verdediging of vertegenwoordiging van zijn verzekerde
in gerechtelijke of administratieve procedures voor
zover die activiteit krachtens die verzekering tegelij
kertijd in zijn belang wordt uitgeoefend ;
— indien een Lid-Staat hiervoor opteert, de rechtsbij
standactiviteit die wordt uitgeoefend door de verze
keraar van hulpverlening indien deze activiteit wordt

biedt ;

verricht in een andere Staat dan die waar de verze

Overwegende dat in de bijlage van Richtlijn 73/239/EEG

uitmaakt van een overeenkomst die alleen betrekking

in de tweede alinea onder C wordt bepaald dat de risico's
die vallen onder de in A, 14 en 15 genoemde branches

niet als bijkomende risico's van andere branches mogen
worden beschouwd ; dat dient te worden voorkomen dat

een verzekeringsonderneming dekking verleent voor
rechtsbijstand als bijkomend risico van een ander risico
zonder een vergunning te hebben verkregen voor de
uitoefening van de rechtsbijstandverzekering ; dat evenwel
aan de Lid-Staten de mogelijkheid dient te worden
verleend, branche 1 7 in specifieke gevallen te beschouwen
als bijkomend risico van branche 1 8 ; dat derhalve punt C
van genoemde bijlage in die zin dient te worden gewij
zigd,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Deze richtlijn strekt tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbij
standverzekering, vermeld onder A, 17, van de bijlage van
Richtlijn 73/239/EEG, ten einde de daadwerkelijke uitoe
fening van de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken
en elk belangenconflict met name als gevolg van het feit

dat de verzekeraar een derde persoon heeft verzekerd of

dat hij de verzekerde zowel voor rechtsbijstand als voor
een andere in deze bijlage genoemde branche heeft verze
kerd, zoveel mogelijk te voorkomen en, als een dergelijk
conflict zich voordoet, de oplossing ervan mogelijk te
maken .

kerde gewoonlijk verblijf houdt, indien zij deel
heeft op het bieden van hulp aan in moeilijkheden
verkerende personen die op reis zijn of zich buiten
hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden. In dat
geval moet in de overeenkomst afzonderlijk worden
verklaard dat de betrokken dekking beperkt is tot de
in de vorige zin bedoelde omstandigheden en slechts
een aanvulling is van de hulpverlening.
Artikel 3

1 . Voor de rechtsbijstandverzekering moet een afzon
derlijke overeenkomst worden opgemaakt, die los staat
van overeenkomsten dié andere branches betreffen, of

moet in de polis een afzonderlijk hoofdstuk worden
opgenomen waarin de inhoud van de rechtsbijstands
dekking en, indien de Lid-Staat zulks verlangt, de
daarmee overeenkomende premie worden vermeld.
2. Elke Lid-Staat doet het nodige om ervoor te zorgen
dat de op zijn grondgebied gevestigde ondernemingen,
overeenkomstig de door de Lid-Staat gemaakte keuze, of
naar eigen keuze indien de Lid-Staat zulks toestaat, ten
minste een van de volgende alternatieve oplossingen
aannemen :

a) de onderneming draagt er zorg voor dat geen enkel lid
van het personeel dat zich bezighoudt met de rechts
bijstandschaderegeling of met het geVen van juridische
adviezen met betrekking tot deze regeling, terzelfder
tijd een soortgelijke werkzaamheid uitoefent :
— voor een door dezelfde onderneming beoefende
andere branche, indien het om een meerbranche

Artikel 2

1.
Deze richtlijn is van toepassing op de verzekering
voor rechtsbijstand. Deze verzekering bestaat erin dat
tegen betaling van een premie de verbintenis wordt
aangegaan om de kosten van gerechtelijke procedures te
dragen en andere diensten te verlenen die voortvloeien uit
de door de verzekering geboden dekking, met name met
het oog op :
— het verhaal van door de verzekerde geleden schade,
door middel van een minnelijke schikking of van een
civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure ;
— de verdediging of vertegenwoordiging van de verze
kerde in een civielrechtelijke, strafrechtelijke, admini
stratieve of andere procedure of in geval van een tegen
hem gerichte vordering.

onderneming gaat,
— in een andere onderneming die met de eerste
onderneming financiële, commerciële of admini
stratieve banden heeft en die één of meer andere

branches van Richtlijn 73/239/EEG uitoefent,
ongeacht of het om een meerbranche- dan wel een
gespecialiseerde onderneming gaat ;
b) de onderneming vertrouwt de schaderegeling van de
branche rechtsbijstand toe aan een juridisch
zelfstandige onderneming. Deze onderneming wordt
vermeld in de afzonderlijke overeenkomst of het
afzonderlijke hoofdstuk bedoeld in lid 1 . Wanneer
deze juridisch zelfstandige onderneming banden heeft
met een onderneming die één of meer andere
branches genoemd onder A van de bijlage van
Richtlijn
73/239/EEG
beoefent,
mogen
de
medewerkers van deze onderneming die zich bezig
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van de partijen bij een geschil door volkomen
onafhankelijke advocaten geschiedt indien deze
partijen door dezelfde verzekeraar voor rechtsbijstand

houden met de regeling van schadegevallen of met het
geven van juridische adviezen betreffende de regeling
van schadegevallen, niet terzelfder tijd voor de andere
onderneming

dezelfde

of

werkzaamheid

uitoefenen .

De

een

zijn verzekerd.

soortgelijke

Lid-Staten

kunnen

voorts dezelfde beperking opleggen aan de leden van
het leidinggevend orgaan ;

c) de onderneming neemt in de overeenkomst de
bepaling op dat de verzekerde, zodra hij uit hoofde van
de polis het recht heeft het optreden van de verze
keraar te eisen, de behartiging van zijn belangen mag
toevertrouwen aan een advocaat van zijn keuze of, voor
zover het nationale recht zulks toestaat, een ander

gekwalificeerd persoon.

3. Ongeacht de gekozen oplossing worden personen
die voor rechtsbijstand zijn verzekerd, geacht
gelijkwaardige dekking uit hoofde van deze richtlijn te
genieten.
Artikel 4

1.
In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandver
zekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat

a) indien een advocaat of andere persoon die volgens het
nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de
belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of
administratieve procedure te verdedigen, te vertegen
woordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om
deze advocaat of andere persoon te kiezen ;
b) de verzekerde vrij is om een advocaat of, indien hij
daar de voorkeur aan geeft en voor zover het nationale
recht zulks toestaat, een andere gekwalificeerde
persoon te kiezen om zijn belangen te behartigen
wanneer zich een belangenconflict voordoet.
2. Onder „advocaat" wordt verstaan ieder die gerechtigd
is zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen onder een
van de benamingen bedoeld in Richtlijn 77/249/EEG van
de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de
daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij
verrichten van diensten (').
Artikel 5

1.
Elke Lid-Staat kan de rechtsbijstandverzekering van
de toepassing van artikel 4, lid 1 , vrijstellen indien aan elk

2.

De door een Lid-Staat krachtens lid 1 aan een

onderneming verleende vrijstelling laat de toepassing van
artikel 3, lid 2, onverlet.
Artikel 6

De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om te
verzekeren dat er, onverminderd de eventueel bij het
nationale recht geboden mogelijkheid om een rechtsvor
dering in te stellen, wordt voorzien in een scheidsrechter
lijke procedure of een andere procedure welke verge
lijkbare garanties inzake objectiviteit biedt, om te bepalen
welke gedragslijn er bij verschil van mening tussen de
rechtsbijstandverzekeraar en zijn verzekerde, zal worden
gevolgd voor de regeling van het geschil.
De verzekeringsovereenkomst moet het recht van de
verzekerde vermelden om van een dergelijke procedure
gebruik te maken.
Artikel 7

Telkens wanneer zich een belangenconflict voordoet of er

een verschil van mening bestaat over de regeling van het
geschil, moet de rechtsbijstandverzekeraar, of in
voorkomend geval het schaderegelingskantoor de verze
kerde op de hoogte brengen van :
— het in artikel 4 bedoelde recht ;

— de mogelijkheid om gebruik te maken van de in
artikel 6 bedoelde procedure.
Artikel 8

De Lid-Staten heffen alle bepalingen op waarbij wordt
verboden op hun grondgebied de rechtsbijstand
verzekering met andere branches te cumuleren.
Artikel 9

De tweede alinea van punt C van de bijlage van Richtlijn
73/239/EEG wordt vervangen door :
„De onder de branches genoemd onder A, 14, 15 en

17 vallende risico's mogen echter niet als bijkomende

van onderstaande voorwaarden wordt voldaan :

risico's van andere branches worden beschouwd.

a) de verzekering is beperkt tot zaken die voortvloeien uit
het gebruik van wegvoertuigen op het grondgebied van

Het onder branche 17 (rechtsbijstandverzekering)
vallende risico mag echter als bijkomend risico van

de betrokken Lid-Staat ;

b) de verzekering is verbonden met een overeenkomst
voor hulpverlening in geval van een ongeval of pech
waarbij een wegvoertuig betrokken is ;
c) noch de rechtsbijstandverzekeraar noch de verzekeraar
van hulpverlening verzekeren een aansprakelijkheids
branche ;

d) er worden maatregelen genomen om te verzekeren dat
de rechtsbijstand en de vertegenwoordiging van elk

branche 18 worden beschouwd indien de in de eerste

alinea genoemde voorwaarden zijn vervuld en het
hoofdrisico alleen betrekking heeft op het bieden van
hulp aan in moeilijkheden verkerende personen die
op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste
verblijfplaats bevinden.
De rechtsbijstandverzekering mag ook als bijkomend
risico worden beschouwd met inachtneming van de in
de eerste alinea genoemde voorwaarden, indien die

betrekking heeft op geschillen of risico's die voort
vloeien uit of samenhangen met het gebruik van

(') PB nr. L 78 van 26. 3. 1977, blz. 17.

zeeschepen ".
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Artikel 10

bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

De Lid-Staten treffen vóór 1 januari 1990 de nodige
maatregelen om aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 12

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Zij passen deze maatregelen uiterlijk toe vanaf 1 juli 1990 .
Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1987.
Artikel 11

Voor de Raad

Na de kennisgeving van deze richtlijn (') delen de
Lid-Staten de Commissie de tekst van alle belangrijke

De Voorzitter

(') Van deze richtlijn is aan de Lid-Staten kennis gegeven op 25
juni 1987.

L. TINDEMANS
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 juni 1987

tot wijziging van Richtlijn 80/390/EEG tot coördinatie van de eisen gesteld aan
de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat
gepubliceerd moet worden voor de toelating van effecten tot de officiële
notering aan een effectenbeurs
(87/345/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 54,
lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

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

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (2),
Overwegende dat de Raad op 17 november 1986 Richtlijn
86/566/EEG tot wijziging van de eerste richtlijn van 11
mei 1960 voor de uitvoering van artikel 67 van het
Verdrag (3) heeft vastgesteld ; dat als gevolg daarvan het
aantal grensoverschrijdende verzoeken om toelating tot
een officiële notering waarschijnlijk zal toenemen ;
Overwegende dat in artikel 24 van Richtlijn 80/390/
EEG (4), gewijzigd bij Richtlijn 82/ 148 /EEG (*), is bepaald
dat wanneer toelating van effecten tot de officiële
notering aan effectenbeurzen in verschillende Lid-Staten
wordt aangevraagd, de bevoegde autoriteiten moeten
samenwerken en trachten voor het prospectus één tekst te
accepteren voor gebruik in alle betrokken Lid-Staten ;
Overwegende dat die bepaling niet leidt tot volledige
wederzijdse erkenning van de prospectussen en dat het
derhalve dienstig is die richtlijn te wijzigen ten einde die
erkenning vast te leggen ;
Overwegende dat wederzijdse erkenning een belangrijke
stap op de weg naar de totstandbrenging van de interne
markt van de Gemeenschap betekent ;
Overwegende dat in dit verband nader dient te worden
bepaald welke autoriteiten bevoegd zijn voor het toezicht
op en de goedkeuring van het prospectus in geval van
gelijktijdige aanvrage om toelating tot de officiële
notering in verschillende Lid-Staten ;
Overwegende dat wederzijdse erkenning slechts plaats
vindt voor zover Richtlijn 80/390/EEG en de richtlijn
waarnaar zij verwijst, zijn overgenomen in de wetgeving
van de Lid-Staat wiens bevoegde autoriteiten het
prospectus goedkeuren ;
Overwegende dat wederzijdse erkenning van het
prospectus op zich geen recht geeft op toelating tot de
officiële notering ;
Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de
uitbreiding via door de Gemeenschap met derde landen
(')
(2)
O
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
L
L
L

125 van 11 . 5. 1987, blz. 173
150 van 9. 6. 1987, blz. 18 .
332 van 26. 11 . 1986, blz. 22.
100 van 17. 4. 1980, blz. 1 .
62 van 5. 3 . 1982, blz. 22.

te sluiten overeenkomsten, van de erkenning, op basis van
wederkerigheid, van uit die landen afkomstige prospec
tussen ;

Overwegende dat voor het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek dient te worden voorzien in een
overgangsperiode om rekening te houden met de voor
deze Lid-Staten in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 86/566/
EEG bepaalde termijnen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Afdeling IV van Richtlijn 80/390/EEG wordt vervangen
door de volgende afdelingen en de afdelingen V en VI
worden de afdelingen VIII en IX :
„AFDELING IV

Vaststelling van de bevoegde autoriteit
Artikel 24

Wanneer voor dezelfde effecten gelijktijdig of kort na
elkaar toelating tot de officiële notering aan effecten
beurzen die gelegen of werkzaam zijn in verschillende
Lid-Staten, met inbegrip van de Lid-Staat waarin de
statutaire zetel van de uitgevende instelling is geves
tigd, wordt aangevraagd, moet het prospectus in
overeenstemming met de in deze richtlijn vervatte
voorschriften worden opgesteld in de Lid-Staat waarin
de uitgevende instelling haar statutaire zetel heeft en
worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten
van die Staat ; indien de statutaire zetel van de uitge
vende instelling niet is gevestigd in een van deze
Lid-Staten, kiest de uitgevende instelling uit deze
Staten de Staat waarvan de wettelijke voorschriften
zullen gelden voor de opstelling en goedkeuring van
het prospectus.
AFDELING V

Wederzijdse erkenning
Artikel 24 bis

1 . Wanneer het prospectus overeenkomstig artikel
24 is goedgekeurd, moet het, behoudens eventuele
vertaling, door de andere Lid-Staten waarin toelating
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tot de officiële notering is aangevraagd, worden
erkend, zonder dat de goedkeuring van de bevoegde
autoriteiten van die Staten moet worden verkregen en
zonder dat deze autoriteiten de opneming van aanvul
lende informatie in het prospectus kunnen eisen . Wel
kunnen de bevoegde autoriteiten eisen dat in het

prospectus specifieke inlichtingen voor de markt van
het land van toelating worden opgenomen, inzon
derheid betreffende de fiscale regeling voor de

opbrengsten, de instellingen die in dat land met de
financiële dienst van de uitgevende instelling zijn
belast, alsmede de wijze van bekendmaking van
berichten voor beleggers.

2. Het door de bevoegde autoriteiten in de zin van
artikel 24 goedgekeurde prospectus moet worden
erkend in de andere Lid-Staat waarin toelating tot de
officiële notering wordt aangevraagd, ook indien voor
het prospectus krachtens deze richtlijn een gedeelte
lijke ontheffing of afwijking is toegestaan, mits :
a) deze ontheffing of afwijking behoort tot een
categorie die wordt erkend door de desbetreffende
voorschriften van de andere betrokken Lid-Staat en

b) dezelfde omstandigheden als die welke deze
ontheffing of afwijking rechtvaardigen, eveneens
aanwezig zijn in de andere betrokken Lid-Staat, en
er aan deze ontheffing of afwijking geen andere
voorwaarden zijn verbonden die de bevoegde

is opgesteld en goedgekeurd door de bevoegde autori
teiten in de zin van artikel 24 binnen drie maanden

voorafgaande aan de aanvraag tot toelating in die
Staat, moet dat prospectus, behoudens eventuele
vertaling, als toelatingsprospectus worden erkend in
de andere Lid-Staten waar toelating tot de officiële
notering wordt aangevraagd, zonder dat de

goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van die
Staten moet worden verkregen en zonder dat deze
autoriteiten de opneming van aanvullende informatie
in het prospectus kunnen eisen. Wel kunnen deze
autoriteiten eisen dat in het prospectus specifieke
inlichtingen voor de markt van het land van toelating
worden opgenomen, inzonderheid betreffende de
fiscale regeling voor de opbrengsten, de instellingen
die in dat land met de financiële dienst zijn belast,
alsmede de wijze van bekendmaking van berichten
voor beleggers.
2. De leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 24 bis zijn van
toepassing op het in lid 1 van het onderhavige artikel
bedoelde geval.

3 . Artikel 23 is van toepassing met betrekking tot
iedere wijziging die . zich voordoet tussen het ogenblik
waarop de inhoud van het in lid 1 van het onder
havige artikel bedoelde prospectus wordt vastgesteld
en het ogenblik waarop de officiële notering ingaat.
AFDELING VI

autoriteiten van die Staat ertoe zouden kunnen

brengen deze ontheffing of afwijking te weigeren.
Ook indien niet is voldaan aan de voorwaarden onder

a) en b), kan de betrokken Lid-Staat zijn bevoegde
autoriteiten toestaan het door de bevoegde autoriteiten
in de zin van artikel 24 goedgekeurde prospectus te
erkennen .

3 . Bij goedkeuring van het prospectus verstrekken
de bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 24 aan
de bevoegde autoriteiten van de andere Lid-Staten
waarin toelating tot de officiële notering is aange
vraagd, een verklaring waarin deze goedkeuring wordt
vermeld. Indien krachtens deze richtlijn een gedeelte
lijke ontheffing of afwijking is toegestaan, wordt dit
met opgaven van de redenen in de verklaring vermeld.
4.
Bij de aanvrage om toelating tot de officiële
notering verstrekt de uitgevende instelling aan de
bevoegde autoriteiten van elke van de andere
Lid-Staten waarin zij om toelating verzoekt, het
ontwerp van prospectus dat zij overweegt in die Staat
te gebruiken .

Samenwerking

Artikel 24 quater
1 . De bevoegde autoriteiten verlenen elkaar alle
medewerking die nodig is om hun taak te vervullen
en zij verstrekken elkaar daartoe alle vereiste inlich
tingen.
2. Wanneer voor effecten die onmiddellijk of op
termijn toegang geven tot het maatschappelijk
kapitaal toelating tot de officiële notering wordt
aangevraagd in een of meer andere Lid-Staten dan die
waar zich de statutaire zetel bevindt van de instelling
die de aandelen uitgeeft waarop deze effecten recht
geven, terwijl de aandelen van deze instelling reeds in
die laatste Staat tot de officiële notering zijn toege
laten, kunnen de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staat van toelating pas een besluit nemen na
raadpleging van de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staat waar de statutaire zetel is gevestigd van de
instelling die de betrokken aandelen uitgeeft.

5.
De Lid-Staten kunnen de toepassing van dit
artikel beperken tot de prospectussen afkomstig van
uitgevende instellingen die hun statutaire zetel

3. Wanneer de toelating tot de officiële notering
wordt aangevraagd voor een effect dat minder dan zes

hebben in een Lid-Staat .

officiële notering is toegelaten, nemen de bevoegde
autoriteiten tot wie de aanvraag is gericht, contact op

Artikel 24 ter

met de autoriteiten die het effect reeds tot de officiële

1 . Wanneer voor effecten, waarvoor gelijktijdig of
kort na elkaar toelating tot de officiële notering aan in
onderscheiden Lid-Staten gelegen effectenbeurzen is
aangevraagd, overeenkomstig deze richtlijn op het
ogenblik van de openbare aanbieding een prospectus

maanden tevoren reeds in een andere Lid-Staat tot de

notering hebben toegelaten, en ontheffen zij de uitge
vende instelling voor zover mogelijk van de
verplichting een nieuw prospectus op te stellen,
behoudens een eventueel noodzakelijke bijwerking,
vertaling of aanvulling overeenkomstig de speciale
eisen die de betrokken Lid-Staat stelt.
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gesloten overeenkomsten, op basis van wederkerigheid

Artikel 25

de toelatingsprospectussen die zijn opgesteld en aan
toezicht
onderworpen
overeenkomstig
de

1 . De Lid-Staten bepalen dat alle personen die
werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest bij de
bevoegde autoriteiten, aan het beroepsgeheim

voorschriften van dat derde land of die derde landen,

erkennen als zijnde in overeenstemming met de
bepalingen van deze richtlijn, mits de betrokken
voorschriften de beleggers een bescherming bieden
die gelijkwaardig is met die welke door deze richtlijn
wórdt geboden, ook indien die voorschriften
verschillen van de bepalingen van deze richtlijn ".

gebonden zijn. Dit houdt in dat de vertrouwelijke
inlichtingen die zij beroepshalve ontvangen, aan geen
enkele persoon of autoriteit bekend mogen worden
gemaakt, tenzij dit krachtens wettelijke voorschriften
geschiedt.
2. Lid 1 belet evenwel niet dat de bevoegde autori
teiten van verschillende Lid-Staten de in deze richtlijn
bedoelde inlichtingen uitwisselen. Op de aldus uitge
wisselde inlichtingen is het beroepsgeheim van
toepassing dat in acht moet worden genomen door de
personen die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest
bij de bevoegde autoriteiten die deze inlichtingen
ontvangen .

3. Onverminderd de gevallen die onder het straf
recht vallen, mogen de bevoegde autoriteiten die de
inlichtingen krachtens artikel 24 quater, lid 1 ,
ontvangen, deze slechts gebruiken voor de uitoefening
van hun taken of in het kader van administratieve

beroepen of gerechtelijke procedures betreffende die
uitoefening.
AFDELING VII

Onderhandelingen met derde landen

Artikel 2

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
uiterlijk op 1 januari 1990 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek
gelden als uiterste datum evenwel 1 januari 1991 onder
scheidenlijk 1 januari 1992.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

van de belangrijke wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen die zij op het onder deze richtlijn vallende
gebied vaststellen .
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1987.

Artikel 25 bis

Voor de Raad

De Gemeenschap kan, door middel van overeen
komstig het Verdrag met een of meer derde landen

De Voorzitter
L. TINDEMANS

