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VERORDENING (EEG) Nr. 3946/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de
definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en betreffende de methoden
van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen

de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte
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 Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische
Republiek Egypte (') werd ondertekend op 18 januari
1977 en in werking is getreden op 1 november 1978 ;
Overwegende dat in artikel 6 van het Protocol betreffende
de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en
betreffende de methoden van administratieve samen

werking bij genoemde Overeenkomst (hierna „het
Protocol" te noemen), gewijzigd bij Besluit nr. 1 /81 van de
Samenwerkingsraad (2), is bepaald dat bij de automatische
wijziging van de referentiedatum voor de in Ecu uitge
drukte bedragen de Gemeenschap, wanneer zulks noodza
kelijk is, gewijzigde bedragen kan invoeren ;
Overwegende dat de in Ecu uitgedrukte bedragen in
bepaalde nationale valuta die op 1 oktober 1986 golden,
lager waren dan de overeenkomstige bedragen welke op 1
oktober 1984 golden ; dat door bovengenoemde auto

matische wijziging van de referentiedatum dit bij de
omrekening in de betrokken nationale valuta een vermin
dering tot gevolg zou hebben van de werkelijke maxima
wat betreft de vereenvoudigde bewijsstukken ; dat, om
zulks te vermijden, deze in Ecu uitgedrukte maxima
dienen te worden verhoogd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het Protocol wordt als volgt gewijzigd :
1 . in artikel 6, lid 1 , tweede alinea, wordt „2 355 Ecu"

vervangen door „2 590 Ecu" ;

2. in artikel 17, lid 2, wordt „165 Ecu" vervangen door
„ 180 Ecu" en „470 Ecu" door „515 Ecu".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(') PB nr. L 266 van 27. 9. 1978, blz. 2.
O PB nr. L 357 van 12. 12. 1981 , blz. 6.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3947/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de
definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en betreffende de methoden
van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen

de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek
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 Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese
Republiek (') werd ondertekend op 3 mei 1977 en in
werking is getreden op 1 november 1978 ;

Overwegende dat in artikel 6 van het Protocol betreffende
de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en
betreffende de methoden van administratieve samen

werking bij genoemde Overeenkomst, hierna „het
Protocol" te noemen, gewijzigd bij Besluit nr. 1 /81 van de
Samenwerkingsraad (2), is bepaald dat bij de automatische
wijziging van de referentiedatum voor de in Ecu uitge
drukte bedragen de Gemeenschap, wanneer zulks noodza
kelijk is, gewijzigde bedragen kan invoeren ;
Overwegende dat de in Ecu uitgedrukte bedragen in
bepaalde nationale valuta die op 1 oktober 1986 golden,
lager waren dan de overeenkomstige bedragen welke op 1
oktober 1984 golden ; dat door bovengenoemde auto

matische wijziging van de referentiedatum dit bij de
omrekening in de betrokken nationale valuta een vermin
dering tot gevolg zou hebben van de werkelijke maxima
wat betreft de vereenvoudigde bewijsstukken ; dat, om
zulks te vermijden, deze in Ecu uitgedrukte maxima
dienen te worden verhoogd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het Protocol wordt als volgt gewijzigd :
1 . in artikel 6, lid 1 , tweede alinea, wordt „2 355 Ecu"

vervangen door „2 590 Ecu" ;
2. in artikel 17, lid 2, wordt „ 165 Ecu" vervangen door
„ 180 Ecu" en „470 Ecu" door „515 Ecu".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(') PB nr. L 267 van 27. 9 . 1978, blz. 2.
(2 PB nr. L 357 van 12. 12. 1981 , blz. 4.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3948/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de
definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en betreffende de methoden
van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk
Jordanië
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 Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemi
tische Koninkrijk Jordanië (') werd ondertekend op 3 mei
1977 en in werking is getreden op 1 november 1978 ;

Overwegende dat in artikel 6 van het Protocol betreffende
de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en
betreffende de methoden van administratieve samen

werking bij genoemde Overeenkomst, hierna „het
Protocol" te noemen, gewijzigd bij Besluit nr. 3/84 van de
Samenwerkingsraad (2), is bepaald dat bij de automatische
wijziging van de referentiedatum voor de in Ecu uitge
drukte bedragen de Gemeenschap, wanneer zulks noodza
kelijk is, gewijzigde bedragen kan invoeren ;
Overwegende dat de in Ecu uitgedrukte bedragen in
bepaalde nationale valuta die op 1 oktober 1986 golden,
lager waren dan de overeenkomstige bedragen welke op 1
oktober 1984 golden ; dat door bovengenoemde auto

matische wijziging van de referentiedatum dit bij de
omrekening in de betrokken nationale valuta een vermin
dering tot gevolg zou hebben van de werkelijke maxima
wat betreft de vereenvoudigde bewijsstukken ; dat, om
zulks te vermijden, deze in Ecu uitgedrukte maxima
dienen te worden verhoogd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Het Protocol wordt als volgt gewijzigd :
1 . in artikel 6, lid 1 , tweede alinea, wordt „2 355 Ecu"

vervangen door „2 590 Ecu" ;
2. in artikel 17, lid 2, wordt „ 165 Ecu" vervangen door
„ 180 Ecu" en „470 Ecu" door „ 515 Ecu".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel , 21 december 1987 .
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(') PB nr. L 268 van 27. 9. 1978 , blz. 2.
(2 PB nr. L 81 van 23. 3 . 1985, blz. 8 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3949/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de
definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en betreffende de methoden
van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen

de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve
Republiek Joegoslavië
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 Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de Socialis
tische Federatieve Republiek Joegoslavië (') werd onder
tekend op 2 april 1980 en in werking is getreden op 1
april 1983 ;

oktober 1 984 golden ; dat door bovengenoemde auto
matische wijziging van de referentiedatum dit bij de
omrekening in de betrokken nationale valuta een vermin
dering tot gevolg zou hebben van de werkelijke maxima
wat betreft de vereenvoudigde bewijsstukken ; dat, om
zulks te vermijden, deze in Ecu uitgedrukte maxima
dienen te worden verhoogd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in artikel 6 van het Protocol betreffende
de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en
betreffende de methoden van administratieve samen

werking bij genoemde Overeenkomst, hierna „het
Protocol" te noemen, gewijzigd bij Besluit nr. 2/83 van de
Samenwerkingsraad (2), is bepaald dat bij de automatische
wijziging van de referentiedatum voor de in Ecu uitge
drukte bedragen de Gemeenschap wanneer zulks noodza
kelijk is, gewijzigde bedragen kan invoeren ;

Overwegende dat de in Ecu uitgedrukte bedragen in
bepaalde nationale valuta die op 1 oktober 1986 golden,
lager waren dan de overeenkomstige bedragen welke op 1

Artikel 1

Het Protocol wordt als volgt gewijzigd :
1 . in artikel 6, lid 1 , tweede alinea, wordt „2 355 Ecu"
vervangen door „2 590 Ecu" ;
2. in artikel 17, lid 2, wordt „ 165 Ecu" vervangen door
„ 180 Ecu" en „470 Ecu" door „515 Ecu".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(') PB nr. L 41 van 14. 2. 1983, blz. 2.
(2) PB nr. L 192 van 16. 7. 1983, blz. 3.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3950/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de
definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en betreffende de methoden
van de administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko
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 Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en het
Koninkrijk Marokko (') werd ondertekend op 27 april
1986 en in werking is getreden op 1 november 1978 ;

Overwegende dat in artikel 6 van het Protocol betreffende
de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en
betreffende de methoden van administratieve samen

werking bij genoemde Overeenkomst, hierna „het
Protocol" te noemen, gewijzigd bij Besluit nr. 1 /86 van de
Samenwerkingsraad (2), is bepaald dat bij de automatische
wijziging van de referentiedatum voor de in Ecu uitge
drukte bedragen de Gemeenschap, wanneer zulks noodza
kelijk is, gewijzigde bedragen kan invoeren ;

Overwegende dat de in Ecu uitgedrukte bedragen in
bepaalde nationale valuta die op 1 oktober 1986 golden,
lager waren dan de overeenkomstige bedragen welke op 1
oktober 1984 golden ; dat door bovengenoemde auto

matische wijziging van de referentiedatum dit bij de
omrekening in de betrokken nationale valuta een vermin
dering tot gevolg zou hebben van de werkelijke maxima
wat betreft de vereenvoudigde bewijsstukken ; dat om
zulks te vermijden deze in Ecu uitgedrukte maxima
dienen te worden verhoogd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het Protocol wordt als volgt gewijzigd :
1 . in artikel 6, lid 1 , tweede alinea, wordt „2 355 Ecu"

vervangen door „2 590 Ecu" ;

2. in artikel 17, lid 2, wordt „ 165 Ecu" vervangen door
„ 180 Ecu" en „470 Ecu" door „515 Ecu".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(■) PB nr. L 264 van 27. 9. 1978, blz. 2.
(2 PB nr. L 71 van 14. 3 . 1986, blz. 2.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3951 /87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

betreffende

de

uitvoerregeling

voor

bepaalde

resten

en

afvallen

van

non-ferrometalen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2603/69 van de Raad van
20 december 1969 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1934/82 (2), inzon
derheid op artikel 7,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1023/70 van de Raad van
25 mei 1970 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke procedure voor het beheer van
kwantitatieve contingenten (3), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de uitvoer van resten en afvallen van
aluminium en van lood bij Verordening (EEG) nr.
4052/86 (4) voor 1987 werd onderworpen aan een vooraf
gaande uitvoervergunning die door de bevoegde autori
teiten van de Lid-Staten volgens bepaalde regels wordt
afgegeven ; dat deze regeling op 31 december 1987
afloopt en het wenselijk is haar voor 1988 te handhaven,
ten einde de ontwikkeling van de uitvoer van de
betrokken produkten nauwgezet te kunnen volgen ;
Overwegende dat de raffinadeurs van de Gemeenschap
blijven kampen met moeilijkheden bij de voorziening
met alle koperhoudende grondstoffen ; dat deze moeilijk
heden met name voortvloeien uit de huidige oneven

wichtige situatie ten aanzien van de tarifaire en niet
tarifaire maatregelen op de wereldmarkt voor koper ; dat
het derhalve passend is voor 1988 voor de uitvoer van
assen en residuen en van resten en afvallen van koper de
in 1987 uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 4052/86

geldende contingenteringsregeling te handhaven ;
Overwegende dat de ramingen van de behoeften een
bruikbaar criterium voor de verdeling van de contin
genten over de derde landen vormen ;

Overwegende dat de bepalingen betreffende de controle
op het intracommunautaire handelsverkeer, neergelegd in
Verordening (EEG) nr. 223/77 van de Commissie van 22
december 1976 houdende uitvoeringsbepalingen alsmede
vereenvoudigingsmaatregelen van de regeling voor
(') PB nr. L 324 van 27. 12. 1969, blz. 25.
O PB nr. L 211 van 20. 7. 1982, blz. 1 .
O PB nr. L 124 van 8 . 6. 1970, blz. 1 .
4 PB nr. L 377 van 31 . 12. 1986, blz. 31 .

communautair douanevervoer ^, slechts van toepassing
zijn voor zover de maatregelen waarbij de uitvoerbeper
kingen worden ingesteld, de toepassing ervan
voorschrijven ;

Overwegende dat het comité, ingesteld bij Verordening
(EEG) nr. 2603/69, is geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Van 1 januari tot en met 31 december 1988 dient bij
uitvoer uit de Gemeenschap van resten en afvallen van
aluminium van onderverdeling 7602 00 van de gecombi
neerde nomenclatuur en van resten en afvallen van lood

van onderverdeling 7802 00 van genoemde nomenclatuur
een door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten
afgegeven uitvoervergunning te worden overgelegd. Deze
uitvoervergunning moet zonder kosten voor alle gevraagde
hoeveelheden worden afgegeven, met inachtneming van
onderstaande bepalingen.
2. De uitvoervergunning wordt binnen een termijn van
ten hoogste vijftien werkdagen na de indiening van de
aanvraag op vertoon door verzoeker van een verkoopcon
tract voor het totaal van de gevraagde hoeveelheden
afgegeven .
De vergunning is geldig voor twee maanden.
3.
Elke Lid-Staat verstrekt de Commissie tijdens de
eerste vijftien dagen van elke maand een opgave van :

a) de hoeveelheden, uitgedrukt in ton, en de prijzen van
de produkten waarvoor in de voorafgaande maand
uitvoervergunningen zijn afgegeven ;
b) de hoeveelheden, uitgedrukt in ton, van de produkten
die in de maand voorafgaande aan de onder a)
bedoelde maand zijn uitgevoerd ;
c) de hoeveelheden, uitgedrukt in ton, waarvan de uitvoer
waarvoor een vergunning is gegeven of die heeft
plaatsgevonden, geschiedt in het kader van actieve of
passieve veredeling ;
d) de derde landen van bestemming.
De Commissie stelt de Lid-Staten hiervan in kennis.

Artikel 2

Voor 1988 worden de volgende communautaire uitvoer
contingenten ingesteld :
O PB nr. L 38 van 8 . 2. 1977, blz. 20.

(in ton)
GN-code

ex 2620

ex 7404 00
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Omschrijving

Hoeveelheid

Assen en residuen van koper en
koperlegeringen

28 500

Resten en afvallen van koper en
koperlegeringen

36 280

van douane-entrepots (2), of na te zijn binnengebracht
in vrije zones overeenkomstig Richtlijn 69/75/EEG
Van de Raad van 4 maart 1969 inzake de harmonisatie

van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
met betrekking tot het stelsel van vrije zones (3).
Artikel 1 , lid 3, onder c) en d), is van toepassing.

2. De tijdelijke uitvoer van de in artikel 2 genoemde
goederen wordt afgeboekt op het quotum van de uitvoe
rende Lid-Staat.

Artikel 3

De in artikel 2 vastgestelde contingenten worden verdeeld
overeenkomstig de raming van de behoeften .
Artikel 4

1 . De uitvoer van de in artikel 2 genoemde goederen
wordt niet op het quotum van de uitvoerende Lid-Staat
afgeboekt wanneer :
a) de betrokken goederen in ongewijzigde staat of als
veredelingsprodukten worden uitgevoerd na te zijn
geplaatst onder de regeling actieve veredeling, schor
singssysteem, zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr.
1999/85 ('), voor zover bij de vervaardiging van
genoemde veredelingsprodukten geen goederen zijn
verwerkt die aan de voorwaarden van de artikelen 9 en

10 van het Verdrag voldoen ;

b) goederen die niet aan de artikelen 9 en 10 van het
Verdrag voldoen, worden uitgevoerd na te zijn
opgeslagen in een douane-entrepot overeenkomstig
Richtlijn 69/74/EEG van de Raad van 4 maart 1969
inzake de harmonisatie van de wettelijke en bestuurs

rechtelijke bepalingen met betrekking tot het stelsel

Er kan evenwel volgens de procedure van artikel 11 , leden
2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 1023/70 een besluit
worden genomen, waarbij niet-afboeking wordt toegestaan
door gebruikmaking van de regeling passieve veredeling
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2473/86 (4).
Artikel 5

Titel III van Verordening (EEG) nr. 223/77 is op het
verkeer binnen de Gemeenschap van de in artikel 2
genoemde produkten van toepassing.
Artikel 6

De Raad stelt te zijner tijd en in ieder geval vóór 31
december 1988 de maatregelen vast welke na het
verstrijken van de geldigheidsduur van deze verordening
voor de uitvoer van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde

produkten moeten worden genomen.
Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 en
geldt tot en met 31 december 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987 .
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(2) PB nr. L 58 van 8 . 3. 1969, blz. 7.
O PB nr. L 58 van 8 . 3. 1969, blz. 11 .

(>) PB nr. L 188 van 20 . 7. 1985, blz. 1 .

h) PB nr. L 212 van 2. 8. 1986, blz. 1 .
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VERORDENING (EURATOM, EGKS, EEG) Nr. 3952/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr.
2891/77 houdende toepassing van het besluit van 21 april 1970 betreffende de
vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen
van de Gemeenschappen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 78 novies,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 209,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 183,

Overwegende dat een uitgavenvermindenng zou voort
vloeien uit het uitstel van bepaalde terugbetalingen voor
zien bij artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG, Euratom,
EGKS) nr. 2891 /77 (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Gelet op Besluit 85/257/EEG, Euratom van de Raad van 7
mei 1985 betreffende het stelsel van eigen middelen van
de Gemeenschappen ('), inzonderheid op artikel 7, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),
Gezien het advies van de Rekenkamer,

Overwegende dat de vermindering van de traditionele
eigen middelen in 1987 niet dooreen beroep op eigen
middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde zal
kunnen worden gecompenseerd, daar het in Besluit
85/257/EEG, Euratom op 1,4 vastgestelde maximumper

centage voor de BTW-afdracht reeds bereikt is ; dat de
uitgaven derhalve zullen moeten worden verminderd ;

Aan artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG, Euratom,
EGKS) nr. 2891 /77 wordt de volgende alinea toegevoegd :

„ De terugbetaling in verband met de in juni, juli,
augustus, september en oktober 1987 vastgestelde
eigen middelen wordt echter aan het begin van het
begrotingsjaar 1988 verricht tot een bedrag van 400
miljoen Ecu.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

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

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(■) PB nr. L 128 van 14. 5. 1985, blz. 15.
(2) PB nr. C 241 van 8 . 9 . 1987, blz. 6.
(3) PB nr. C 318 van 30. 11 . 1987.

(4) PB nr. L 336 van 27. 12. 1977, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3953/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3094/86 houdende
technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 170/83 van de Raad van
25 januari 1983. tot instelling van een communautaire
regeling voor de instandhouding en het beheer van de

de Noordzee weer op te bouwen, in het bijzonder door de
vangst in het eerste kwartaal van het jaar te beperken ; dat
deze doelstelling bereikt kan worden door het opheffen
van de afwijking die netten met een kleinere maaswijdte
dan dé standaardmaat toelaat voor het betrokken gebied
gedurende die periode,

visbestanden ('), inzonderheid op artikel 11 ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
170/83 is bepaald dat de instandhoudingsmaatregelen die
noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de in
artikel 1 vermelde doelstellingen moeten worden vastge
steld op de grondslag van wetenschappelijke adviezen ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3094/86 (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2968/87 (3),
algemene voorschriften zijn vastgesteld voor de visserij op
en de aanvoer van de biologische rijkdommen die in de
wateren van de Gemeenschap voorkomen ;

Overwegende dat in het licht van de meest recente weten
schappelijke adviezen, bijkomende technische maatre

gelen moeten worden vastgesteld om het tongbestand in

VASTGESTELD :

Artikel 1

In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3094/86 wordt de
vermelding van de geografische zone „Noordzee", de
toegestane doelsoort „tong" en de minimummaaswijdte
„80 mm" vervangen door de in de bijlage bij de onder
havige verordening vermelde gegevens.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(■) PB nr. L 24 van 27. 1 . 1983, blz. 1 .
(2) PB nr. L 288 van 11 . 10 . 1986, blz. 1 .

¥) PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 1 .

J
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BIJLAGE

Minimum

Gebied

2

Geografische zone

Noordzee

Bijkomende voorwaarden

van 1 april tot en met 31
december

maas-

Toegestane

wijdte
(mm)

doelsoorten

80

Tong (Solea vulgaris)

Minimum

percentage
doelsoorten

15

Maximumpercentage
beschermde soorten

100 waarvan niet meer

dan 20 % kabeljauw,
Schelvis, wijting, zwarte
koolvis
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VERORDENING (EURATOM) Nr. 3954/87 VAN DE RAAD
van 22 december 1987

tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting

van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander
stralingsgevaar
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 31 ,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na

advies van een groep van door het Wetenschappelijk en
Technisch Comité aangewezen deskundigen ('),
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Overwegende dat in artikel 2, onder b), van het Verdrag
wordt bepaald dat de Gemeenschap uniforme veiligheids
normen moet vaststellen voor de gezondheidsbescher

ming van de bevolking en de werknemers en ervoor moet
waken dat deze worden toegepast, zoals nader vastgesteld
in de tweede titel, hoofdstuk III, van het Verdrag ;

Overwegende dat de Raad op 2 februari 1959 richtlij
nen (4) heeft vastgesteld tot vaststelling van de basis
normen voor de bescherming van de gezondheid en dat
de tekst daarvan is vervangen bij Richtlijn 80/836/
Euratom (5), gewijzigd bij Richtlijn 84/467/Euratom (6), en
dat de Lid-Staten krachtens artikel 45 van die richtlijn

verplicht zijn interventieniveaus voor het geval dat er zich
een ongeval zou voordoen vast te stellen ;
Overwegende dat als gevolg van het ongeval in de kern
centrale van Tsjernobyl op 26 april 1986 aanzienlijke
hoeveelheden radioactieve stoffen in de atmosfeer terecht

zijn gekomen zodat in verscheidene Europese landen
levensmiddelen en diervoeders besmet zijn geraakt tot een

niveau dat vanuit het standpunt van de volksgezondheid
significant was ;

Overwegende dat de Gemeenschap maatregelen Q heeft
getroffen om te waarborgen dat bepaalde landbouwpro
dukten de Gemeenschap alleen kunnen worden binnen

gebracht volgens gemeenschappelijke regels die de
gezondheid van de bevolking garanderen, de eenheid van

de markt niet in gevaar brengen en verlegging van het
handelsverkeer voorkomen ;

Overwegende dat de noodzaak bestaat een systeem in te

stellen waardoor de Gemeenschap bij een nucleair

ongeval of ander stralingsgevaar dat een significante radio

actieve besmetting van levensmiddelen of diervoeders tot
gevolg heeft of kan hebben, in staat is om ter bescher
ming van de bevolking maximaal toelaatbare niveaus voor
de radioactieve besmetting vast te stellen ;

Overwegende dat de Commissie op de hoogte zal worden
gesteld van een nucleair ongeval of van abnormaal hoge
niveaus van radioactiviteit overeenkomstig Beschikking
87/600/Euratom van de Raad van 14 december 1987

inzake communautaire regelingen voor snelle uitwisseling
van informatie in geval van stralingsgevaar (8) of krachtens
de Conventie betreffende de vroegtijdige kennisgeving
van een nucleair ongeval van 26 september 1986 ;

Overwegende dat de Commissie, zo de omstandigheden
dat vereisen, onmiddellijk een verordening zal vaststellen
waarbij van tevoren vastgelegde maximaal toelaatbare
niveaus van toepassing worden verklaard ;
Overwegende dat, op basis van de thans beschikbare gege
vens op het gebied van de stralingsbescherming, afgeleide
referentieniveaus zijn vastgesteld en als grondslag kunnen
dienen voor het vaststellen van maximaal toelaatbare

niveaus van radioactieve besmetting die onmiddellijk
dienen te worden toegepast bij een nucleair ongeval of
ander stralingsgevaar dat een significante radioactieve
besmetting van levensmiddelen of diervoeders tot gevolg
heeft of kan hebben ;

Overwegende dat bij deze maximaal toelaatbare niveaus
rekening is gehouden met de jongste wetenschappelijke
gegevens die momenteel internationaal beschikbaar zijn
en tegelijkertijd de noodzaak in aanmerking is genomen
de bevolking gerust te stellen en verschillen in de interna
tionale regelgeving te voorkomen ;
Overwegende echter dat het noodzakelijk is rekening te
houden met de bijzondere omstandigheden en er derhalve
een procedure moet worden vastgesteld voor de snelle
aanpassing van deze van tevoren vastgestelde niveaus aan
maximaal toelaatbare niveaus die aangepast zijn aan de

omstandigheden van een bepaald nucleair ongeval of
ander stralingsgevaar dat een significante radioactieve
besmetting van levensmiddelen of diervoeders tot gevolg
heeft of kan hebben ;

Overwegende dat de vaststelling van een verordening
waarbij maximaal toelaatbare niveaus van toepassing
worden verklaard, tevens de eenheid van de gemeen

(') PB nr. C 174 van 2. 7. 1987, blz. 6.

schappelijke markt zou bewaren en verleggingen van het

(2) Advies uitgebracht op 16 december 1987 (nog niet verschenen

handelsverkeer in de Gemeenschap zou voorkomen ;

(3)
(«)
0
(6)
P)

Overwegende dat, ten einde de aanpassing van maximaal

in het Publikatieblad).

PB nr. C 180 van 8 . 7. 1987, blz. 20.
PB nr. 11 van 20. 2. 1959, blz. 221 /59.
PB nr. L 246 van 17. 9. 1980, blz. 1 .
PB nr. L 265 van 5. 10. 1984, blz. 4.
Verordeningen (EEG) nr. 1707/86 (PB nr. L 146 van 31 . 5.
1986, blz. 88); (EEG) nr. 3020/86 (PB nr. L 280 van 1 . 10.
1986, blz. 79) ; (EEG) nr. 624/87 (PB nr. L 58 van 25. 2. 1987,
blz. 101 ) en (EEG) nr. 3955/87 (Zie bladzijde 14 van dit Publi
katieblad).

toelaatbare niveaus te vereenvoudigen, procedures dienen

te worden vastgesteld waardoor deskundigen kunnen
worden geraadpleegd, met inbegrip van de groep deskun
digen bedoeld in artikel 31 van het Verdrag ;
(8) Zie bladzijde 76 van dit Publikatieblad.
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Overwegende dat op het aanhouden van de maximaal
toelaatbare niveaus de nodige controles zullen moeten
worden uitgevoerd,

30 . 12. 87

toepassing totdat de Raad een beèluit neemt of totdat de
Commissie haar voorstel intrekt omdat de in artikel 2, lid

1 , genoemde omstandigheden zich niet meer voordoen.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1 ■

1 . In deze verordening wordt de procedure vastgelegd
voor het bepalen van de maximaal toelaatbare niveaus van
radioactieve besmetting van levensmiddelen en van dier
voeders die op de markt kunnen worden gebracht na een
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar dat tot signifi
cante radioactieve besmetting van levensmiddelen en
diervoeders leidt of kan leiden .

2.
In deze verordening wórden onder levensmiddelen
verstaan produkten die onmiddellijk of na verwerking
voor menselijke consumptie bestemd zijn en onder dier
voeders produkten die uitsluitend voor dierlijke voeding
bestemd zijn .
Artikel 2

1.

Wanneer de Commissie, met name in het kader van

het communautaire systeem voor snelle uitwisseling van
informatie in het geval van stralingsgevaar dan wel krach
tens het IAEA-Verdrag van 26 september 1986 inzake
vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, offi
ciële informatie heeft ontvangen over ongevallen of ander
stralingsgevaar waaruit blijkt dat de in de bijlage aange
geven maximaal toelaatbare niveaus zullen worden bereikt
of zijn bereikt, stelt zij, indien de omstandigheden dat
noodzakelijk maken, onmiddellijk een verordening vast
waardoor deze maximaal toelaatbare niveaus van toepas
sing worden verklaard.
2.
Een verordening als bedoeld in lid 1 heeft een zo
beperkt mogelijke geldigheidsduur, die onverminderd
artikel 3, lid 4, ten hoogste drie maanden mag bedragen .
Artikel 3

1 . Na raadpleging van deskundigen, waaronder de
groep deskundigen van artikel 31 , legt de Commissie
binnen een maand na de vaststelling van de in artikel 2,
lid 1 , bedoelde verordening aan de Raad een voorstel voor
voor een verordening tot wijziging of bekrachtiging van
de voorschriften van die verordening.
2. Bij het voorleggen van het voorstel voor een verorde
ning als bedoeld in lid 1 , houdt de Commissie rekening
met de basisnormen, vastgesteld krachtens de artikelen 30
en 31 van het Verdrag, met inbegrip van het beginsel dat
elke blootstelling zo beperkt moet worden gehouden als
redelijkerwijs mogelijk is, met inachtneming van de
bescherming van de volksgezondheid en van sociale en

Een verordening als bedoeld in artikel 3 heeft een
beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur kan op
verzoek van een Lid-Staat of op initiatief van de
Commissie worden herzien overeenkomstig de in artikel
3 vastgelegde procedure.
Artikel 5

1 . Ten einde ervoor zorg te dragen dat bij de in de
bijlage vastgelegde maximaal toelaatbare niveaus rekening
wordt gehouden met eventuele nieuwe beschikbaar

komende wetenschappelijke gegevens, wint de Commissie
van tijd tot tijd het advies in van deskundigen, waaronder
de groep deskundigen van artikel 31 .
2. Op verzoek van een Lid-Staat of de Commissie
kunnen de in de bijlage vastgelegde maximaal toelaatbare
niveaus worden herzien of aangevuld, nadat de
Commissie daartoe een voorstel bij de Raad heeft inge

diend overeenkomstig de in artikel 31 van het Verdrag
neergelegde procedure.
Artikel 6

1.

Levensmiddelen en diervoeders waarbij maximaal

toelaatbare niveaus, vastgelegd in een overeenkomstig
artikel 2 of artikel 3 vastgestelde verordening, worden
overschreden, mogen niet op de markt worden gebracht.
Voor de toepassing van deze verordening worden uit
derde landen ingevoerde levensmiddelen of diervoeders
beschouwd als op de markt gebracht indien zij op het
douanegebied van de Gemeenschap onderworpen worden
aan een andere douaneprocedure dan een doorvoerproce
dure .

2. Elke Lid-Staat verstrekt de Commissie alle gegevens
over de toepassing van deze verordening, in het bijzonder
over gevallen van overschrijding van de maximaal toelaat
bare niveaus. De Commissie doet deze gegevens
toekomen aan de andere Lid-Staten .
Artikel 7

De bepalingen voor de toepassing van deze verordening
en een lijst van minder belangrijke levensmiddelen samen
met de daarop toe te passen niveaus worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 30 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 ('), die van overeenkomstige toepassing
is. Daartoe wordt een ad hoe comité ingesteld.

economische factoren .

3.

De Raad neemt binnen de in artikel 2, lid 2,

bepaalde termijn met gekwalificeerde meerderheid van

Artikel 8

voorstel voor een verordening.

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

4.
Indien de Raad binnen deze termijn geen besluit
neemt, blijven de in de bijlage opgenomen niveaus van

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13 .

stemmen een besluit over het in de leden 1 en 2 bedoelde
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter

N. WILHJELM

BIJLAGE
MAXIMAAL TOELAATBARE NIVEAUS VOOR LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS

(Bq/kg of Bq/I)

Babyvoeding (')

Zuivel

produkten (2) (3)

Andere dan
minder

belangrijke
levensmiddelen (4)

Strontium-isotopen, met name Sr-90

125

750

Jodiumisotopen, met name 1-131

500

2 000

20

80

1 000

1 250

Vloeibare
levensmiddelen

Diervoeders (6)

Alfa-emitterende isotopen van plutonium en
transplutoniumelementen, met name Pu-239,
Am-241

Alle andere nucliden met halveringstijd van
meer dan 10 dagen, met name Cs- 134,
Cs- 137 Q

(') Als babyvoeding worden aangemerkt de levensmiddelen die speciaal bestemd zijn voor voeding van zuigelingen in de eerste vier tot zes maanden van hun
leven, die op zichzelf voldoen aan de voedingsbehoeften van deze categorie personen en in de detailhandel verkrijgbaar zijn in verpakkingen waarop
duidelijk vermeld staat dat zij babyvoeding bevatten. Waarden nog te bepalen.
(2) Als zuivelprodukten worden aangemerkt de produkten die beschreven staan onder de posten 04.01 en 04.02 van het gemeenschappelijk douanetarief en
vanaf 1 januari 1988 de overeenkomstige posten van de gecombineerde nomenclatuur.

(3) Het niveau voor geconcentreerde of gedroogde produkten moet worden berekend op basis van het gereconstitueerde gebruiksklare produkt.
(*) Minder belangrijke levensmiddelen en de daarop toe te passen overeenkomstige niveaus worden bepaald overeenkomstig artikel 7.
(*) Vloeibare levensmiddelen als beschreven in de hoofdstukken 20 en 22 van het gemeenschappelijk douanetarief en vanaf 1 januari 1988 de overeenkom
stige hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur. De waarden worden berekend met inachtneming van het verbruik van kraanwater en dezelfde
waarden zouden naar goeddunken van de bevoegde autoriteiten in de Lid-Staten moeten worden toegepast voor de drinkwatervoorziening. Waarden nog te
bepalen.
(') Waarden nog te bepalen .
F) Koolstof- 14 en tritium worden niet hiertoe gerekend.

/

Nr. L 371 / 14

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 12. 87

VERORDENING (EEG) Nr. 3955/87 VAN DE RAAD
van 22 december 1987

betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwprodukten van

oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van
Tsjernobyl
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, ten gevolge van het ongeluk in de
kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 1986, aanzienlijke
hoeveelheden radioactieve stoffen in de atmosfeer zijn
gekomen ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1707/86 (')
voor alle landbouwprodukten van oorsprong uit derde
landen, die voor menselijke voeding zijn bestemd,
voorlopige maximale toleranties inzake radioactiviteit zijn
vastgesteld, waarvan de inachtneming een voorwaarde is
voor de invoer van de betrokken produkten en door de
Lid-Staten wordt gecontroleerd ; dat de geldigheidsduur
van die verordening voor de eerste maal is verlengd bij
Verordening (EEG) nr. 3020/86 (2) en vervolgens bij
Verordening (EEG) nr. 624/87 (3) tot en met 31 oktober
1987 ;

Overwegende dat het dienstig is een vereenvoudigde
procedure vast te stellen, opdat in de bij deze verordening
vastgestelde maatregelen de nodige preciseringen en wijzi
gingen kunnen worden aangebracht ;
Overwegende dat de vaststelling van de onderhavige
verordening in deze vorm noodzakelijk lijkt om te
voldoen aan dringende en onmiddellijke vereisten zoals
aangegeven in de derde en vierde overweging,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing op de produkten
bedoeld in bijlage II bij het Verdrag en op de produkten
bedoeld in de Verordeningen (EEG) nr. 2730/75 (6), (EEG)
nr. 2783/75 (7), (EEG) nr. 3033/80 (8) en (EEG) nr. 3035/
80 (9), van oorsprong uit derde landen, met uitzondering
van de produkten bedoeld in de bijlagen van de onder
havige verordening (10).

Overwegende dat, onverminderd Verordening (Euratom)

Artikel 2

nr. 3954/ 87 van de Raad van 22 december 1987 tot

Onverminderd de andere van kracht zijnde bepalingen
wordt het in het vrije verkeer brengen van de in artikel 1
bedoelde produkten afhankelijk gesteld van de voor
waarde dat zij aan de in artikel 3 vastgestelde maximale

vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioac
tieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten
gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsge
vaar (4), de Gemeenschap erop dient te blijven toezien dat,
voor wat betreft de specifieke gevolgen van het ongeval
van Tsjernobyl, voor menselijke voeding bestemde
landbouwprodukten en verwerkte landbouwprodukten die
besmet zouden kunnen zijn, slechts in de Gemeenschap
worden binnengebracht volgens gemeenschappelijke
regels ;
Overwegende dat die gemeenschappelijke regels de
gezondheid van de consument dienen te waarborgen, de
eenheid van de markt in stand dienen te houden en

verleggingen van het handelsverkeer dienen te
voorkomen zonder de handel tussen de Gemeenschap en
de derde landen onnodig te belemmeren ;
Overwegende dat, aangezien deze verordening voor alle
voor menselijke voeding bestemde landbouwprodukten en
verwerkte landbouwprodukten geldt, er geen aanleiding is
in dit geval de in artikel 29 van Richtlijn 72/462/EEG (5)
vastgestelde procedure toe te passen ;
Overwegende dat de naleving van deze maximale
toleranties op passende wijze dient te worden gecontro
leerd en dat bij niet naleving een invoerverbod moet
kunnen worden opgelegd ;
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
Zie

nr. L 146 van 31 . 5 . 1986, blz . 88 .
nr. L 280 van 1 . 10 . 1986, blz. 79.
nr. L 58 van 25. 2. 1987, blz. 101 .
bladzijde 11 van dit Publikatieblad.

M PB nr. L 302 van 31 . 12. 1972, blz. 28

toleranties voldoen .

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde maximale toleranties zijn de
volgende :
De gecumuleerde maximale radioactiviteit van caesium
134 en 137 mag niet meer bedragen dan :
— 370 Bq/kg voor melk van de posten 04.01 en 04.02
van het gemeenschappelijk douanetarief ("), alsmede

voor voedingsmiddelen bestemd voor de bijzondere
voeding van zuigelingen gedurende de eerste vier tot
zes maanden van hun leven, die op zichzelf voldoen
aan de behoeften aan voeding van deze groep
personen en die voor de kleinhandel zijn verpakt in
duidelijk geïdentificeerde verpakkingen en geëtiket
teerd als „bereidingen voor zuigelingen" (12),
— 600 Bq/kg voor alle andere betrokken produkten.
(6) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 20.

(f) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 104.
(8) PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980, blz. 1 .
O PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980, blz. 27.
(10) Bijlage I geldt tot en met 31 december 1987 ; bijlage II geldt
vanaf 1 januari 1988.
(") Deze posten worden vanaf 1 januari 1988 vervangen door de
overeenkomstige posten van de gecombineerde nomenclatuur
opgenomen in bijlage III.
(' 2) Het niveau dat geldt voor geconcentreerde of gedehydreerde
produkten wordt berekend op de grondslag van het gerecon
strueerde produkt gereed voor gebruik.

Artikel 6

Artikel 4

1.

Öe Lid-Staten verrichten controles op de naleving

van de in artikel 3 gestelde maximale toleranties ten
aanzien van de in artikel 1 bedoelde produkten met

inachtneming van de besmettingsgraad van het land van
oorsprong. De controles kunnen ook het voorleggen van
uitvoercertificaten met zich brengen. Al naar gelang van
de uitkomst van de controles nemen de Lid-Staten de

vereiste maatregelen voor de toepassing van artikel 2,
daarbij inbegrepen het verbod van het in het vrije verkeer
brengen, per geval of in het algemeen voor een bepaald
produkt.
2.
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Elke Lid-Staat verstrekt de Commissie alle infor

matie inzake de toepassing van deze verordening en deelt
haar met name de gevallen mee waarin de maximale
toleranties niet werden nageleefd. De Commissie geeft
deze informatie door aan de overige Lid-Staten.

1 . De uitvoeringsbepalingen van deze verordening,
alsmede de eventuele wijzigingen in de lijst van de in de
bijlagen opgesomde produkten die ongeschikt zijn voor
menselijke consumptie, worden vastgesteld volgens de
procedure bedoeld in artikel 30 van Verordening (EEG)
nr. 804/68 (') die van overeenkomstige toepassing is.
2. Te dien einde wordt een ad hoe comité ingesteld dat
is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten
en dat wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van
de Commissie .

In het comité worden de stemmen van de Lid-Staten

gewogen volgens het bepaalde in artikel 148, lid 2, van
het Verdrag. De voorzitter neemt niet deel aan de
stemming.
Artikel 7

Artikel 5

Wanneer gevallen worden geconstateerd waarin de
maximale toleranties herhaaldelijk niet werden nageleefd,
kunnen overeenkomstig de in artikel 6 bedoelde
procedure de noodzakelijke maatregelen worden

genomen. Deze maatregelen kunnen gaan tot een verbod
op de invoer van produkten van oorsprong uit het
betrokken derde land.

Deze verordening verstrijkt twee jaar na haar inwerking
treding.
Artikel 8

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, 22 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter

N. WILHJELM

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
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BIJLAGE I
Nr. van het

Omschrijving

gemeenschappelijk
douanetarief

ex 01.01 A III

Renpaarden

ex 01.06 C

Honden, katten, dieren voor dierenparken en dierentuinen, alsmede huisdieren

ex 03.01 A IV

Levende siervissen

04.05 B II
ex 05.04

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, ongeschikt voor menselijke consumptie (a)
Darmen, blazen en magen, van dieren, in hun geheel of in stukken, niet eetbaar,
andere dan die van vissen

ex 05.15

Produkten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen,
met uitzondering van eetbaar bloed van dieren ; dode dieren van de soorten
bedoeld bij de hoofdstukken 1 en 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

07.05 A

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (spliterwten, enz.), voor zaai
doeleinden (a)

10.01 A

Spelt, bestemd voor zaaidoeleinden (a)

10.05 A

Maïshybriden, bestemd voor zaaidoeleinden (a)

10.06 A

Rijst, bestemd voor zaaidoeleinden (a)

10.07 C I

Sorghohybriden, voor zaaidoeleinden (a)

12.01 A

Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken, bestemd voor zaaidoel
einden (a)

12.03

Zaaigoed, sporen daaronder begrepen (a)

15.01 A I

Reuzel en ander varkensvet bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie (a)

15.02 A

Rundvet, schapevet en geitevet, ruw, gesmolten of met behulp van oplosmiddelen
geëxtraheerd, premier jus (oleostock) daaronder begrepen, bestemd voor ander
industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke
consumptie (a)

15.03 A I

Varkensstearine en oleostearine, bestemd voor industrieel gebruik (a)

15.03 B

Talkolie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van
produkten voor menselijke consumptie (a)

15.05

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen

15.07 B

Chinese houtolie, andere houtolie, tungolie en oïticica-olie ; myricawas en japanwas

15.07 C I

Ricinusolie, bestemd voor de vervaardiging van amino-undekaanzuur, hetwelk is
bestemd voor de vervaardiging van synthetische textielvezels en van kunstmatige
plastische stoffen (a)

15.07 D I

Andere oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging
van produkten voor menselijke consumptie (a)

22.08 A

Gedenatureerde ethylalcohol, ongeacht het alcoholgehalte

38.19 Q

Bindmiddelen voor gietkernen, op basis van synthetische harsen

45.01

Ruwe natuurkurk en kurkafval ; gebroken of gemalen kurk

54.01

Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen ;
werk en afval (rafelingen daaronder begrepen), van vlas

57.01

Hennep (Cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt,
doch niet gesponnen ; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen), van hennep

hoofdstuk 6

Levende planten en produkten van de bloementeelt

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde
autoriteiten .
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BIJLAGE II
Omschrijving

GN-code

ex 0101 19 90
ex 0106 00 99

Racepaarden

Andere (levende dieren, met uitzondering van tamme konijnen en duiven, niet voor
, menselijke consumptie)
Levende siervissen

ex 0301
0408 11 90
0408 19 90
0408 91 90

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, ongeschikt voor menselijke consumptie (a)

0408 99 90

Darmen, blazen en magen, van dieren, in hun geheel of in stukken, niet eetbaar,

ex 0504

andere dan die van vissen
0511 10 00
ex 0511 91 90
0511 99 10

Produkten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen, met
uitzondering van eetbaar bloed van dieren ; dode dieren van de soorten bedoeld bij de
hoofdstukken 1 en 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

0511 99 90
0713 20 10

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bij voorbeeld spliterwten), voor

0713
0713
0713
0713
0713
0713
0713

zaaidoeleinden

31
32
33
39
40
50
90

10
10
10
10
10
10
10

1001 90 10

Spelt, bestemd voor zaaidoeleinden (a)

1005 10 11

Maïshybriden, bestemd voor zaaidoeleinden (a)

1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1006 10 10

ex 1007 00 00
1201 00 10
1202 10 00
1204 00 10

Rijst, bestemd voor zaaidoeleinden (a)

Sorghohybriden, voor zaaidoeleinden (a)
Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken, bestemd voor zaaidoeleinden
(a)

1205 00 10

1206 00 10

1207 10 10
1207 20 10
1207 30 10

1207
1207
1207
1207
1207
1207

40
50
60
91
92
99

10
10
10
10
10
10

1209
1209
1209
1209

11 00

19 00
21 00
23 10

1209
1209
1209
1209

24 00
26 00
30 00
91

Zaaigoed, sporen daaronder begrepen

1209 99
1501 00 11

1502 00 10

Reuzel en ander varkensvet bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie (a)

Rund-, schape- of geitevet, ruw of gesmolten, ook indien geperst of met behulp van

oplosmiddelen geëxtraheerd, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie (a)
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Omschrijving

GN-code

1503 00 11

Varkensstearine en oleostearine, bestemd voor industrieel gebruik (a)

1503 00 30

Talkolie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van
produkten voor menselijke consumptie (a)

1505 10

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen

1507 10 10
1507 90 10

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd,
voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten
voor menselijke consumptie (a)

1508 10 10

1508 90 10

1511 10 10

Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van
produkten voor menselijke consumptie (a)

Ruwe palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewij
zigd, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van
produkten voor menselijke consumptie (a)

151530 10

Ricinusolie en fracties daarvan, bestemd voor de vervaardiging van amino
undekaanzuur hetwelk is bestemd voor de vervaardiging van synthetische textielvezels
en van kunststof (a)

1515 40 00

Tungolie en fracties daarvan

1515 90 10

Oiticicaolie ; myricawas en japanwas en fracties daarvan
Andere olie voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van
produkten voor menselijke consumptie (a)

1511 90
1512 11
1512 19
1512 19
151221
1512 29
1513 11
1513 19
1513 21
1513 21
1513 29

91
90
10
90
10
10
10
30
11
19
30

1514 10
151490
1515 11
1515 19
1515 21
1515 29
1515 50
1515 50
151590
151590
1515 90

10
10
00
10
10
10
11
91
21
31
40

. 1515 90 60
1516 20 91

1516 20 99

2207 20 00

Mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar, voor ander technisch of industrieel gebruik
dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie (a)
Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

3823 10 00

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen

1518 00 31
1518 00 39

4501

Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt ; kurkafval ; gebroken of gemalen kurk

5301 10 00

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen

5301 21 00
5301 29 00
5302

ex hoofdstuk 6

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen ; werk en afval (afval
van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep
Levende bomen en andere planten ; bollen, wortels en dergelijke, afgesneden bloemen
en bloemstukken voor versiering, uitgezonderd cichoreiplanten en -wortels van onder
verdeling 0601 20 10

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied
geldende communautaire bepalingen .
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BIJLAGE III

Melk en zuivelprodukten waarvoor een maximaal toelaatbaar niveau van 370 Bq/kg geldt
Onderverdeling in de gecombineerde nomenclatuur
0401

0403 10 11 tot en met 19
0403 90 51 tot en met 59
0404 10 91

0404 90 1 1 tot en met 33
0402 10 11

0402 10 91 en 99
0402 21 1 1

0402 21 91 en 99
0402 29 15 en 19

0402 29 91 en 99
0402 99

0403 10 11 tot en met 39
0403 90 13 en 19
0403 90 61 tot en met 69
0404
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VERORDENING (EEG) Nr. 3956/87 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1987

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/87 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (4), inzon
derheid op artikel 3,

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

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 28
december 1987 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening
van heffingen, met inbegrip van de gelijk
waardigheidscoëfficiënten ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1944/87 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans geldende
heffingen overeenkomstig de bijlage van deze verorde

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

ning,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries en
griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1944/87 van de Commissie (*) en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

VASTGESTELD :

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 1

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,

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

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1987.

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

Gedaan te Brussel, 29 december 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

281
357
164
153
185

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
19. 12. 1987, blz. 12.
24. 6. 1985, blz. 1 .
13. 6. 1987, blz. 1 .
4. 7. 1987, blz. 38.

Nr. L 371 /21

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 12. 87

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

(Ecu/ton)

Heffingen

Nr. van het

Omschrijving

gemeenschappelijk
douanetarief

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04

Portugal
9,46
50,21
44,06
34,51
91.32

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

10.05 B
10.07 A
10.07 B

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)

196,69

258,39 (■) 0
1 68,30
184,65
145,15

Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst, tros-

5,48
34,51

1 73,82 (2)(3)

34,51

111,94 (4)

29,10

178,54 (4)
0
63,82 0

101,06

of vogelgierst

(millet)
10.07 C II

Derde landen

Sorgho, andere dan sorghohybriden
voor zaaidoeleinden
Triticale

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

0
.

Gries en griesmeel van zachte tarwe

34,51
27,35
75,79

289,47
249,72

91,25
28.33

413,92
311,42

(') 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.
O De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie .

F) Bij invoer van het produkt van post 10.07 D I (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3957/87 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1987

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/87 (2), en inzonder
heid op artikel 15, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4), inzon
derheid op artikel 3,

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

aaif te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 28
december 1987 vastgestelde koersen ;

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

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1945/87 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

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

Artikel 1

1 . De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit Portugal, bedoeld in artikel 1 5 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75, worden vastgesteld op nul.
2. De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit derde landen, bedoeld in artikel 15 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1987 .

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDJLIESSEN
Vice-Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
357
164
153
185

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
19. 12. 1987, blz. 12.
24. 6. 1985, blz. 1 .
13. 6. 1987, blz. 1 .
4. 7. 1987, blz. 41 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 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

l e term ,

2' term .

3e term .

12

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

10.02

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

0

0

0

0

10.03

Gerst

0

0

0

0

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden

0

0

0

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 BI
10.01 B II

10.07 A
10.07 B

10.07 C II
10.07 D

11.01 A

0

Boekweit

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

0

0

0

0

0

0

0

Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

l c term .

2' term .

3C term .

4e term .

12

1

2

3

4

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

0

0

0

0

0

dan meel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vorm dan meel

0

0

0

0

0

Mout, gebrand

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

11.07 Ala)
11.07 Alb)
11.07 Alla)

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

11.07 Allb)

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

meel

11.07 B
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VERORDENING (EEG) Nr. 3958/87 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 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,

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 :

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. 3905/87 (2), inzonderheid op

a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van de

artikel 12, lid 8 ,

b) 105 % indien de marktprijs lager is dan 98 % , doch

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), GN-codes 0201 10 10, 0201 10 90,
0201 20 11 en 0201 20 19, tijdens een bepaalde periode
zijn waargenomen, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de situatie 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

oriëntatieprijs bedraagt ;

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 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. 311 4/83 (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 ;

niet hoger dan 106 % van de oriëntatieprijs ;
.(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 24.
2 PB nr. L 370 van 30 . 12. 1987 .

(3) PB nr. L 75 van 23. 3. 1977, blz. 10.
(4) PB nr. L 303 van 5. 11 . 1983, blz. 16.
n PB nr. L 182 van 3 . 7. 1987.
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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 ;

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
(') PB nr. L 77 van 25. 3. 1977, blz. 14.
O PB nr. L 109 van 30. 4. 1977, blz. 1 .

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
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. 3003/87 (*) ;
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 ze eerst zijn verhoogd of verminderd met de in
dezelfde bijlage vastgestelde correctiebedragen ;
(3)
(4)
O
(6)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

119 van 8 .
48 van 17.
77 van 25.
285 van 8 .

5. 1986, blz. 40 .
2. 1987, blz. 1 .
3. 1977, blz. 1 .
10. 1987, blz. 11 .
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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 ;

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 de heffingen en de bijzondere heffingen
worden vastgesteld voor de 27e van iedere maand en van
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 bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van
de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douane
tarief ^ met ingang van 1 januari 1988 een nieuwe
gecombineerde nomenclatuur wordt ingevoerd die zowel
aan de vereisten van het gemeenschappelijk douanetarief
als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel

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

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) ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 486/85 van
de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1821 /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 ;

der Gemeenschap voldoet en die in de plaats treedt van
de huidige nomenclatuur ;

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 RaadQ, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (8),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

heden 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 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 :

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 de gecombineerde nomenclatuur ;

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 4 januari 1988 .
(')
(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.
172 van 30. 6. 1987, blz. 102.

(6) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(8) 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, 23 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN
Vice - Voorzitter
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 december 1987 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees (')
(Ecu/100 kg)
GN-code

Joegoslavië (2)

Oostenrijk/Zweden/
Zwitserland

Andere derde landen

— Levend gewicht —
0102 90 10

57,560

30,171

131,237

0102 90 31

57,560

30,171

131,237

0102 90 33

57,560

30,171

131,237

0102 90 35

57,560

30,171

131,237

0102 90 37

57,560

30,171

131,237

— Nettogewicht —
0201 10 10
0201 10 90

0201 20 11
0201 20 19
0201 20 31
0201 20 39
0201 20 51
0201 20 59
0201 20 90
0201 30
0206 10 95

0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41

0210 90 90
1602 50 10

1602 90 61

109,364
109,364
109,364
109,364
87,491
87,491
131,237
131,237

57,325
57,325
57,325
57,325
45,860
45,860
68,790
68,790
85,988
98,358
98,358
85,988
98,358
98,358
98,358
98,358
98,358

249,350
249,350
249,350
249,350
199,479
199,479
299,220
299,220
374,025
427,832
427,832
374,025
427,832
427,832
427,832
427,832
427,832

(') 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 .

(2) 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).
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Nr. L 371 /29

VERORDENING (EEG) Nr. 3959/87 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1987

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

1,69 en het in artikel 1 1 , lid 2, sub b), van die verordening
bedoelde forfaitaire bedrag op 6,65 Ecu ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat, wanneer wordt geconstateerd dat de
prijs Van volwassen runderen op de representatieve

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. 3905/87 (2), inzonderheid op

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 ;

artikel 12, lid 8 ,

c) 25 % indien de marktprijs hoger is dan 104 %, doch

Gezien het advies van het Monetair Comité,

d) 0 % indien de marktprijs hoger is dan 106 % van de

Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 een heffing van toepassing is op de in
artikel 1 , lid 1 , onder 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

niet hoger dan 106 % van de oriëntatieprijs ;
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 :

heffing ;

a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van de

Overwegende dat voor bevroren vlees, bedoeld in de

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

bijlage, afdeling b), GN-codes 0202 10 00 en 0202 20 10,
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. 31 14/83 (4), de bovenbedoelde, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11 , lid 2, sub a), van Verordening
(EEG) nr. 805/68 berekende coëfficiënt is vastgesteld op
(■)
O
(?)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
370 van 30. 12. 1987.

75 van 23. 3. 1977, blz. 10.
303 van 5. 11 . 1983, blz. 16.

oriëntatieprijs bedraagt ;

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 Q ;

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 bevroren vlees, bedoeld in de
bijlage, afdeling b), GN-codes 0202 20 50, 0202 20 90,
0202 30 10, 0202 30 50 en 0202 30 90, van Verordening

(EEG) nr. 805/68, de basisheffing gelijk is aan de basishef
fing die is bepaald voor het produkt van de GN-codes
0202 10 00 en 0202 20 10, vermenigvuldigd met een voor
O PB nr. L 182 van 3. 7. 1987.
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elk van de betrokken produkten vastgestelde forfaitaire
coëfficiënt ; 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 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
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. 3003/87 (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
en elke kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemid
(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

119 van 8 .
48 van 17.
77 van 25.
285 van 8 .

5. 1986, blz. 40.
2. 1987, blz. 1 .
3 . 1977, blz. 1 .
10. 1987, blz. 11
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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 (s), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1821 /87 (*), de regeling is vastgesteld die geldt voor land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van land
bouwpródukten 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 172 van 30 . 6. 1987, blz. 102.
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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

binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden

nomen in de gecombineerde nomenclatuur ;

gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

Overwegende dat de heffingen worden vastgesteld vóór de

heden gedurende een bepaald tijdvak ten opzichte van

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 bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van
de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en

statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douane

tarief (') met ingang van 1 januari 1988 een nieuwe

gecombineerde nomenclatuur wordt ingevoerd die zowel

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

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,

aan de vereisten van het gemeenschappelijk douanetarief
als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel

der Gemeenschap voldoet en die in de plaats treedt van
de huidige nomenclatuur ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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 omrekeningskpers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (3),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd

Artikel 1

De invoerheffingen voor bevroren rundvlees worden vast
gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(<) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
(2) 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 23 december 1987 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor bevroren rundvlees (')
(Ecu / 100 kg)
GN-code

Bedrag
— Nettogewicht —

0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30

0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10

0202 30 50
0202 30 90

0206 29 91

238,299
238,299
190,639
297,874
357,448
297,874
297,874
409,873
409,873

('J 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.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3960/87 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1987

tot vaststelling van de indicatieve plafonds en de streefhoeveelheden die in 1988
van toepassing zijn in het kader van de aanvullende regeling voor het handels
verkeer in de sector 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,
en met name op artikel 83 en artikel 84, lid 2, tweede
alinea,

ingevoerd uit de Gemeenschap in haar samenstelling op
31 december 1985, zijn in de bijlage vermeld.

2.

Het stijgingspercentage van het indicatieve plafond

is vastgesteld op 17,6 % .
Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening is 100 kg vlees
met been gelijk aan 77 kg vlees zonder been.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels

voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer (ARH) ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2297/86 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,
Overwegende dat de gemeenschappelijke uitvoeringsbepa
lingen inzake de ARH zijn vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 574/86 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2159/87 (4) ; dat het
indicatieve plafond en de streefhoeveelheid die gelden
voor de periode van 1 januari tot en met 31 december
1987 en de bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de
ARH bij Verordening (EEG) nr. 3955/86 van de
Commissie (5) zijn vastgesteld ;

Overwegende dat het indicatieve plafond en het stijgings
percentage ervan, alsook de streefhoeveelheid voor 1988
dienen te worden vastgesteld en dat sommige bepalingen
van Verordening (EEG) nr. 3955/86 in het licht van de

Artikel 3

In afwijking van artikel 6, leden 3 en 4, van Verordening
(EEG) nr. 574/86 :

— mogen de ARH-certificaten slechts in de eerste tien
dagen van iedere tweemaandelijkse periode worden
aangevraagd ;
— worden de ARH-certificaten afgegeven, op de eenen

twintigste dag van iedere tweemaandelijkse periode.
Artikel 4

De aanvrager moet een natuurlijke of rechtspersoon zijn
die bij de indiening van de aanvraag sedert minstens
twaalf maanden werkzaam is op het gebied van de handel
in produkten uit de rundvleessector tussen de Lid-Staten
of met derde landen en in een openbaar register van de
Lid-Staat is ingeschreven .

opgedane ervaring dienen te worden gewijzigd, met name
die betreffende de periodiciteit van het beheer, de geldig

heidsduur van de certificaten en de omschrijving van de

aanvragers ; dat het duidelijkheidshalve aanbeveling
verdient die verordening .in zijn geheel te vervangen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

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

Artikel 5

De ARH-certificaten worden aangevraagd voor produkten
— van een van de in de gecombineerde nomenclatuur
vermelde onderverdelingen of
— van een van de in de gecombineerde nomenclatuur

vermelde groepen van onderverdelingen, die in de
bijlage zijn opgenomen .
Artikel 6

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1.

Voor elk van de in de bijlage vermelde streefhoeveelheden
mogen door een zelfde aanvrager in dezelfde tweemaan
delijkse periode slechts ARH-certificaten worden aange

vraagd voor een totale hoeveelheid die ten hoogste gelijk
is aan 20 % van de vermelde streefhoeveelheid.

De indicatieve plafonds voor het jaar 1988 en de

Artikel 7

streefhoeveelheden die in 1988 in Spanje mogen worden
(■)
(2)
(3)
(4)
M

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

55 van 1 . 3 . 1986, blz. 106.
201 van 24. 7. 1986, blz. 3.
57 van 1 . 3. 1986, blz. 1 .
202 van 23 . 7. 1987, blz. 30.
365 van 24. 12. 1986, blz. 55.

Gedurende de eerste zes maanden van het jaar mogen per
twee maanden slechts ARH-certificaten worden afgegeven

voor een hoeveelheid die ten hoogste gelijk is aan 30 %
van de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde
streefhoeveelheden .
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Artikel 8

Het bij de artikelen 1 en 3 van Verordening (EEG) nr.
569/86 ingestelde ARH-certificaat is voor alle in de
bijlage vermelde produkten geldig gedurende 90 dagen te
rekenen vanaf de datum van afgifte in de zin van artikel 6,
lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/86.

30 . 12. 87

— 4 Ecu per 100 kg voor alle overige, in de bijlage
vermelde produkten .
Artikel 10

Verordening (EEG) nr. 3955/86 wordt ingetrokken.

Artikel 9

De zekerheid van ARH-certificaten bedraagt :
— 5 Ecu per dier voor levende runderen, en

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter
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BIJLAGE

Groep
1

Indicatief

Omschrijving

GN-code

plafond

Streef
hoeveelheid

— Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en dieren voor

0102 90

stieregevechten
in stuks

2

36 700

14 850

5 500

2 475

20 047,5

20 047,5

— Vlees van runderen, vers of gekoeld, met been

0201 10

0201 20
3

— Vlees van runderen, vers of gekoeld, zonder been
in ton equivalent geslacht gewicht

0201 30

4

0202 10
0202 20

— Vlees van runderen, bevroren , met been

5

0202 30

— Vlees van runderen , bevroren, zonder been

6

0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206

7

0210 20 10

10
10
10
21
22
29
29

91
95
99
00
90
91
99

\

—- Eetbare slachtafvallen van runderen, vers, gekoeld of bevroren

— Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt,
met been

8

0210 20 90

0210 90 41
0210 90 49
0210 90 90

— Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt ;
meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke
consumptie, zonder been
in ton equivalent geslacht gewicht
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VERORDENING (EEG) Nr. 3961 /87 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1987

tot vaststelling van de in 1988 geldende contingenten vóór de invoer in Spanje
van produkten van de sector rundvlees uit derde landen
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. 491 /86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de nadere
voorschriften inzake de kwantitatieve beperkingen bij
invoer in Spanje van sommige landbouwprodukten uit
derde landen ('), en met name op artikel 1 , lid 3, en

Overwegende dat de contingenten voor 1988 dienen te
worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 3,

Overwegende dat in artikel 77 van de Toetredingsakte is
bepaald dat Spanje tot en met 31 december 1995 kwanti
tatieve beperkingen kan toepassen bij de invoer uit derde
landen ; dat dergelijke beperkingen gelden voor de
produkten die vallen onder de aanvullende regeling voor
het handelsverkeer in de sector rundvlees ; dat de

oorspronkelijke volumecontingenten voor de onder
scheiden produkten of groepen van produkten van de
sector rundvlees en de uitvoeringsbepalingen van de
regeling inzake de in deze sector geldende kwantitatieve
beperkingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
1870/86 van de Commissie (2) ; dat de contingenten voor
1987 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 218/87
van de Commissie (3) ;

1 . De contingenten voor de in bijlage III van Veror
dening (EEG) nr. 491 /86 bedoelde produkten van de
sector rundvlees die in 1988 van toepassing zijn bij de
invoer in Spanje uit derde landen, worden vastgesteld in
de bijlage bij deze verordening.
2.

Artikel 1 , lid 3, en de artikelen 2 en 3 van Veror

dening (EEG) nr. 1870/86 blijven van toepassing.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 54 van 1 . 3 . 1986, blz. 25.
(2) PB nr. L 162 van 1 . 8 . 1986, blz. 16.
(3) PB nr. L 24 van 27. 1 . 1987, blz. 7.
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BIJLAGE

Groep

1

Omschrijving

GN-code

Contingent
1988

— Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en dieren voor stie

0102 90

regevechten
in stuks

2

0201 10
0201 20

— Vlees van runderen, vers of gekoeld, met been

3

0201 30

— Vlees van runderen, vers of gekoeld, zonder been
in ton equivalent geslacht gewicht

4

370

560

— Vlees van runderen, bevroren, met been

0202 10
0202 20

5

— Vlees van runderen, bevroren , zonder been

0202 30

in ton equivalent geslacht gewicht

6

0206 10 91

1 690

— Eetbare slachtafvallen van runderen, vers, gekoeld of bevroren

0206 10 95

0206
0206
0206
0206
0206
7

10
21
22
29
29

99
00
90
91
99

0210 20 10

— Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt,
met been

8

0210 20 90
0210 90 41

0210 90 49
0210 90 90

— Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt ;
meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke
consumptie, zonder been
in ton equivalent geslacht gewicht

3 320
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VERORDENING (EEG) Nr. 3962/87 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1987

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1146/86 houdende vaststelling van
vrijwaringsmaatregelen bij de invoer van bataten (zoete aardappelen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

houden met de inwerkingtreding op 1 januari 1988 van
de nieuwe tariefnomenclatuur,

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

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD .:

29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke

ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/87 (2), en met

Artikel 1

1

name op artikel 20 , lid 2,

Verordening (EEG) nr. 1146/86 wordt als volgt gewijzigd :

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2748/75 van
de Raad (3) de wijze van toepassing is vastgesteld voor

1 . Artikel 1 wordt gelezen :

vrijwaringsmaatregelen in de sector granen ;

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 1 146/86 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2335/87 (5), als vrijwaringsmaatregel de afgifte van
invoercertificaten voor bataten (zoete aardappelen),
bestemd voor diervoeding, heeft geschorst ; dat deze
schorsing bij Verordening (EEG) nr. 474/87 van de
Commissie (6) is versoepeld ten einde bepaalde tradi

„Artikel 1

1.
De in artikel 12 van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde afgifte van invoercertificaten voor
bataten (zoete aardappelen) van GN-code 0714 20 00
wordt geschorst.
'

2. Vanaf de inwerkingtreding van deze verordening
worden evenwel invoercertificaten afgegeven voor de
in lid 1 bedoelde produkten :

tionele handelsstromen niet blijvend te onderbreken en
met name de jaarlijkse invoer van 600 000 ton bataten
van oorsprong uit de Volksrepubliek China en van 5 000

a) vóór ten hoogste 600 000 ton voor de aanvragen
waarin de Volksrepubliek China als oorsprong is

ton uit andere landen verder toe te staan ; dat deze

b) voor ten hoogste 5 000 ton voor de aanvragen
waarin een ander land dan het onder a) genoemde

hoeveelheden momenteel zijn bereikt ;

Overwegende dat in afwachting van de vaststelling door
de Raad van de regeling inzake de invoer van bataten en
maniokzetmeel voor bepaalde gebruiksdoeleinden —

waarbij met name de bepalingen van de onlangs in het
kader van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel (GATT) gesloten akkoorden ten
uitvoer worden gelegd — en om het traditionele handels

verkeer met de exporterende landen niet opnieuw ontijdig
te onderbreken, de invoer van bataten bestemd voor de

diervoeding verder moet worden toegestaan tot maximaal
de voor 1987 vastgestelde hoeveelheden en op de tot nog
toe geldende voorwaarden ; dat deze voorwaarden hetzij
aanvullingen hetzij afwijkingen bevatten van Verordening
(EEG) nr. 3183/80 van de Commissie van 3 december
1980 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepa
lingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixa

tiecertificaten voor landbouwprodukten (7), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2082/87 (8) ;

Overwegende dat de tariefomschrijving van de betrokken
produkten moet worden aangepast ten einde rekening te
■)
2)
3)
4)
*)
6)
*)
8)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
357 van 19 . 12. 1987, blz. 12.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 85.
103 van 19 . 4. 1986, blz. 58 .
210 van 1 . 8 . 1987, blz. 65.
48 van 17. 2. 1987, blz. 15.
338 van 13. 12. 1980, blz. 1 .
195 van 16. 7. 1987, blz. 11 .

aangegeven,

is aangegeven .

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van Veror
dening (EEG) nr. 593/86 van de Commissie ('), kunnen
de certificaataanvragen in alle Lid-Staten worden
ingediend en gelden de afgegeven certificaten in de
twaalf Lid-Staten .

Het bepaalde in artikel 5, lid 1 , derde streepje, en in
artikel 8 , leden 4 en 5, van Verordening (EEG) nr.
3183/80 van de Commissie (2) is niet van toepassing.
In vak 14 van de certificaataanvraag en van het certi
ficaat moet het land van oorsprong worden aange

geven. Het certificaat verplicht uit het aangegeven land
in te voeren .

Voor invoer van produkten die van oorsprong zijn uit
de Volksrepubliek China, is de certificaataanvraag
slechts ontvankelijk wanneer zij vergezeld gaat van het
origineel van een door de Regering van de Volksrepu
bliek China of onder haar verantwoordelijkheid
afgegeven exportdocument, dat is opgesteld overeen
komstig de bijlage.

Dit exportdocument heeft een blauwe kleur.
3 . In afwijking van het bepaalde in artikel 12 van
Verordening (EEG) nr. 2042/75 van de Commissie (3),
wordt het bedrag van de waarborg betreffende de
invoercertificaten voor de in lid 2, onder b), bedoelde
aanvragen vastgesteld op 20 Ecu/ton .

Nr. L 371 /39
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4. Met het oog op de toepassing van het bepaalde in
lid 2, doen de bevoegde autoriteiten de Commissie
dagelijks per telex de volgende gegevens van de certifi
caataanvragen toekomen :
— de naam van de aanvrager,
— de gevraagde hoeveelheden,
— de oorsprong van de produkten,

— in geval van invoer uit de Volksrepubliek China :
het nummer van het exportdocument alsmede de

type dat normaal bestemd is voor rechtstreekse
menselijke consumptie en waarvoor bij het vervullen
van de douaneformaliteiten om de produkten tot
verbruik in het verkeer te brengen blijkt :

— dat ze verpakt zijn in partijen van 20 kg of minder,
en

— dat de prijs franco grens ten minste gelijk is aan 85
Ecu/ 1 00 kg.".

naam van het schip.
De invoercertificaten worden afgegeven op de vijfde

Artikel 2

werkdag volgende^ op de dag van indiening van de
aanvraag, in zoverre gedurende deze termijn geen
bijzondere maatregelen worden genomen. Wanneer de
gevraagde hoeveelheden niet beschikbaar zijn, worden
de certificaten afgegeven voor de bij telexbericht door
de Commissie aangegeven hoeveelheden.

Verordening (EEG) nr. 474/87 wordt ingetrokken .

Artikel 3

(') PB nr. L 58 van 1 . 3 . 1986, blz. 6.

(2) PB nr. L 338 van 13. 12. 1980, blz. 1 .
(3) PB nr. L 213 van 11 . 8 . 1975, blz. 5.".
2. In artikel 1 bis wordt lid 1 gelezen :

„ 1 . Het bepaalde in artikel 1 geldt niet voor bataten
(zoete aardappelen) van GN-code 0714 20 00, van een

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 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 3963/87 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1987

houdende verlenging van de geldigheidsduur van het communautaire toezicht op
de invoer van sommige produkten van oorsprong uit Japan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

van de toezichtsregeling voor de in de bijlage bij de veror
dening vermelde produkten moet worden verlengd,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 288/82 van de Raad van
5 februari 1982 inzake de gemeenschappelijke regeling
voor de invoer ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1243/86 (2), en met name op artikel 10, lid 1 ,
Na overleg in het in bovengenoemde verordening
bedoelde Comité,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 653/83 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 4088/86 (4), tot en met 31 december 1987 een
communautair toezicht achteraf is ingesteld op de invoer
van sommige produkten van oorsprong uit Japan ;
Overwegende dat er werd overeengekomen om voor 1988
de instelling van een toezicht a posteriori voor de invoer
van de hieronder bedoelde produkten van oorsprong uit
Japan te verlengen ;

Overwegende dat de redenen voor de vaststelling van
Verordening (EEG) nr. 653/83, wat betreft de hoofdzaken,
nog steeds geldig zijn en dat derhalve de geldigheidsduur

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 653/83 wordt „31
december 1983" vervangen door „31 december 1988".
Artikel 2

De lijst van de NIMEXE-codes in de bijlage van Veror
dening (EEG) nr. 653/83 wordt in de in bijlage gevoegde
tabel herzien .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1987.
Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

35 van 9. 2. 1982, blz. 1 .
113 van 30. 4. 1986, blz. 1 .
77 van 23. 3 . 1983, blz. 8 .
371 van 31 . 12. 1986, blz. 60.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Código Nimexe ( 1985)

Código NC

NIMEXE-nummer ( 1985)
NIMEXE-Kennziffern ( 1985)
Κώδικας NIMEXE ( 1985 )

KN-kode
KN-Code

(Nimexe) Code ( 1985)
Code Nimexe ( 1985)
Codice Nimexe ( 1985)
NIMEXE-code ( 1985)
Código Nimexe ( 1985)

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC

Código Nimexe (1985)
NIMEXE-nummer ( 1985)
NIMEXE-Kennziffern ( 1985)
Κώδικας NIMEXE ( 1985)
(Nimexe) Code 1985)
Code Nimexe ( 1985)
Codice Nimexe (1985)
NIMEXE-code ( 1985)
Código Nimexe (1985)

Cdigo NC
KN-kode
KN-Code

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC

84.45-12

8458 11 10

85.14-40

84.45-14

ex 8458 11 91
ex 8458 91 10
ex 8458 91 90

8518 21 90
8518 22 90
8518 29 90

85.14-60

84.45-16

ex 8458 1 1 99
ex 8458 91 10
ex 8458 91 90

8518 40 91
8518 50 90
8518 40 99

85.15-45

84.45-36

ex
ex
ex
ex

8457
8457
8459
8459

20
30
10
31

00
00
00
00

8528 10 60
8528 20 10

85.15-46

ex 8528 10 71
ex 8528 10 73
ex 8528 10 79

ex
ex
ex
ex

8457
8457
8459
8459

20
30
10
40

00
00
00
10

85.15-47

ex 8528 10 50
ex 8528 10 71

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

8457
8457
8457
8459
8459
8459
8459
8459

10
20
30
10
51
61
61
61

00
00
00
00
00
10
91
99

85.15-48

ex 8528 10 50
ex 8528 10 73

85.15-51

8528 10 40
ex 8528 10 50
ex 8528 10 79

85.21-10

8540 11 10

85.21-11

8540 1 1 30

ex
ex
ex
ex
ex
ex

8457
8457
8457
8459
8459
8459

10
20
30
10
21
21

00
00
00
00
91
99

85.21-12

8540 1 1 '90

87.07-21
87.07-24

ex 8427 10 10
ex 8427 20 19

87.07-25

ex 8427 10 90

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

8457
8457
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459

10
30
21
21
21
31
40
51
61
61
61
70

00
00
10
91
99
00
10
00
10
91
99
00

87.07-27

ex 8427 20 90

87.09-59

8711 20 91
871 1 20 99

92.11-20

8519 99 10

92.11-91

8521
8521
8521
8528
8521
8528

92.11 - 99

8521 90 00
8528 10 30

84.45-37

84.45-48

84.45-51

84.45-64

84.45-94

ex 8457 20 00
ex 8457 30 00
8461 90 00

10
10
10
10
10
10

31
10
39
11
90
19
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VERORDENING (EEG) Nr. 3964/87 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1987

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector 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. 3905/87 (2), inzonderheid op
artikel 18 , lid 5, eerste zin,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 18 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 het verschil tussen de prijzen van de in
artikel 1 van die verordening bedoelde produkten op de
wereldmarkt en in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij uitvoer ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 885/68 van de
Raad van 28 juni 1968 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 427/77 (4), de algemene voorschriften
betreffende de toekenning van restituties bij de uitvoer in
de sector rundvlees en de criteria voor het bepalen van
het bedrag ervan heeft vastgesteld ;

Overwegende dat de voorwaarden voor de toekenning van
bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten
rundvlees en bepaalde soorten conserven zijn vastgesteld
bij de Verordeningen (EEG) nr. 32/82 (*), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3169/87 (*), (EEG) nr.
1964/82 Q, (EEG) nr. 74/84 (8), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3169/87, en (EEG) nr. 2388/84 (9), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3425/86 (10) ;
Overwegende dat er bij de Verordeningen (EEG) nr.
2908/85 (»), (EEG), nr. 142/86 (l2), (EEG) nr. 1055/87 (13),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1416/87 (14), en (EEG)

nr/ 3815/87 (15) voorschriften zijn vastgesteld voor de

uitvoer van voor uitvoer bestemd rundvlees uit de voor

raden van bepaalde interventiebureaus ;

Overwegende dat de toepassing van deze voorschriften en
criteria op de te verwachten marktsituatie in de sector
rundvlees leidt tot het vaststellen van de restitutie zoals

hierna volgt ;
(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
370 van 30 . 12. 1987.
156 van 4. 7. 1968, blz. 2.
61 van 5. 3 . 1977, blz. 16.
4 van 8 . 1 . 1982, blz. 11 .

I6) PB nr. L 301 van 24. 10. 1987, blz. ?1 .
O PB nr. L 212 van 21 . 7. 1982, blz. 48 .
(8) PB nr. L 10 van 13 . 1 . 1984, blz. 32.
O PB nr. L 221 van 18 . 8 . 1984, blz. 28 .
(10) PB nr. L 316 van 11 . 11 . 1986, blz. 9.
(") PB nr. L 279 van 19. 10. 1985, blz. 18 .
(12) PB nr. L 19 van 25. 1 . 1986, blz. 8.
H PB nr. L 103 van 15. 4. 1987, blz. 10.
('<) PB nr. L 135 van 23. 5. 1987, blz. 18 .
(,5) PB nr. L 357 van 19. 12. 1987, blz. 24.

Overwegende dat de huidige toestand op de markt van de
Gemeenschap en de mogelijkheden om vlees af te zetten,
met name in bepaalde derde landen, ertoe leiden om
restituties toe te kennen bij uitvoer van mannelijke
volwassen runderen met een levend gewicht van 300 kg
of meer en wat de overige runderen betreft, met een
levend gewicht van 250 kg of meer ; dat de in de laatste
jaren opgedane ervaring heeft aangetoond dat het dienstig
is te verzekeren dat levende runderen, fokdieren van

zuiver ras, met een gewicht van 250 kg of meer voor vrou
welijke runderen en van 300 kg of meer voor mannelijke
runderen, aan bepaalde bijzondere administratieve forma
liteiten worden onderworpen ;
Overwegende dat restituties moeten worden toegekend bij
uitvoer naar bepaalde bestemmingen van bepaalde
vormen van vers en gekoeld vlees zoals vermeld in de
bijlage onder GN-code 0201 , van bepaalde vormen van
bevroren vlees zoals vermeld in de bijlage onder GN-code
0202, van bepaalde vormen van slachtafvallen zoals
vermeld in de bijlage onder GN-code 0206 en van
bepaalde andere bereidingen en conserven van vlees of
slachtafvallen zoals vermeld in de bijlage onder de
GN-codes 1602 50 10 en 1602 90 61 ;

Overwegende dat, gezien de zeer uiteenlopende
kenmerken van produkten van de codes 0201 20 90 700
en 0202 20 90 100 gebruikt bij restituties, de restitutie
slechts dient te worden toegekend voor die deelstukken
waarin het gewicht van het been niet meer dan een derde
van het gewicht van dat deelstuk uitmaakt ;

Overwegende dat ook restituties moeten worden toege
kend voor verse of bevroren delen zonder been, zelfs

indien zij niet individueel zijn verpakt, alsmede voor
gehakt vlees en dat de tekst van de postonderverdelingen
voor verse delen zonder been moet worden verduidelijkt ;

Overwegende dat met betrekking tot vlees van runderen,
zonder been, gezouten en gedroogd, traditionele handels
stromen naar Zwitserland bestaan ; dat het, in zover het

noodzakelijk is deze handelsstromen te handhaven, dien
stig is de restitutie vast te stellen op een bedrag dat het
verschil dekt tussen de prijzen op de Zwitserse markt en
de prijzen bij uitvoer der Lid-Staten ; dat er ook mogelijk
heden zijn voor de uitvoer van dat vlees en van gezouten,
gedroogd en gerookt vlees naar bepaalde derde landen in
Afrika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten ; dat
met deze situatie rekening moet worden gehouden en dat
derhalve een restitutie moet worden vastgesteld ;

Overwegende dat voor bepaalde andere aanbiedings
vormen en conserven van vlees of van slachtafvallen zoals

vermeld in de bijlage onder de GN-codes 1602 50 90 en
1602 90 69, de deelname door de Gemeenschap aan de
internationale handel kan worden gehandhaafd door resti
tuties toe te kennen waarvan het bedrag werd bepaald
rekening houdende met hetgeen tot nu toe aan de expor
teur werd verleend :

Nr. L 371 /43

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 12. 87

Overwegende dat voor de overige produkten in de sector
rundvlees vaststelling van een restitutie geen aanbeveling
verdient vanwege de geringe omvang waarin de Gemeen
schap daarmede aan de wereldhandel deelneemt ;

Overwegende dat, wegens de invoering van de gecombi
neerde nomenclatuur bij Verordening (EEG) nr. 2658/87
van de Raad ('), de met ingang van 1 januari 1988 voorjde
uitvoerrestituties voor landbouwprodukten geldende
nomenclatuur is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
3846/87 (2) ;

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 (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald

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

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De lijst der produkten, waarvoor bij uitvoer de in artikel
18 van Verordening (EEG) nr. 805/68 bedoelde restitutie
wordt toegekend en de bedragen van deze restitutie
worden vastgesteld in de bijlage.

moment 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 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1987.
Voor Je Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(>)
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

256
366
164
153

van
van
van
van

7. 9. 1987, blz. 1 .
24. 12. 1987, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
13. 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 december 1987 tot vaststelling van de uitvoer
restituties in de sector rundvlees

(in Ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming (8)

Bedrag van de restitutie (')
— Levend gewicht —

0102 10 00 190

01

80,00

0102 10 00 390

01

80,00

0102 90 31 900

02

68,50

03

68,50

04

55,50

05

55,50

06

25,50

02

68,50

03

68,50

04

55,50

05

55,50

06

25,50

02

72,00

03

72,00

04

58,50

05

58,50

06

27,50

02

72,00

03

72,00

04

58,50

05

58,50

06

27,50

0102 90 33 900

0102 90 35 900

0102 90 37 900

— Nettogewicht —
0201 10 10 100

0201 10 10 900

0201 10 90 110 (')

0201 10 90 190

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

79,50

03
04

73,50
65,00

05

65,00

06

32,50
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(in Ecu/100 kg)
Bestemming (8)

Produktcode

— Nettogewicht —

■

0201 10 90 910 (')

0201 10 90 990

0201 20 11 000

0201 20 19 100 (')

0201 20 19 900

0201 20 31 000

0201 20 39 100 (■)

0201 20 39 900

0201 20 51 100

Bedrag van de restitutie (')

02

128,50

03

122,50

04

97,00

05

97,00

06

48,50

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

128,50

03

122,50

04

97,00

05

97,00

06

48,50

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

135,50

03

129,00

04

110,50

05

110,50

06

56,00
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(in Ecu/100 kg)

Produktcode

Bestemming (8)

Bedrag van de restitutie (')
— Nettogewicht —

0201 20 51 900

0201 20 59 110 0

0201 20 59 190

0201 20 59 910 (')

0201 20 59 990

0201 20 90 100 (2)

0201 20 90 300 (2)

0201 20 90 500 (2)

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

162,00

03

156,00

04

123,00

05

123,00

06

61,00

02

135,50

03

129,00

04

110,50

05

110,50

06

56,00

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

128,50

03

122,50

04

97,00

05

97,00

06

48,50

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

162,00

03

156,00

04

123,00

05

123,00

06

61,00
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(in Ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming (8)

\

Bedrag van de restitutie {')
— Nettogewicht —

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

0201 30 00 050 0

07

90,00

0201 30 00 100 (3)

02

231,50

03

223,00

04

175,50

05

175,50

06

88,00

08

223,00

02

153,50

03

144,50

04

125,00

05

125,00

06

62,50

08

144,50

09

90,00

02

109,50

03

102,50

04

84,00

0201 20 90 700

0201 30 00 130

0201 30 00 190 0

0201 10 00 100

0201 10 00 900

0201 20 10 000

05

84,00

06

42,00

08

102,50

09

90,00

02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

02

95,50

03

89,50

04

89,50

05

89,50

06

43,00

02

95,50

03

89,50

04

89,50

05

89,50

06

43,00

Nr. L 371 /48

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30. 12. 87
fin Ecu/100 kg)

Produktcode

Bestemming (8)

Bedrag van de restitutie (')
— Nettogewicht —

02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

02

118,50

03

112,50

04

112,50

05

112,50

06

53,50

02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

0202 30 90 100 0

07

90,00

0202 30 90 300

02

171,50

03

163,00

04

163,00

05

163,00

0202 20 30 000

0202 20 50 100

0202 20 50 900

0202 20 90 100

0202 30 90 500 f)

06

77,50

08

163,00

02

109,50

03

102,50

04

84,00

05

84,00

06

42,00

08

102,50

09

90,00

0202 30 90 900

09

90,00

0206 10 95 000

02

109,50

03

102,50

04

84,00

05

84,00

06

42,00

08

102,50
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Nr. L 371 /49

(in Ecu/100 kg)
Produktcöde

Bestemming (8)

Bedrag van de restitutie (')
— Nettogewicht —

0206 29 91 000

0210 20 90 100

0210 20 90 300

0210 20 90 500 (4)

1602 50 10 110

1602 50 10 130

1602 50 10 150

1602 50 10 170

02

109,50

03

102,50

04

84,00

05

84,00

06

42,00

08

102,50

10

102,50

11

60,50

02

102,50

03

102,50

02

102,50

03

102,50

02

115,50

03

108,00

04

108,00

05

108,00

06

108,00

02

102,50

03

96,00

04

96,00

05

96,00

06

96,00

02

77,00

03

77,00

04

77,00

05

77,00

06

77,00

02

51,00

03

51,00

04

51,00

05

51,00

06

51,00

1602 50 90 110

01

1602 50 90 190

01

1602 50 90 310

01

1602 50 90 390

01

65,00

1602 50 90 510

01

77,00 (6)

1602 50 90 590

01

48,50

1602 50 90 700

01

32,50

1602 50 90 800

01

16,00

11 6,00 i6)
73,00

103,00 (*)
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(in Ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming (8)

Bedrag van de restitutie (')
— Nettogewicht —

02

51,00

03

06

51,00
51,00
51,00
51,00

1602 90 69 100

01

32,50

1602 90 69 500

01

16,00

1602 90 61 110

04
05

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het in de bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 32/82 van de Commissie opgenomen attest (PB nr. L 4 van 8. 1 . 1982, blz. 11).
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de inachtneming van de voorwaarden van Verordening
(EEG) nr. 74/84 van de Commissie (PB nr. L 10 van 13. 1 . 1984, blz. 32).

(J) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de inachtneming van de voorwaarden van Verordening
(EEG) nr. 1964/82 van de Commissie (PB nr. L 212 van 21 . 7. 1982, blz. 48).

(«) De restitutie voor gepekeld rundvlees wordt verleend voor het nettogewicht van het vlees, na aftrek van het
gewicht van de pekel.

O PB nr. L 336 van 29. 12. 1979, blz. 44.
O PB nr. L 221 van 18. 8. 1984, blz. 28 .

(?) Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure
die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8.
1986, blz. 39).

(8) De bestemmingen zijn de volgende :
01 derde landen ,

02 derde landen van Noord-Afrika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten,

03 derde landen van West-, Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika, met uitzondering van Botswana, Kenia, Madagascar,
Swaziland en Zimbabwe,

04 Pakistan, Sri Lanka, Birma, Thailand, Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, China, Noord-Korea en Hong
Kong,

05 Europese derde landen, de Canarische eilanden, Ceuta, Melilla en Groenland, met uitzondering van Oosten
rijk, Zweden en Zwitserland,
06 Oostenrijk, Zweden en Zwitserland,

07 Verenigde Staten van Amerika, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2973/79 (PB nr. L 336 van 29. 12. 1979,
blz. 44),

08 Frans-Polynesië en Nieuw-Caledonië,
09 Canada,

10 derde landen van Noord-, West-, Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika, met uitzondering van Botswana, Kenia,
Madagascar, Swaziland en Zimbabwe,
1 1 Zwitserland .

(') Krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 885/68 wordt geen restitutie toegekend bij de uitvoer van

produkten die uit derde landen worden ingevoerd en naar 'derde landen worden wederuitgevoerd.

NB : De derde landen zijn die, die in Verordening (EEG) nr. 3639/86 (PB nr. L 336 van 29. 11 . 1986, blz. 46) zijn
bepaald.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3965/87 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1987

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkens
vlees

Portugal bij Verordening (EEG) nr. 616/86 van de

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Commissie

GEMEENSCHAPPEN,

van

28

februari

1986

betreffende

de

toepassing van de heffingen bij de invoer van produkten
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

van de sector varkensvlees uit Portugal (6) is geschorst

wegens het onbeduidende verschil tussen de prijs in de
Gemeenschap en die in Portugal ; dat in deze situatie nog
geen verandering is gekomen ;

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector varkensvlees ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3906/87 (2),
en met name op artikel 8 en artikel 12, lid 1 ,

Overwegende dat de sluisprijzen en de heffingen voor de
produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 voor ieder kwartaal vooraf moeten
worden vastgesteld volgens de berekeningsmethoden
aangegeven in Verordening (EEG) nr. 2083/87 van de
Commissie van 15 juli 1987 tot vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees (3) ;
Overwegende dat de Commissie, in afwachting van de
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2759/75, de
vaststelling van de sluisprijzen en van de heffingen in de
sector varkensvlees bij Verordening (EEG) nr. 3225/87 (4)
bij uitzondering had beperkt tot een periode die afliep op
31 december 1987 ; dat de bedragen voor de maand
januari 1988, na de vaststelling door de Raad van Veror
dening (EEG) nr. 3906/87 naar aanleiding van de
invoering van de gecombineerde nomenclatuur, kunnen
worden vastgesteld op grond van de cijfergegevens die in

aanmerking zijn genomen voor
sluisprijzen en de heffingen bij
3225/87 en op grond van de
berekenen van de heffingen voor

de vaststeling van
Verordening (EEG)
coëfficiënten voor
afgeleide produkten
voortvloeien uit Verordening (EEG) nr. 3944/87 (*) ;

de
nr.
het
die

Overwegende dat de heffingen voor de produkten in de
sector varkensvlees waarvoor de percentages van het recht
in het kader van de GATT zijn geconsolideerd, beperkt
moeten worden tot het bedrag dat uit deze consolidatie
voortvloeit ;

Overwegende dat de toepassing van de heffingen bij de
invoer van produkten van de sector varkensvlees uit
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

282
370
195
307
373

van
van
van
van
van

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor de periode van 1 tot en met 31 januari 1988
worden de in artikel 12 van Verordening (EEG) nr.
2759/75 bedoelde sluisprijzen voor de produkten bedoeld
in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2766/75 evenals de
in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde
heffingen voor de in artikel 1 , lid 1 , van dezelfde veror
dening bedoelde produkten vastgesteld op de in de bijlage
vermelde bedragen .

2.

Voor de produkten van de GN-codes 0206 30 21 ,

0206 30 31 ,
1601 00 10,

0206 41 91 ,
0206 49 91 ,
1602 10 00, 1602 20 90 en

1501 00 11 ,
1602 90 10,

waarvoor de percentages van het recht in het kader van de
GATT zijn geconsolideerd, worden de heffingen echter
beperkt tot het uit deze consolidatie voortvloeiende
bedrag.

3. Bij de invoer van de in lid 1 bedoelde produkten uit
Portugal die zich in dat land in het vrije verkeer bevinden
wordt de toepassing van de in de leden 1 en 2 vermelde
heffingen geschorst.

Artikel 2

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
30. 12. 1987.
16. 7. 1987, blz. 15.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

31 . 12. 1987.

f6} PB nr. L 58 van 1 . 3. 1986, blz. 45.

29. 10. 1987, blz. 27.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

\
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees

GN-code

Sluisprijs
Ecu/ 100 kg

Bedrag van de
heffingen
Ecu/ 100 kg

0103 91 10

65,30

61,78

0103 92 11

55,54

52,54

0103 92 19

65,30

61,78

0203 11 10

84,92

80,34

0203 12 11

123,13

116,49

0203 12 19

95,11

89,98

0203 19 11

95,11

89,98

0203 19 13

137,57

130,15

0203 19 15

73,88

69,90

0203 19 55

137,57

130,15

0203 19 59

137,57

130,15

0203 21 10

84,92

80.34

0203 22 1 1

123,13

116,49

0203 22 19

95,11

89,98

0203 29 1 1

95,11

89,98

0203 29 13

137,57

130,15

In de GATT

geconsolideerde
heffing (%)

0203 29 15

73,88

69,90

0203 29 55

137,57

130,15

0203 29 59

137,57

130,15

0206 30 21

102,75

97,21

7

0206 30 31

74,73

70,70

4

0206 41 91

102,75

97,21

7

0206 49 91

74,73

70,70

4

0209 00 1 1

33,97

32,14

0209 00 19

37,36

35.35

0209 00 30

20,38

19,28

0210 1111

123,13

116,49

0210 11 19

95,11

89,98

0210 11 31

239,47

226,56

0210 1139

188,52

178,36

0210 12 11

73,88

69,90

0210 12 19

123,13

116,49

0210 19 10

108,70

102,84

0210 19 20

118,89

112,48

0210 19 30

95,11

89,98

0210 19 40

137,57

130,15

0210 19 51

137,57

130,15

0210 19 59

137,57

130,15

0210 19 60

188,52

178,36

0210 19 70

236,93

224,15

0210 19 81

239,47

226,56

0210 19 89

239,47

226,56

0210 90 31

102,75

97,21

0210 90 39

74,73

70.70

1501 00 11

27,17

25.71

1501 00 19

27,17

25,71

1601 00 10

118,89

128,98

1601 00 91

199,56

218,92

3

24
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Nr. L 371 /54

GN-code

. Sluisprijs
Ecu/ 100 kg

In de GATT

Bedrag van de
heffingen
Ecu/ 100 kg

geconsolideerde
heffing (%)

1601 00 99

135,87

1602 10 00

95,11

145,06
110,77

26

1602 20 90

110,40

155,45

25

1602 41 10

208,05

1602 42 10

174,09

1602 49 11

208,05

224,05

1602 49 13

174,09

184,74

1602 49 15

174,09

184,74

1602 49 19

114,64

122,59

1602 49 30

95,11

110,77

1602 49 50

56,90

78,23

1602 90 10

110,40

155,45

1602 90 51

114,64

122,59

1902 20 30

56,90

78,23

224,05
>

184,74

26
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VERORDENING (EEG) Nr. 3966/87 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1987

houdende verlenging van de geldigheidsduur van het communautaire toezicht op
de invoer van videorecorders van oorsprong uit Zuid-Korea

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

aangewezen is tot verlenging over te gaan van de

GEMEENSCHAPPEN,

toezichtsregeling voor deze produkten,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 288/82 van de Raad van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

5 februari 1982 inzake de gemeenschappelijke regeling
voor de invoer ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1243/86 (2), en met name op artikel 10, lid 1 ,

Na overleg in het bij genoemde verordening ingestelde
Comité,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 235/86 van
de Commissie (3) een communautair toezicht op de invoer
van videorecorders van oorsprong uit Zuid-Korea werd

ingesteld ; dat genoemde verordening bij Verordening
(EEG) nr. 4087/86 van de Commissie (4) en tot en met 31
december 1987 werd verlengd ;

Overwegende dat de redenen van Verordening (EEG) nr.

235/86 in hoofdzaak geldig blijven ; dat het bijgevolg

Artikel 1

In artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 235/86 wordt de
datum „31 december 1987" vervangen door „31 december
1988".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

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

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1987.
Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

35 van 9. 2. 1982, blz. 1 .
113 van 30 . 4. 1986, blz. 1 .
29 van 4. 2. 1986, blz. 12.
371 van 31 . 12. 1986, blz. 59.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3967/87 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/86 ten aanzien van de toepassing van
een heffing op gedenatureerd magere-melkpoeder van herkomst uit Spanje
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

en met 31 december 1987 ; dat is gebleken dat in Spanje

GEMEENSCHAPPEN, :

nog vrij aanzienlijke hoeveelheden van het betrokken
produkt beschikbaar zijn • dat deze heffing na 31

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
en met name op artikel 90, lid 1 ,

Overwegende dat vóór 1 maart 1986 belangrijke hoeveel
heden magere-melkpoeder, .na volgens de Spaanse voor
schriften te zijn gedenatureerd, in Spanje zijn ingevoerd
tegen lagere prijzen dan de communautaire interventie
prijs ;

december 1987 nog gedurende één jaar van toepassing
dient te blijven ;

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 :

Overwegende dat, ten einde te voorkomen dat dit mage
re-melkpoeder opnieuw wordt uitgevoerd naar andere
Lid-Staten met een compenserend bedrag toetreding

gelijk aan nul of naar derde landen met een restitutie, bij
Verordening (EEG) nr. 805/86 van de Commissie ('), laat

Artikel 1

In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 805/86
wordt de datum „31 december 1987" vervangen door „31
december 1988".

stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1412/87 (2), een

invoerheffing ter overbrugging van het verschil tussen de
prijs van het ingevoerde produkt en de interventieprijs in
de overige Lid-Staten is ingesteld die van toepassing is tot

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 75 van 20. 3 . 1986, blz. 15 .
(2) PB nr. L 135 van 23 . 5. 1987, blz. 14.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3968/87 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3150/87 ten einde de hoeveelheid waarop
de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van durum tarwe uit Itali
aanse interventievoorraden betrekking heeft, tot 700 000 ton te verhogen

de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden ; dat daartoe
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3150/87 moet worden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

aangepast ;

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

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

Comité van beheer voor granen,

29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke

ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/87 (2), inzon
derheid op artikel 7, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de
procedure en de voorwaarden voor de verkoop van graan
door de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 241 8 /87 (4),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3150/87 van
de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3736/87 (6), een permanente openbare
inschrijving is opengesteld voor de uitvoer van 500 000
ton durum tarwe in het bezit van het Italiaanse interven

tiebureau ; dat Italië de Commissie op 10 december 1987
ervan in kennis heeft gesteld dat het Italiaanse interven

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3150/87 wordt
gelezen :
„Artikel 2

1 . De inschrijving heeft betrekking op een
hoeveelheid van ten hoogste 700 000 ton durum tarwe
voor uitvoer naar alle derde landen .

2. De gebieden waarin de 700 000 ton durum tarwe
is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I ".
Artikel 2

tiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de

inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 200 000
ton te verhogen ; dat de totale hoeveelheid waarop de
permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van
durum

tarwe

uit

Italiaanse

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3150/87 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

interventievoorraden

betrekking heeft, tot 700 000 ton moet worden verhoogd ;

Artikel 3

Overwegende dat het wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft,
nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende

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, 28 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

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

(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

357
202
223
300

van
van
van
van

19. 12. 1987, blz. 12.
9. 7. 1982, blz. 23.
11 . 8 . 1987, blz. 5.
23 . 10 . 1987, blz. 13.

( 6 ) PB nr . L 352 van 15 . 12 . 1987 , blz . 13 .
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BIJLAGE
„ BIJLAGE I
(in ton)
Plaats van opslag

Hoeveelheid

Cuneo
Torino

8 476,337
2 851,107

Genova

12 792,700

Venezia

14 950,975

Pavia

15 415,673

Treviso

5 000,000

Verona

7 149,397

Padova
Ravenna

Bologna
Ferrara

Reggio Emilia
Rovigo

4 084,826
77.111,490
24 163,602
107 009,752

25 337,757
12781,811

Ancona

1 1 609,536

La Spezia

33 580,565

Fi'renze

7 126,800

Livorno

20 000,000

Grosseto

19 251,310

Siena

8 325,486

Macerata

1 361,676

Perugia
Chieti
Pescara

555,940

312,612
1 675,396

Viterbo

14 859,859

Roma

22 479,190

Caserta

16 391,625

Napoli

36 044,060

Brindisi

3 000,000
109 649,861

Foggia
Bari

32 941,849

Matera

10 000,000

Caltanissetta

13 315,299

Palermo

10 602,729

Catania

9 790,780"
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VERORDENING (EEG) Nr. 3969/87 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1987

tot vaststelling van de restituties die in de maand januari 1988 gelden voor de in

het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde

produkten van de sectoren granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

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

Verordening (EEG) nr. 1906/87 (8), de specifieke criteria
zijn vastgesteld waarmee bij de berekening van de resti
tutie voor granen -en op basis van granen verwerkte
produkten rekening moet worden gehouden ; dat voor
tarwemeel specifieke criteria zijn vastgesteld in artikel 4

29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke

van Verordening (EEG) nr. 2746/75 ;

ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/87 (2), en met

Overwegende dat de specifieke criteria die in aanmerking
moeten worden genomen bij de berekening van de

name op .artikel 16, lid 2, vierde alinea,

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. 3877/87 (4), en met name op artikel 11 , lid 2,
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2681 /74 van de Raad van 21 oktober 1974 betreffende de

communautaire financiering van de uitgaven in verband
met de levering van landbouwprodukten als voedsel
hulp (*) is bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garan
tiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, het

gedeelte van de uitgaven financiert dat overeenkomt met
de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeen

komstig de betrokken communautaire voorschriften zijn
vastgesteld ;

Overwegende dat, om de opstelling en het beheer van de
begroting voor de communautaire voedselhulpacties te
vergemakkelijken en om de Lid-Staten in staat te stellen
het bedrag van de communautaire deelname in de finan
ciering van de nationale voedselhulpacties te kennen, het
bedrag van de voor deze acties toegekende restituties moet
worden vastgesteld ;

Overwegende dat de algemene voorschriften en de uitvoe
ringsbepalingen die in artikel 16 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 en artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
1418/76 voor de uitvoerrestituties zijn vastgesteld van

uitvoerrestituties voor rijst zijn vastgesteld in artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 1431 /76 van de Raad (9);
Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
restituties gelden voor alle bestemmingen, zonder diffe
rentiatie ;

Overwegende dat, wegens de invoering van de gecombi
neerde nomenclatuur bij Verordening (EEG) nr. 2658/87
van de Raad (10), de met ingang van 1 januari 1988 voor de
uitvoerrestituties voor landbouwprodukten geldende
nomenclatuur is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
3846/87 (");

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 voor de maand januari 1988 geldende restituties voor
in het kader van communautaire en nationale voedsel

hulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en
rijst worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

overeenkomstige toepassing zijn op bovenbedoelde trans

De bij deze verordening vastgestelde restituties worden
niet beschouwd als naar bestemming gedifferentieerde

acties ;

restituties .

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
2746/75 van de Raad (*) en in artikel 6 van Verordening
(EEG) nr. 2744/75 van de Raad Q, laatstelijk gewijzigd bij

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1987.
Voor dè Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 370 van 30. 12. 1987.

(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(<) PB nr. L 365 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
(*) PB nr. L 288 van 25. 10. 1974, blz. 1 .

fo PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.
O PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

(8) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.
O PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 36.
(10) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
") PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de restituties die

in de maand januari 1988 gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedsel
hulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst
(Ecu/ton)
Produktcode

Bedrag
van de restitutie

1001 10 90 000

162,58

1001 90 99 000

105,00

1002 00 00 000

25,00

1003 00 90 000

105,00

1004 00 90 000
1005 90 00 000

105,00

1006 20 10 000

234,96

1006 20 90 000

234,96

1006 30 11 000
1006 30 19 000
1006 30 91 000

293,70

1006 30 99 900

328,94

1006 40 00 000
1007 00 90 000

105,00

1101 00 00 130

151,00

1102 20 10 100

177,21

1102 90 10 100

190,95

1102 30 00 000
1103 11 10 500

252,00

1103 11 90 100

168,00

1103 13 19 100

227,84

1103 14 00 000
1104 12 90 100

256,42

1104 21 50 100

254,60
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VERORDENING (EEG) Nr. 3970/87 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1987

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst

verwerkte produkten f), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1906/87 (8), 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

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

29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde

ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/87 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

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. 3877/87 (4), inzonderheid op artikel 1 7, lid 2,
vierde alinea,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

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
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 volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 en artikel 17 van Verordening (EEG)

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

prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze

restitutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die
op de wereldmarkt te dekken ;

nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de

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 0 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 ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de

Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 357 van 19. 12. 1987, blz. 12.
(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(4) PB nr. L 365 van 24. 12. 1987, blz. 1 .

O PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .
(«) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 36.

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 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
gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het
zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere bete
P) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.
(8) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.
O PB nr. L 181 van 27. 7. 1968, blz. 1 .
(10) PB nr. L 283 van 24. 12. 1971 , blz. 30.
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kenis zijn voor de hoeveelheid basisprodukt die werkelijk
voor de vervaardiging van het verwerkte produkt is
gebruikt ;
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 ;
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, wegens de invoering van de gecombi
neerde nomenclatuur bij Verordening (EEG) nr. 2658/87
van de Raad (2), de met ingang van 1 januari 1988 voor de
uitvoerrestituties voor landbouwprodukten geldende
nomenclatuur is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
3846/87 (3) ;
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 (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (*),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
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munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

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

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;
Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer
naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van
het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti
tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;

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

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(')
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

284
256
366
164
153

van
van
van
van
van

28 . 12. 1971 , blz. 9.
7. 9. 1987, blz. 1 .
24. 12. 1987, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
13 . 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1987 tot wijziging van de restituties
bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

(Ecu/ton)
Produktcode

Bedrag van
de restitutie

"
Produktcode

1102 90 10 100

190,70

1104 22 10 100 0
1104 22 10 900 0
1104 22 30 100 0
1104 22 30 900 0
1104 22 50 000 0
1104 23 10 100 0 0
1104 23 10 300 00

1102 90 10 900

129,67

1104 23 10 900

1102 90 30 100

235,49

1104 29 10 100 0

1102 20
1102 20
1102 20
1102 20
1102 20

10
10
10
90
90

100 0
300 0
900 0
100 0
900 0

177,93
152,51

152,51

1102 30 00 000

235,49
228,76
177,93
152,51

1103 13 11 900

1103 13 19 100 OH
1103 13 19 300 00
1103 13 19 500 0 0

228,76
177,93
152,51

222,41

190,64
146,15

1107 10 91 000
1108 11 00 100

224,66

1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000

1108 11 00 900
1108 12 00 100

187.34

1108 12 00 900

1103 13 19 900

1103 13 90 100 00

209.33

115,00
115,00
31,58
31,77
224,87
226,29

1104 29 91 000

1104 29 95 000

1103 12 00 900

1103 13 11 100 (') (6)
1103 13 11 300 00
1103 13 11 500 0 (6)

de restitutie

1104 29 10 900

1102 90 30 900
1103 12 00 100

(Ecu/ton)
Bedrag van

152,51

1103 13 90 900

1108 13 00 100

187,34

1108 13 00 900
1108 14 00 100

1103 14 00 000
1103 19 10 000

115,00

1103 19 30 100

197,05

1103 19 30 900
1103 21 00 000
1103 29 20 000

1108 14 00 900
1108 19 10 100

260,12

1108 19 10 900
1108 19 90 100

128,86
129,67

1103 29 30 000

1108 19 90 900
1109 00 00 100

112.33

1109 00 00 900

1103 29 40 000

129,63

1104 11 90 100

190,70

1104 11 90 900

1104 12 90 100

261,66

1104 12 90 300

209.33

1104 12 90 900

1702 30 91 000 0
1702 30 99 000 0
1702 40 90 000 0
1702 90 50 100 0

244,72

187.34
187,34
187,34

1702 90 50 900
1702 90 75 000

256,43

1104 19 10 000

128,86

1702 90 79 000

1104 19 50 110

203.34

2106 90 55 000

1104 19 50 130

165,22

2302 10 10 000

177,98
187,34
30,44
30,44

1104 19 50 150

2302 10 90 100

1104 19 50 190

2302 10 90 900

1104 19 50 900

2302 20 10 000

1104 19 91 000

2302 20 90 100

1104 21
1104 21
1104 21
1104 21
1104 21
1104 21

10 100 0
10 900 0
30 100 0
30 900 0
50 100 0
50 300 0

1104 21 50 900

190,70

2302 20 90 900
2302 30 10 000

190,70

30,44
30,44

2302 30 90 000

2302 40 10 000

254,26

2302 40 90 000

203,41

2303 10 11 100
2303 10 11 900

30,44
30,44
30,44
30,44
93,67
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Voetnoten

(') 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 1 50 micrometer valt.

(2) 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.

(3) 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 .

(4) Dit produkt, dat valt onder onderverdeling 1702 30 51 en 59, komt krachtens Verordening (EEG) nr. 2730/75 in aanmerking voor dezelfde restitutie bij
uitvoer als het produkt dat onder onderverdeling 1702 30 91 en 99, 1702 40 90 en 1702 90 50 valt.

(*) 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).

(6) 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. 3971 /87 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 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. 3808/87 (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

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 (6), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 349/87 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
basis van granen moet worden bepaald door slechts met
bepaalde produkten rekening te houden die worden
(')
(2)
(3)
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
357 van 19. 12. 1987, blz. 12.
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), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1548/87 (9);
(*)
F)
(8)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

246
127
134
144

van
van
van
van

30. 9. 1969, blz. 11 .
16. 5. 1987, blz. 14.
28 . 5. 1977, blz. 53.
4. 6. 1987, blz. 14.
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Overwegende dat, wegens de invoering van de gecombi
neerde nomenclatuur bij Verordening (EEG) nr. 2658 /87
van de Raad ('), de met ingang van 1 januari 1988 voor de
uitvoerrestituties voor landbouwprodukten geldende
nomenclatuur is vastgesteld hij Verordening (EEG) nr.
3846/87 (2) ;

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 (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (4),
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

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 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.

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

Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge
steld .

coëfficiënt,
aan te houden ;

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

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1987 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vies - Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

256
366
164
153

van
-van
van
van

7. 9. 1987, blz. 1 .
24. 12. 1987, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
13. 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen (')
(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming van de
restitutie (2)

Bedrag van de
restitutie

2309 90 31 050
2309 90 31 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 31 190

01

6,80

02

2309 90 31 210

01

13,65 (3)

02

2309 90 31 290

01

13,61

02

2309 90 31 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 31 390

01

27,22

02

2309 90 31 900
2309 90 33 050
2309 10 33 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 33 190

01

6,80

02

2309 90 33 210

01

13,65 (3)

02
2309 90 33 290

01

13,61

02
2309 90 33 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 33 390

01

27,22

02

230990 33 900

2309 90 41 050
2309 90 41 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 41 190

01

6,80

02

2309 90 41 210

01

13,65 (3)

02

2309 90 41 290

01

13,61

02

2309 90 41 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 41 390

01

27,22

02
2309 90 41 410

01

40,95 (3)

02

• 2309 90 41 490

01

40,82

02

2309 90 41 510

01

54,60 (3)

02

2309 90 41 590

01
02

54,43
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(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming :van de

2309 90 41 610

01

restitutie (2)

Bedrag van de
restitutie

68,25 (3)

02

2309 90 41 690

01

68,04

02
2309 90 41 900

23091 90 43 050
2309 90 43 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 43 190

01

6,80

02

2309 90 43 210

01

13,65 (3)

02

2309 90 43 290

01

13,61

02

2309 90 43 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 43 390

01

27,22

02

2309 90 43 410

01

40,95 (3)

02

2309 90 43 490

01

40,82

02
2309 90 43 510

01

54.60 (3)

02

2309 90 43 590

01

54,43

02

2309 90 43 610

01

68,25 (3)

02

2309 90 43 690

01

68,04

02

2309 90 43 900
2309 90 51 050
2309 90 51 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 51 190

01

6,80

02

2309 90 51 210

01

13,65 (3)

02

2309 90 51 290

01

13.61

02

2309 90 51 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 51 390

01

27,22

02

2309 90 51 410

01

40,95 (3)

02

2309 90 51 490

01

40,82

02

2309 90 51 510

01

54,60 (3)

02

2309 90 51 590

01

54,43

02

2309 90 51 610

01

68,25 (3)

02

2309 90 51 690

01
02

68,04
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(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming van de
restitutie (2)

2309 90 51 710

01

Bedrag van de
restitutie

81,90 (3)

02
2309 90 51 790

01

81,65

02

2309 90 51 810

01

89,34 (3)

02
2309 90 51 890

01

89,07

02
2309 90 51 900

2309 90 53 050
2309 90 53 110

01

6,82 0

02

2309 90 53 190

01

6,80

02
2309 90 53 210

01

13,65 (3)

02

2309 90 53 290

01

13,61

02

2309 90 53 310

01

27,30 (3)

02
2309 90 53 390

01

27,22

02
2309 90 53 410

01

40,95 (3)

02

2309 90 53 490

01

40,82

02

2309 90 53 510

01

54,60 (3)

02

2309 90 53 590

01

54,43

02
2309 90 53 610

01

68,25 (3)

02
2309 90 53 690

01

68,04

02

2309 90 53 710

01

81,90 (3)

02

2309 90 53 790

01

81,65

02
2309 90 53 810

01

89,34 0

02

2309 90 53 890

01

89,07

02

2309 90 53 900

(') Verordening (EEG) nr. 2743/75.
(2) De bestemmingen zijn de volgende :
01 de zones A, B, C, D en E zoals bedoeld in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 1124/77,
02 andere bestemmingen.
(3) Voor zover dit minimum van maïs en/of sorgho in acht wordt genomen, gelden deze restituties op verzoek van
de belanghebbende eveneens wanneer het gehalte aan graanprodukten het op dezelfde regel vastgestelde maxi
mumgehalte overschrijdt.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3972/87 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1987

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

komstig de bijlage van deze verordening,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij

Verordening (EEG) nr. 229/87 (2), inzonderheid op artikel
16, lid 8,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 2054/87 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe
suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

nr. 3827/87 (4);

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2054/87 neergelegde regelen en bepalingen op

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1987.

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
25 van 28 . 1 . 1987, blz. 1 .
192 van 11 . 7. 1987, blz. 38 .
357 van 19. 12. 1987, blz. 54.
BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker

(Ecu/100 kg)
Nr. van het

Omschrijving

gemeen

schappelijk

Bedrag
der heffing

douanetarief
17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

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

B. ruwe suiker

50,08

40,61 (■)

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geïmporteerde

ruwe suiker van 92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing berekend overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3973/87 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1987

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
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. 3808/87 (2), inzonderheid
op artikel 14, lid 4,
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. 1907/87 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast Q, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (6), inzon
derheid op artikel 3,
Gelet op de mening van het Monetair Comité,
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende heffingen
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3574/87 van de
Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden gedurende een bepaald tijdvak ten opzichte van
de munteenheden van de Gemeenschap bedoeld in
het vorige streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 28
december 1987 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig- .
heidscoëfficiënten ;

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil tussen
de heffing van het basisprodukt met meer dan 3,02 Ecu
per ton afwijkt van het gemiddelde van de heffingen ; dat
de thans geldende heffingen derhalve, krachtens artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1579/74 van de Commissie (")
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

nr. 3903/87 (8);

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1906/87 van
de Raad (9) Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad (10) gewijzigd is met betrekking tot de produkten van
post 23.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr.
2744/75, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1906/87, bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte
produkten te innen heffingen, vastgesteld in de bijlage
van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3574/87, worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

berekening van deze laatste :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1987.

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
0 PB nr. L 357 van 19. 12. 1987, blz. 12.

V) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .

O PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 51 .
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(«) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 338 van 28. 11 . 1987, blz. 23.
(«) PB nr. L 365 van 24. 12. 1987, blz. 70.
O PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.
(10) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

(») PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1987 tot wijziging van de invoerhef
fingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(Ecu/ton)
Heffingen
Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

11.01 E I (2)
11.01 E II (2)
1 1.02 A V a) 1 (2)
1 1 .02 A V a) 2 (2)
1 1 .02 A V b) (2)
1 1 .02 B II a) (2)
1 1.02 B II c)(2)
1 1 .02 C I (2)
1 1 .02 O V (2)
11.02 Dl (2)
1 1 .02 D V (2)
1 1 .02 E II a) (2)
1 1 .02 E II c) (2)
11.02 F 10
11.02 F V (2)
11.02 GI
1 1.02 G II

11.04 C II a)
11.04 C II b)
1 1.07 A Ia)
1 1 .07 A I b)
11.08
11.08
11.08
11.08

AI
A III
A IV
AV

11.09

17.02 B II a)(3)
1 7.02 B II b) (3)
17.02 F II a)
17.02 F II b)
21 .07 F II
23.03 A I

Derde landen

(met uitzondering van ACS
Staten of LGO)

ACS-Staten of LGO

318,86
180,29
300,86
318,86
180,29
263.34
281,08
316.19
281,08
202,66
180,29
358.35
318,86
35835
318,86
152,84
136,38
284,25
300.35
359,28
271.20
284,25
420.36
284,25
284.25
908.26
440,68
330,19
457,06
317,09
330,19
508,92

312,82
177,27
294,82
312,82
177,27
260,32
278,06
313,17
278.06
199,64
177,27
352,31
312,82
352.31
312,82
146.80
130,34

260.07 0
276,17(0
348,40
260.32
263,70
399.81
263,70

131,85 0
726,92
343,96
263,70
360,34
250,60
263,70
327,58

(2) Voor het onderscheid tussen de produkten bedoeld in de posten 11.01 en 11.02 enerzijds en die bedoeld in
onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de posten 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die
tegelijkertijd :

— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan
45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en

— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde mineralen), berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor
gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor
andere granen .

Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen, vallen in elk geval onder post 1 1 .02.

(3) Dit produkt dat valt onder onderverdeling 17.02 B I is, krachtens Verordening (EEG) nr. 2730/75 onderworpen
aan dezelfde heffing als de produkten vallende onder onderverdeling 17.02 BIL

(*) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 wordt de heffing voor de volgende produkten van oorsprong uit
de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, en uit de landen en gebieden overzee niet toege
past :

— arrow-root (pijlwortel) van tariefpost ex 07.06 A,
— meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van tariefpost 1 1 .04 C,
— zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van tariefpost ex 11.08 A V.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3974/87 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1987

tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van
meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

ging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer
in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening,

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. 3808/87 (2), en met name
op artikel 16, lid 2, vijfde alinea,
Overwegende dat de bij uitvoer van granen en meel, gries
en griesmeel van tarwe of rogge toe te passen restituties
vastgesteld zijn door Verordening (EEG) nr. 3801 /87 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3936/87 (4) ;

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 3801 /87 genoemde regelen op de gegevens waarover
de Commissie heden beschikt, aanleiding geeft tot wijzi

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , sub a), b) en c), van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde produkten, die vastgesteld zijn in de
bijlage van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3801 /87
worden in overeenstemming met de bijlage van deze
verordening voor de daarin vermelde produkten gewijzigd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1987.

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1987.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 357 van 19. 12. 1987, blz. 12.
O PB nr. L 356 van 18. 12. 1987, blz. 46.
<4\ PB nr. L 369 van 29 . 12. 1987 blz . 87 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1987 tot wijziging van de restituties
bij uitvoer vóor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

(Ecu / ton)
Bedrag
Omschrijving

Tariefnummer

10.01 B I

van de
restitutie

Zachte tarwe en mengkoren
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— andere derde landen
10.01 B II

95,00
25,00

Harde tarwe
voor uitvoer naar :

— zones II en III

— Algerije
— andere derde landen
10.02

30,00 (3)
25,00 (3)
20,00 (3)

Rogge
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— Japan
— Zuid-Korea
— andere derde landen
10.03

10,00
20,00
15,00
25,00

Gerst
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— Saoedi Arabië
— andere derde landen
10.04

95,00
122,00
25,00

Haver

voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— andere derde landen
10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden
voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— andere derde landen
10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

10.07 C II

Sorgho, andere dan sorghohybriden voor zaaidoeleinden

ex 11.01 A

95,00
0

Meel van zachte tarwe :

— asgehalte van 0 t/m 520
— asgehalte van 521 t/m 600

168,00

—
—
—
—

151,00

asgehalte
asgehalte
asgehalte
asgehalte

van
van
van
van

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

168,00

142,00
133,00
122,00
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Nr. L 371 /75

(Ecu / ton)
Bedrag
Omschrijving

Tariefnummer

ex 11.01 B

1 1.02 A Ia)

ex 1 1 .02 A I b)

van de
restitutie

Meel van rogge :

— asgehalte van 0 t/m 700
— asgehalte van 701 t/m 1 150

168,00

— asgehalte van 1 151 t/m 1 600

168,00

— asgehalte van 1 60 1 t/m 2 000

168,00

168,00

Gries en griesmeel van tarwe (harde tarwe)

— asgehalte van 0 t/m 1 300 (')

298,00

— asgehalte van 0 t/m 1 300 (2)

282,00

— asgehalte van 0 t/m 1 300

252,00

— asgehalte van hoger dan 1 300

238,00

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

168,00

(') Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van 0,250 mm gaan.
(2) Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van 0,160 mm gaan.
(3) De restitutie wordt slechts toegekend indien de kwaliteit van de geëxporteerde harde tarwe tenminste voldoet aan de kwaliteit
vastgesteld bij artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1 569/77, met uitzondering van de onzuiverheden van granen (andere dan
gevlekte korrels of door fusariose aangetaste korrels), waarvoor een maximum van 7 % wordt toegelaten, waaronder maximaal 5 %
zachte tarwe of andere granen.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 (PB nr. L 134 van 28. 5. 1977), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1548/87 (PB nr. L 144 van 4. 6. 1987).
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II

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

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 14 december 1987

inzake communautaire regelingen voor snelle uitwisseling van informatie in
geval van stralingsgevaar
(87/600/Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 31 ,

houden van de mate van radioactiviteit, die van invloed

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na
advies van de groep door het Wetenschappelijk en
Technisch Comité aangewezen personen,
Gezien het advies van het Europese Parlement ('),
Gezien

het

installaties oprichten om een voortdurende controle uit te
oefenen op de radioactiviteit van de lucht, het water en de
bodem en de inlichtingen daaromtrent regelmatig aan de
Commissie mededelen, ten einde deze op de hoogte te

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

kan zijn op de bevolking ;
Overwegende dat in artikel 13 van Richtlijn 80/836/
Euratom wordt bepaald dat de Lid-Staten de Commissie
regelmatig mededeling doen van de resultaten van de in
dat artikel genoemde controles en schattingen ;

Comité (2),

Overwegende dat in artikel 2, onder b), van het Verdrag is
bepaald dat de Gemeenschap uniforme veiligheidsnormen
moet vaststellen /voor de gezondheidsbescherming van de
bevolking en de werknemers ;

Overwegende dat het ongeval in de kerncentrale van
Tsjernobyl in de Sowjetunie heeft aangetoond dat de
Commissie, in geval van stralingsgevaar, om haar taken te
kunnen verrichten snel alle relevante gegevens dient te
ontvangen en wel in overeengekomen vorm ;

Overwegende dat de Raad op 2 februari 1959 richtlijnen
heeft vastgesteld tot vaststelling van de basisnormen voor
de bescherming van de gezondheid der bevolking en der
werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden
gevaren (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 80/836/
Euratom (4) en Richtlijn 84/467/Euratom (5) ;

Overwegende dat er tussen de Lid-Staten enige bilaterale
verdragen bestaan en dat alle Lid-Staten het IAEA
Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair
ongeval hebben ondertekend ;

Overwegende dat in artikel 45, lid 5, van Richtlijn
80/836/Euratom reeds wordt bepaald dat elk ongeval dat
een blootstelling van de bevolking ten gevolge heeft,
indien de omstandigheden zulks vereisen, met de meeste
spoed aan de aangrenzende Lid-Staten en aan de
Commissie moet worden gemeld ;

Overwegende dat deze communautaire regelingen
waarborgen dat alle Lid-Staten onmiddellijk op de hoogte
worden gesteld van stralingsgevaar ten einde te bewerk
stelligen dat de uniforme normen voor de bescherming
van de bevolking, als bedoeld in de richtlijnen die zijn
vastgesteld krachtens de tweede titel, hoofdstuk III, van
het Verdrag, in de gehele Gemeenschap worden toege

Overwegende dat in de artikelen 35 en 36 van het
Verdrag reeds wordt bepaald dat de Lid-Staten de nodige
(')
(2)
(3)
(<)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C 318 van
C 105 van
11 van 20 .
L 246 van
L 265 van

30. 11 . 1987.
21 . 4. 1987, blz. 9.
2. 1959, blz. 221 /59.
17. 9 . 1980, blz. 1 .
5. 10 . 1984, blz. 4.

past ;

Overwegende dat de invoering van communautaire
regelingen voor snelle uitwisseling van informatie geen
inbreuk maakt op de rechten en verplichtingen van de
Lid-Staten krachtens bilaterale en multilaterale verdragen
of overeenkomsten ;
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gevolgen van de vrijgekomen radioactieve stoffen in

Overwegende dat de Gemeenschap ter bevordering van de
internationale samenwerking zal deelnemen aan het
IAEA-Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een
nucleair ongeval,

die Staten zoveel mogelijk te beperken .

2. Elke Lid-Staat dient zo mogelijk aan de Commissie
en aan de Lid-Staten die kunnen worden getroffen, kennis
te geven van zijn voornemen onverwijld maatregelen als
bedoeld in artikel 1 te nemen .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :
Artikel 3

Artikel 1

1.
1 . De onderhavige regelingen zijn van toepassing op de
kennisgeving en het verschaffen van informatie, wanneer
een Lid-Staat besluit ter bescherming van de bevolking
uitgebreide maatregelen te nemen in noodgevallen met
radioactieve stoffen in verband met :
1

veiligheid, voor zover uitvoerbaar en nodig, de volgende
gegevens :

a) de aard en het tijdstip alsmede de nauwkeurige plaats
van het voorval, en de daarbij betrokken installatie of

a) een ongeval op zijn grondgebied waarbij installaties of
werkzaamheden als bedoeld in lid 2 betrokken zijn en

waarbij een belangrijke hoeveelheid radioactieve
stoffen vrijkomt of kan vrijkomen, of
b) de detectie, op of buiten zijn grondgebied, van
abnormale niveaus van radioactiviteit die waarschijnlijk
schadelijk voor de volksgezondheid in die Lid-Staat
zijn, of
c) andere dan in lid 1 , onder a), genoemde ongevallen
waarbij installaties of werkzaamheden als bedoeld in
lid 2 betrokken zijn, en waarbij een belangrijke
hoeveelheid radioactieve stoffen vrijkomt of kan
vrijkomen, of

d) andere ongevallen waarbij een belangrijke hoeveelheid
radioactieve stoffen vrijkomt of kan vrijkomen.
2. De in lid 1 , onder a) en c), bedoelde installaties en
werkzaamheden zijn de volgende :

a) iedere kernreactor, ongeacht de plaats waar deze is
gelegen ;

b) iedere installatie ten behoeve van de splijtstofcyclus ;
c) iedere installatie voor de behandeling van radioactief

werkzaamheden ;

b) de veronderstelde of vastgestelde oorzaak en het
verwachte verloop van het ongeval met betrekking tot
het vrijkomen van radioactieve stoffen ;
c) de algemene kenmerken van de vrijgekomen radioac
tieve stoffen, met inbegrip van de aard, de vermoede
lijke fysische en chemische vorm, alsmede de
hoeveelheid, de samenstelling en de effectieve hoogte
van de vrijgekomen radioactieve stoffen ;
d) informatie over de bestaande en de voorspelde
meteorologische en hydrologische omstandigheden,
die nodig is voor het voorspellen van de verspreiding
van de vrijgekomen radioactieve stoffen ;
e) de uitkomsten van milieucontroles ; '
f) de uitkomsten van metingen van levensmiddelen,
diervoeders en drinkwater ;

g) de reeds genomen of overwogen beschermende
maatregelen ;
h) de reeds genomen of overwogen maatregelen ter
voorlichting van de bevolking ;
i) het voorspelde gedrag van de vrijgekomen radioactieve
stoffen in de loop van de tijd.

afval ;

d) het vervoer en de opslag van splijtstoffen of radioactief
afval ;

e) de vervaardiging, het gebruik, de opslag, de
verwijdering en het vervoer van radio-isotopen voor
agrarische, industriële en medische doeleinden,
alsmede voor verwante doeleinden op het gebied van

De ingevolge artikel 2, lid 1 , onder b), te verschaffen

informatie omvat, behoudens gevaar voor de nationale

2. De informatie dient met passende tussenpozen te
worden aangevuld met nadere relevante gegevens, met
name over de ontwikkeling van de noodsituatie en het
verwachte of feitelijke einde daarvan.
3.

De in artikel 1 bedoelde Lid-Staat dient overeen

de wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek, en
f) het gebruik van radio-isotopen voor de opwekking van
energie in ruimteobjecten.

komstig artikel 36 van het Verdrag de Commissie met
passende tussenpozen op de hoogte te houden van de
geconstateerde mate van radioactiviteit als bedoeld in lid
1 , onder e) en f).

Artikel 2

Artikel 4

1.

Wanneer een Lid-Staat besluit maatregelen als

Wanneer een Lid-Staat de in de artikelen 2 en 3 bedoelde

bedoeld in artikel 1 te nemen, dient deze Lid-Staat :

informatie ontvangt :

a) aan de Commissie en aan de Lid-Staten die zijn of

a) stelt deze de Commissie op korte termijn op de hoogte
van de na ontvangst van die informatie genomen
maatregelen en gedane aanbevelingen ;
b) houdt deze de Commissie met passende tussenpozen
op de hoogte van de door zijn controle-installaties
gemeten radioactiviteit in levensmiddelen, diervoeders,

kunnen worden getroffen onverwijld kennis te geven
van die maatregelen alsmede van de redenen waarom
zij worden genomen ;
b) onmiddellijk de Commissie en de Lid-Staten die zijn
of kunnen worden getroffen de beschikbare informatie
te verschaffen die van belang is om de voorziene

drinkwater en het milieu.
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Artikel 5

behalve wanneer die informatie door de kennisgevende
Lid-Staat vertrouwelijk is verstrekt.

1 . Na ontvangst van de in de artikelen 2, 3 en 4
bedoelde informatie geeft de Commissie deze, onder
voorbehoud van artikel 6, onmiddellijk door aan de
bevoegde autoriteiten van alle andere Lid-Staten. Tevens
geeft de Commissie alle door haar ontvangen informatie
over een significante stijging van de radioactiviteit of over

2. Door de Commissie ontvangen informatie betref
fende een inrichting van het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek mag niet worden verspreid of
vrijgegeven zonder de instemming van de Lid-Staat waar
de inrichting zich bevindt.

nucleaire ongevallen in derde landen, in het bijzonder die
welke aan de Gemeenschap grenzen, aan alle Lid-Staten

Artikel 7

door.

2. De Commissie en de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staten komen gedetailleerde procedures overeen voor
de overdracht van de in de artikelen 1 tot en met 4

bedoelde informatie ; deze procedures worden regelmatig

Deze beschikking doet geen afbreuk aan de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de Lid-Staten uit hoofde
van

bilaterale

of

multilaterale

overeenkomsten

of

verdragen die bestaan of zullen worden gesloten op het
onder deze beschikking vallende gebied en die stroken
met het onderwerp en het doel ervan.

getest.
Artikel 8

3 . Elke Lid-Staat doet aan de Commissie mededeling
van de nationale autoriteiten en contactadressen die zijn
aangewezen om de in de artikelen 2 tot en met 5
bedoelde informatie te verstrekken of te ontvangen . De
Commissie verstrekt deze gegevens en nadere inlich

De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om
binnen drie maanden na kennisgeving van deze
beschikking aan deze beschikking te voldoen .

tingen over de aangewezen Commissiedienst aan de
bevoegde autoriteiten van de andere Lid-Staten.

Artikel 9

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
4. De contactadressen en de aangewezen Commissie
dienst zijn dag en nacht bereikbaar.
Artikel 6

1 . De krachtens de artikelen 2, 3 en 4 ontvangen infor
matie kan zonder enige beperking worden gebruikt,

Gedaan te Brussel, 14 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 84 van 27 maart 1987)
Bladzijde 40, artikel 86
— lid 2, eerste alinea, van dit artikel wordt als volgt gelezen :

„2. Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken verordeningen alsmede naar Verordening
(EEG) nr. 816/70 (2) moeten worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige verordening." ;
— de volgende voetnoot wordt toegevoegd :

„(2) PB nr. L 99 van 5. 5. 1970, blz. 1 .".

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1512/87 van de Raad van 26 mei 1987 houdende
tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op
een aantal landbouwprodukten

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 142 van 2 juni 1987)
In tabel II van de bijlage worden de codes van de gecombineerde nomenclatuur vervangen door :
bladzijde 2,

eerste produkt :

„0303 10 00
0303 22 00"

bladzijde 3,

tweede produkt :
voorlaatste produkt :
laatste produkt :

„0305 20 00",

„ 1604 30 90",
„ 1604 11 00
1604 20 10".

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1865/87 van de Raad van 25 juni 1987 betreffende de

opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor
Jumilla-, Priorato-, Rioja- en Valdepenaswijn van post ex 22.05 C van het gemeenschappe
lijk douanetarief, van oorsprong uit Spanje (1987/1988)

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 176 van 1 juli 1987)
Bladzijde 16
— artikel 1 , lid 1-, onderverdeling ex 22.05 C III a) 2, kolom „Gecombineerde nomenclatuur", wordt
als volgt gewijzigd :
in plaats van : „ex 2204.21-25
ex 2204.21-29

ex 2204.21-33
ex 2204.21-35
ex 2204.21-39

ex 2204.21-49"

lezen :

„ex 2204.21-49 ;

— voetnoot 1 wordt gelezen als volgt :

„(') De nummers in de kolom „Gecombineerde nomenclatuur" komen in de plaats van de
nummers in de kolom „Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief" vanaf 1 januari 1988 ".

Nr. L 371 /79

Nr. L 371 /80
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Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1890/87 van de Raad van 2 juli 1987 houdende
wijziging van onder meer Verordening (EEG) nr. 1678/85 tot vaststelling van de in de land
bouw toe te passen omrekeningskoersen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 182 van 3 juli 1987)
De regel „Gedroogde voedergewassen" wordt als volgt gelezen :
„Gedroogde voedergewassen
2,67387
30. 4. 1988
2,64704

1 . 5. 1988".
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