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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3697/88 VAN DE RAAD
van 24 november 1988

houdende toepassing in Spanje van het volledige bedrag van de premie voor het
aanhouden van het zoogkoeienbestand
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

schappelijke prijzen worden toegepast, in deze Lid-Staat
met ingang van dezelfde datum ook het volledige bedrag
van bovenbedoelde premie dient te worden toegepast,

Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

inzonderheid op artikel 89, lid 2,

VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie ^),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat naar luid van artikel 102 van de Toetre
dingsakte, artikel 79 van deze Akte voor wat Spanje
betreft van toepassing is op de premie voor het

Artikel 1

Voor de periode van 6 april 1987 tot en met 31 december
1988 wordt het in Spanje geldende bedrag van de premie
voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand vastge
steld op 25 Ecu per zoogkoe die door de producent op de
dag van indiening van de aanvraag wordt gehouden.

aanhouden van het zoogkoeienbestand ;
Artikel 2

Overwegende dat, gezien de wijzigingen die sinds de
toetreding in de interventieregeling voor rundvlees zijn
aangebracht, en gezien het feit dat in verband hiermee
sinds 6 april 1987 in deze sector voor Spanje de gemeen

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

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

Gedaan te Brussel, 24 november 1988 .
Voor de Raad
De Voorzitter
V. KEDIKOGLOU

(') PB nr. C 254 van 30. 9. 1988, bk. 5.'
(2) Advies uitgebracht op 18 november 1988 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3698/88 VAN DE RAAD
van 24 november 1988

tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),

van het- Verdrag voor de Gemeenschap een steunbedrag
voor hennepzaad van de GN-codes ex 1207 99 10 en
1207 99 91 vastgesteld. Dit steunbedrag wordt met inacht
neming van de behoeften voor de voorziening van de
Gemeenschap op een voor de producenten billijk niveau
vastgesteld.

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat de produktie van hennepzaad van eco
nomisch belang is voor bepaalde gebieden van de
Gemeenschap ; dat, om de ontwikkeling van deze
produktie die rechtstreeks concurrentie ondervindt van

2. De steun wordt alleen toegekend voor zaad dat is
gewonnen uit rassen die nader te bepalen waarborgen
bieden ten aanzien van het gehalte aan bedwelmende
stoffen in het geoogste produkt.

zonder invoerrechten uit derde landen ingevoerd hennep
zaad, te bevorderen, adequate steunmaatregelen dienen te
worden vastgesteld ;

3 . Het steunbedrag geldt voor het gehele betrokken
verkoopseizoen ; dit verkoopseizoen loopt van 1 augustus
tot en met 31 juli,, tenzij de Raad, op voorstel van de
Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van

Overwegende dat er daartoe voor moet worden gezorgd
dat voor de producenten in de Gemeenschap de afzet van
hun oogst op de markt voldoende lonend is ; dat' te dien

Artikel 2

einde steun dient te worden verleend voor in

stemmen anders besluit.

de

Gemeenschap geproduceerd hennepzaad ; dat, "gezien de
kenmerken van deze produktie, dient te worden voorzien
in een regeling waarbij de steun forfaitair wordt vastge
steld ;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de
Gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen betreffende
He financiering van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid, financieel verantwoordelijk is voor de uitgaven van
de Lid-Staten in verband met de uit de toepassing van
deze verordening voortvloeiende verplichtingen ;

Overwegende dat bepaalde henneprassen stoffen bevatten
die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid ; dat
derhalve de steun alleen mag worden toegekend voor

hennepzaad dat voldoende waarborgen biedt ten aanzien
van het gehalte aan bedwelmende stoffen in het geoogste

1 . De steun wordt toegekend voor een produktie die
wordt vastgesteld door toepassing van een indicatieve
opbrengst op de ingezaaide en geoogste oppervlakten.
Deze indicatieve opbrengst kan verschillen naar gelang
van de opbrengst die wordt geconstateerd in de voor
naamste produktiegebieden van de Gemeenschap. Deze
indicatieve opbrengst heeft betrekking op een produkt
van gezonde handelskwaliteit.

Op voorstel van de Commissie en met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen stelt de Raad de alge
mene voorschriften voor de toekenning van de steun vast,
alsmede de algemene voorschriften voor de controle op
de in de Gemeenschap ingezaaide en geoogste opper
vlakten met het oog op de vaststelling van het recht op
2.

steun .

produkt ;

Overwegende dat met het oog op een optimale uitvoering
van de in deze verordening vervatte maatregelen in het
verkoopseizoen 1988/1989, overgangsmaatregelen moeten
worden vastgesteld ; dat voor genoemd verkoopseizoen
derhalve forfaitaire steun per hectare dient te worden
verleend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

3. Volgens de procedure van artikel 38 van Verorde
ning nr. 136/66/EEG (.3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2210/88 (4), worden vastgesteld :
a) de indicatieve opbrengst,
b) de bepalingen ter uitvoering van dit artikel.
Artikel 3

VASTGESTELD :

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de
Artikel 1

1 . Ieder jaar vóór 1 augustus wordt voor het volgende
verkoopseizoen volgens de procedure van artikel 43, lid 2,
(>) PB nr. C 276 van 26. 10. 1988, blz. 5.
(2) Advies uitgebracht op 18 november 1988 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).

voor de toepassing van deze verordening nodige gegevens.
Deze gegevens .worden bepaald volgens de procedure van
artikel 38 van Verordening nr. 136/66/EEG. De wijze van
mededeling en verspreiding van deze gegevens wordt vast
gesteld volgens dezelfde procedure.
(3) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(4) PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 1 . ■
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Artikel 4

De bepalingen betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn van toepassing op
de in deze verordening vastgestelde steunregeling.
Artikel 5

1 . In afwijking van artikel 2 wordt voor het verkoopsei
zoen 1988/ 1989 de steun voör hennepzaad vastgesteld op
250 Ecu per hectare. De steun wordt aan de hennepteler
toegekend voor de oppervlakten die in aanmerking
komen voor de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
1308/70 ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3995/87 (2), bedoelde steun en waarvoor de belangheb
bende ten genoegen van de betrokken Lid-Staat aantoont

dat de normale werkzaamheden voor het oogsten van het
zaad zijn uitgevoerd.
2. Het feit waardoor het recht op de steun voor
hennepzaad voor het verkoopseizoen 1988/ 1989 ontstaat,
wordt in de zin van artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
1676/85 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1 636/87 (4), geacht te hebben plaatsgevonden op 1
september 1988 .
Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Deze verordening wordt voor het eerst toegepast voor in
het verkoopseizoen 1988/ 1989 geoogst hennepzaad.

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

Gedaan te Brussel, 24 november 1988 .
Voor de Raad
De Voorzitter
V. KEDIKOGLOU

(') PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1 .
(2) PB nr. L 377 van 31 . 12. 1987, blz. 34.

(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

M PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3699/88 VAN DE RAAD
van 24 november 1988

houdende verhoging van het voor 1988 geopende communautaire tariefcontin
gent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtsper
centen koolstof

gedeelte een communautaire reserve vormt ter voorzie
ning in eventuele extra behoeften,

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad bij de Verordeningen (EEG) nr.
4098/87 (') en (EEG) nr. 2065/88 (2) voor 1988 voor ferro
chroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten kool
stof, een communautair tariefcontingent met vrijstelling

van rechten heeft geopend en over de Lid-Staten verdeeld
en dat dit contingent voorlopig op 390 000 ton werd vast

Artikel 1

Het bij de Verordeningen (EEG) Nr. 4098/87 en (EEG) nr.
2065/88 geopende communautaire tariefcontingent voor
ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten
koolstof, wordt van 390 000 op 570 000 ton gebracht.

gesteld ;
Artikel 2

Overwegende dat op grond van de thans beschikbare
economische gegevens over het verbruik, de produktie en
de invoer onder andere preferentiële tariefregelingen kan
worden verwacht dat de onmiddellijke behoeften van de

1.

Van de in artikel 1 bedoelde extra hoeveelheid wordt

een eerste gedeelte, dat 90 000 ton bedraagt, als volgt
verdeeld over bepaalde Lid-Staten :

Gemeenschap aan invoer van deze produkten uit derde
landen tijdens het lopende jaar de omvang van het bij
bovengenoemde verordeningen vastgestelde contingent

Benelux
Duitsland

12 070
30 170

zullen overtreffen ; dat het, ten einde het evenwicht op de
markt voor de betrokken produkten niet in gevaar te

Spanje
Frankrijk

10 050
20 120

Italië

10 050

(in ton)

brengen en met het oog op een parallelle ontwikkeling
van de afzet van de communautaire produktie en de voor

ziening van de verwerkende industrie onder aanvaarde
voorwaarde wat de zekerheid betreft, dienstig is het
contingent te verhogen met een hoeveelheid die overeen

Verenigd Koninkrijk

2.

7 540 .

Het tweède gedeelte, dat 90 000 ton bedraagt, vormt

de reserve. De reserve voorzien in artikel 2, lid 3, van

stemt met de behoeften van de verwerkende industrieën

Verordening (EEG) nr. 4098/87 wordt derhalve van

tot het einde van het lopende jaar, dat wil zeggen met

142 500 op 232 500 ton gebracht.

1 80 000 ton ;
, .

i

Overwegende dat het dienstig is de omvang van de
verhoging in twee gedeelten te splitsen, waarbij het eerste
gedeelte over bepaalde Lid-Staten wordt verdeeld al naar
gelang van hun geraamde behoeften, terwijl het tweede

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

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

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

Gedaan te Brussel, 24 november 1988 .
Voor de Raad
De Voorzitter
V. KEDIKOGLOU

(') PB nr. L 383 van 31 . 12. 1987, blz. 14.

l1) PB nr. L 181 van 12. 7. 1988, blz. 38.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3700/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

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

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. 2221 /88 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 25
november 1988 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening
van heffingen, met inbegrip van de gelijk
waardigheidscoëfficiënten ;

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,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries en
griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 2401 /88 van de Commissie ^ en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2401 /88 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans geldende
heffingen overeenkomstig de bijlage van deze verorde
ning,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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

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

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , onder 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 29 november
1988 .

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
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
197
164
153
205

van
van
van
van
van

1 . 11 .
26. 7.
24. 6.
13. 6.
30. 7.

1975,
1988,
1985,
1987,
1988,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

1.
16.
1.
1.
96.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)

Heffingen
GN-code

Portugal
0709 90 60
071290 19
1001 10 10
1001 10 90

1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

0,00
0,00
30,88
30,88
0,00
0,00
34,32
28,09
28,09
83,90
83,90
0,00
0,00
22,78
28,09
28,09
28,09

0

1008 90 10
1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00

1103 11 10
1103 1190

Derde landen

28,09
0,77
61,73
61,12
1,55

133,49
133,49

186,68 00
186,68 0 0
130,73
130,73

1 1 5,93 0
123,08
123,08
72,61
72,61

133,49 (2)0
133,49 (2)0
141,05 0 •
45,94

118,110
0,00 o
0
0,00
196.70
175,98
301,88
211.71

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

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

(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 1,81
Ecu per ton verminderd.

(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de
Gemeenschap met 50 % verminderd.

O Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.

(®) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap

vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie.

P) Bij invoer van het produkt van post 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3701/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden

GEMEENSCHAPPEN,

gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

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. 2221 /88 (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,

v

noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 25
november 1988 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,

i

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. 2402/88 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

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.

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 %,

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 29 november
1988 .

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
197
164
153
205

van
van
van
van
van

1 . 11 .
26. 7.
24. 6.
13. 6.
30. 7.

1975,
1988,
1985,
1987,
1988,

blz. 1 .
blz. 16.
blz. " 1 .
blz. 1 .
blz. 99.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Lopend

l e term .

2' term.

3® term .

11

12

1

2

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0
0

GN-code

0709 90 60

1001 10 10

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

7,63

1001 90 99

0

0

0

7,63

1002 00 00

0

0

0

o

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

3,74

1004 00 90

0

0

0

3,74

1005 10 90

o

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0
0

0

0

1008 10 00

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

0

• 0

0

10,68

1101 00 00

B. Mout

(Ecu / ton)
GN-code

Lopend
11

1 " term.

V 12

2' term .

1

4' term .

3e term.

,

2

3

13,58

1107 10 11

0

0

0

13,58

1107 10 19

0

0

0

10,15

1107 10 91

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

10,15
.

.

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 3702/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

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

Economische Gemeenschap,

invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten f7), 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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke prde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij

zigd bij Verordening (EEG) nr. 2221 /88 (2), inzonderheid

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.

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. 2229/88 (4), inzonderheid op artikel 17, lid 2,

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

vierde alinea,

produkt is toegekend ;

Gezien ' het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige toestand van de markten in de sector verwerkte
produkten op basis van granen en rijst ertoe leidt dat de
restitutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die
op de wereldmarkt te dekken ;

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 en artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de

prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordeningen genoemde produkten en de prijzen van
deze produkten in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat 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

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad (*) en artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 1 43 1 /76 van de Raad (®), houdende
respectievelijk voor de sector granen en voor rijst alge
mene regels voor de toekenning van restituties bij de

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

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

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

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

gemeenschappelijke ordening der markten verzekert ;

vermijden ;

Overwegende dat het wenselijk is de aan bepaalde
verwerkte produkten toe te kennen restitutie, al naar

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

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

Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de

zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere bete
(')
2)
(3)
(<)
O
(*)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
197
166
197
281
166

van
van
van
van
van
van

1 . 11 .
26. 7.
25. 6.
26. 7.
1 . 11 .
25. 6.

1975,
1988,
1976,
1988,
1975,
1976,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

1.
16.
1.
30.
78 .
36.

O PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.
(8) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.
(9) PB nr. L 181 van 27. 7. 1968, blz. 1 .
(10) PB nr. L 283 van 24. 12. 1971 , blz. 30.

l
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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 ;

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 :

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

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (3),
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

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(>) PB nr. L 284 van 28 . 12. 1971 , blz. 9.
(2) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

V) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

(Ecu/ton)

(Ecu/ton)
Produktcode

de restitutie

Bedrag van

Produktcode

1102 20 10 100

119,56
102,48

1104 22 10 100

1102 20 10 300

1104 22 30 100

1102 20 90 100

1104 22 30 900
1104 23 10 100

1102 30 00 000
1102 90 10 100

' 102,03

1104 23 10 300

1102 90 10 900

69,38

1104 23 10 900

1102 90 30 100

43,11

1104 29 10 100
1104 29 10 900

1102 90 30 900

43,11

1103 12 00 100

1103 12 00 900

1103 13 11 300
1103.13 11 500

.

I

153,72
119,56
102,48

1103 13 11 900
1103 13 19 100

1103 13 19 300
1103 13 19 500

153,72
119,56
102,48

1103 13 19 900
1103 13 90 100

102,48

1103 13 90 900

1103 19 30 100
1103 19 30 900
1103 21 00 000
1103 29 20 000

1104 11 90 100

1104 12 90 300

87,11
102,03
47,90
38,32

1104 12 90 900
1104 19 10 000
1104 19 50 110
1104 19 50 130

75,71
136,64
111,02

1104 19 50 150
1104 19 50 190

1104 19
110419
1104 21
1104 21

50
91
10
10

900
000
100
900

102,03

1104 21 30 100
1104 21 30 900

102.03

1104 21 50 100

136.04
108,83

1104 21 50 300
1104 21 50 900

1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000
1107 10 91 000
1108 11 00 100

63,27
63,27
18,56
21,35
132,13
121,08
134,46

1108 11 00 900
1108 12 00 100

128,64

1108 12 00 900
1108 13 00 100
1108 13 00 900

128,64

1108 19 10 100

165,71

1108 19 10 900
1108 19 90 100

75,71
69,38

1104 11 90 900

1104 12 90 100

1104 29 95 000

1108 14 00 900

63,27
105,43

1103 29 30 000
1103 29 40 000

1104 29 91 000

128,10
98,21

1108 14 00 100

1103 14 00 000

1103 19 10 000

40,72

1104 22 50 000

1102 20 90 900

1103 13 11 100

38,32

1104 2210 900

1102 20 10 900

102,48

Bedrag van
de restitutie

1108 19 90 900
1109 00 00 100
1109 00 00 900
1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000
1702 90 79 000
2106 90 55 000

2302 10 10 000
2302 10 90 100
2302 10 90 900
2302 20 10 000
2302 20 90 100
2302 20 90 900
2302 30 10 000
2302 30 90 000
2302 40 10 000
2302 40 90 000
2303 10 11 100
2303 10 11 900

0,00
168,04
128,64
128,64
168,04
128,64
176,08
122,21
128,64
18,21
18,21
18,21
18,21
18,21
18,21
18,21
18,21
64,32

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (ÉEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987,
blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3703/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

die worden gebruikt voor de vervaardiging van mengvoe
ders en waarvoor een restitutie kan wórden vastgesteld ;

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

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1913/69 van de

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. 2221 /88 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Commissie van 29 septembér 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. 1349/87 Q, heeft voorge
schreven dat de berekening van de restitutie bij uitvoer
moet worden gebaseerd op het gemiddelde van de voor de

meest algemeen gebruikte basisgranen toegekende restitu
ties en berekende heffingen, aangepast aan de hand van

de in de lopende maand geldende drempelprijs ; dat voor

prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die

deze berekening eveneens rekening gehouden moet
worden met het gehalte aan graanprodukten ; dat
derhalve, ter vereenvoudiging, de mengvoeders in catego

verordening ge/ioemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd

basis van de hoeveelheid graanprodukten die de betref

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de

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

rieën geklasseerd en de restitutie voor elke categorie op

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,
hét 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 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 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

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de

verschil te dekken tussen <Je prijzen in de Gemeenschap

specifieke eisen van bepaalde markten de differentiatie
van de restitutie voor mengvoeders volgens hun samen

Overwegende dat krachtens artikel 7, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2743/75 van de Raad van 29 oktober 1975

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.

tutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is het
en die op de wereldmarkt ;

houdende vaststelling van de regeling voor mengvoeders
op basis van granen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (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

stelling en bestemming nodig kunnen maken ; dat het,

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.
296/88 O ;

(')
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz.
197 van 26. 7. 1988, blz.
281 van 1 . 11 . 1975, blz.
281 van 1 . 11 . 1975, blz.
90 van 2. 4. 1987, blz. 2.

1.
16.
78 .
60.

0 PB nr. L 246 van 30. 9. 1969, blz. 11 .
O PB nr. L 127 van 16. 5. 1987, blz. 14.
(8) PB nr. L 134 van 28 . 5. 1977, blz. 53.
O PB nr. L 30 van 2. 2. 1988 , blz. 9.
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Overwegende dat, ten einde de normale werking van het

naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van

stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor dé
berekening van deze laatste :

het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti

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 O, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (2),

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald

tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;

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

moment van 2,25 % ,
Artikel 1

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden

gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

contante wisselkoersen voor elke van deze munteenhe

den, geconstateerd gedurende een bepaalde periode ten
opzichte van de munteenheden van de Gemeenschap

bedoeld in het vorige streepje, en bovengenoemde
coëfficiënt,

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde mengvoeders waarop Verordening

(EEG) nr. 2743/75 van toepassing is, worden vastgesteld in
overeenstemming met de bijlage van deze verordening.
Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge

aan te houden ;

steld.

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

Artikel 2

Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1988.

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

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

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie

2309 10 11 050
2309 10 11 110

01

4,70

09
2309 10 11 190

01

3,74

09
2309 10 11 210

01 .

9,39

09

2309 10 11 290

01

7,49

09

2309 10 11 310

01

18,79

09

2309 10 11 390

01

14,98

09

2309 10 11 900
2309 10 13 050

2309 10 13 110

01

4,70

09

2309 10 13 190

01

3,74

09
2309 10 13 210

01

9,39

09

2309 10 13 290

01

7,49

09

2309 10 13 310

01

18,79

09

230? 10 13 390

01

14,98

09

2309 10 13 900
2309 10 31 050
01

2309 10 31 110

4,70

09
2309 10 31 190

01

•
2309 10 31 210

3,74

09
01

9,39

09

2309 10 31 290

01

7,49

09
2309 10 31 310

01

1 8;79

09
2309 10 31 390

01

14,98

09
2309 10 31 410

01

28,18

09

2309 10 31 490

01

22,47

09

2309 10 31 510

01
09

37,58
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Nr. L 325/ 15
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(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

2309 10 31 590

Ui

Bedrag van de
restitutie

29.96

09

2309 10 31 610

46.97

01

09

2309 10 31 690

' 37,45

01

09

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

4,70

01

09

2309 10 33 190

01

3,74

09

2309 10 33 210

01

9,39

09

2309 10 33 290

01

7,49

09

2309 10 33 310

01

18,79

09

2309 10 33 390

01

14,98

09

2309 10 33410

01

28,18

09

2309 10 33 490

01

22,47

09

2309 10 33 510

01

37,58

09

2309 10 33 590

01

29.96

09

2309 10 33 610

01

46.97

09

2309 10 33 690

01

37,45

09

2309 10 33 900
2309 10 51 050
2309 10 51 110

01

4,70

09

2309 10 51 190

01

3,74

09

2309 10 51 210

01

9,39

09

2309 10 51 290

01

7,49

09

2309 10 51 310

01

18,79

09

2309 10 51 390

01

14,98
;

09

2309 10 51 410

01

28,18

09

2309 10 51 490

01

22,47

09

2309 10 51 510

01

37,58

09

2309 10 51 590

01

29.96

09

2309 10 51 610

01
09

46.97
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(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (!)

2309 10 51 690

01

f

09

2309 10 51 710

01

restitutie

37,45
—

56,36
\

I

09
2309 10 51 790

l

01
09

2309 10 51 810

\

01
09

2309 10 51 890

\

01
09

2309 10 51 900
2309 10 53 050
2309 10 53 110

2309 10 53 190

\
\

01

01

01

01
09

2309 10 53 390

l
2309 10 53 410

I

01

l

I

01

01

01

01

09

2309 10 53 690

\

01
09

2309 1053710

l

01
09

2309 10 53 790

I

01
09

2309 10 53 810

\

01
09

2309 10 53 890

I

01
09

2309 10 53 900
2309 90 31 050
2309 90 31 110

—

3,74
—

9,39
—

7,49
—

18,79
—

14,98
—

09

2309 10 53 610

4,70

28,18

09

2309 10 53 590

—

01

09

2309 10 53 510

49,02

09

09

2309 10 53 490

—

—

01

09
2309 10 53 310

61,49

—

09
2309 10 53 290

—

—

09

2309 10 53 210

44,94

—

09

I

Bedrag van de

—

22,47
—

37,58
—

29,96
—

46,97
—

37,45
—

56,36
—

44,94
—

61,49
—

49,02
—

—

—

—

—

01
09

4,70
—

•
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(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

2309 90 31 190

01

Bedrag van de
restitutie

3,74

09

2309 90 31 210

9,39

01

09

2309 90 31 290

7,49

01

09

2309 90 31 310

18,79

01

09

2309 90 31 390

14,98

01

09

2309 90 31 900

2309 90 33 050
2309 90 33 110

4,70

01
09

2309 90 33 190

3,74

01

09

2309 90 33 210

01

9,39

09

2309 90 33 290

01

7,49

09

2309 90 33 310

01

18,79

09

2309 90 33 390

01

14,98

09

2309 90 33 900
2309 90 41 050
2309 90 41 110

01

4,70

09

2309 90 41 190

01

3,74

09

2309 90 41 210

01

9,39

09

2309 90 41 290

01

7,49

09

2309 90 41 310

01

18,79

09

2309 90 41 390

01

14,98

09

2309 90 41 410

01

28,18

09

2309 90 41 490

01

22,47

09

2309 90 41 510

01

37,58

09

2309 90 41 590

01

29.96

09

2309 90 41 610

01

46.97

09

2309 90 41 690

01

37,45

09

2309 90 41 900
2309 90 43 050

2309 90 43 110

01

4,70

09

2309 90 43 190

01

09

3,74

Nr. L 325/ 18

Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

29 . 11 . 88

(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

2309 90 43 210

01

Bedrag van de
restitutie

9,39

09
2309 90 43 290

I

—

01

7,49

09

2309 90 43 310

I

09

2309 90 43 390

01

09
2309 90 43 410

01
09

2309 90 43 490

01
09

2309 90 43 510

l

01

09
2309 90 43 590

01

09

2309 90 43 610

l

01

09
2309 90 43 690

\

01
09

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

2309 90 51 190

01

01

01

01

09

2309 90 51 390

01
09

2309 90 51 410

01

09
2309 90 51 490

1

01

09

2309 90 51 510

01
09

2309 90 51 590

01

09
2309 90 51 610

l

01
09

2309 90 51 690

01
09

2309 90 51 710

01
09

2309 90 51 790

01

09
2309 90 51 810

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—

29,96
—

46,97
—

37,45
—

—

01

09
2309 90 51 310

—

—

09

2309 90 51 290

•

—

09

2309 90 51 210

18,79

—

09

l

—

01

4,70
—

3,74
—

9,39
—

7,49
—

18,79
—

14,98
—

28,18
—

22,47
—

37,58
—

29,96
—

46,97
■—

37,45
—

56,36
—

44,94
—

01

61,49

09

—

•

Nr. L 325/ 19
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(Ecu / ton)
Prodüktcode,

Bestemming (')

2309 90 51 890

01

ll

—

2309 90 51 900

—

2309 90 53 050

—

2309 90 53 110

01

2309 90 53 190

l

'

4,70

09

—

01

3,74

09

2309 90 53 210

l

—

9,39

01
09

2309 90 53 290

I

—

7,49

01

09
2309 90 53 310

l

—

18,79

01

09

2309 90 53 390

I

restitutie

49,02

09

II

Bedrag van de

—

14,98

01 .
09

x

2309 90 53 410

2309 90 53 490

l
2309 90 53 510

I
2309 90 53 590

2309 90 53 610

2309 90 53 690

l
2309 90 53 710

\
2309 90 53 790

l

28,18

01

09

—

01

22,47

09

—

01

37,58

09

—

01

29,96

09

—

01

46,97

09

—

01

37,45

09

—

01

56,36

09

—

01

44,94

09

2309 90 53 810

\
2309 90 53 890

01

■

61,49

09

—

01

49,02

09
2309 90 53 900

—

—

—

—

(') 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,
09 andere bestemmingen.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) van de Commissie (PB nr. L
366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3704/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2229/88 (2), inzonderheid op artikel 17, lid 2,
vierde alinea, eerste zin,

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en de
specifieke eisen van sommige markten een differentiatie
van de restitutie voor sommige produkten al naar gelang
hun bestemming noodzakelijk kunnen maken ;
Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
bestaande vraag naar verpakte, langkorrelige rijst op
bepaalde markten, moet worden voorzien in de vaststel
ling , van een specifieke restitutie voor dat produkt ;

Overwegende dat de restitutie minstens eenmaal per
maand moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussen
tijds kan worden gewijzigd ;

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat volgens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van deze
verordening bedoelde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1431 /76 van de Raad van 21 juni 1976
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag voor rijst (3), de restituties moeten worden
vastgesteld met inachtneming van de situatie en de voor
uitzichten ter zake van de beschikbare hoeveelheid rijst
en breukrijst en van de prijzen hiervan op de markt van
de Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en
breukrijst op de wereldmarkt anderzijds ; dat het volgens
dit artikel eveneens noodzakelijk is om op de rijstmarkt
voor een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwik
keling van de prijzen en het handelsverkeer zorg te
dragen en bovendien rekening te houden met het econ
omisch aspect van de voorgenomen uitvoer en met de
wenselijkheid om verstoringen op de • markt van de
Gemeenschap te vermijden ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1361 /76 van
de Commissie (4) is vastgesteld welke de maximumhoe
veelheid breukrijst is die rijst, waarvoor de restitutie bij
uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwijl daarbij tevens
het percentage is bepaald van de op deze restitutie toe te
passen vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid
breukrijst welke de uitgevoerde rijst bevat deze maximum
hoeveelheid overschrijdt ;
Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
1431 /76 de specifieke criteria zijn bepaald waarmede bij
de berekening van de restitutie bij uitvoer van rijst en
breukrijst rekening moet worden gehouden ;
(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166
197
166
154

van
van
van
van

25.
26.
25.
15.

6.
7.
6.
6.

1976,
1988,
1976,
1976,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
30.
36.
11 .

/

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 RaadQ, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (*),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

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

aan te houden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie van de rijstmarkt, en met name op de
noteringen of prijzen van rijst en breukrijst in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in
de bijlage van deze verordening ;
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,
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(*) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .

Nr. L 325/21
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten in ongewij

zigde staat worden, met uitzondering van de in lid 1 , sub
c), van dat artikel genoemde produkten, óp de in de
bijlage aangegeven bedragen vastgesteld. Er werd geen
restitutie voor uitvoer naar Portugal vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1988 .

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 !
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

/

Nr. L 325/22
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van de restitu
ties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

(Ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

Bedrag
van de restituties (2)

1006 20 10 000
1006 20 90 000

01
02

194,40

01
02

194,40

01
03
05
06
07

243,00
262,00
262,00
267,00
267,00
262,00
262,00
267,00
267,00
267,00
243,00
267,00

1006 30 11 000
1006 30 19 000
1006 30 91 000
1006 30 99 100

08
09
10
11
12

13
14

1006 30 99 900

01
13

243,00
243,00

1006 40 00 000

(l) De bestemmingen zijn de volgende :

01 Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia
02 derde landen, met uitzondering van Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten
Livigno en Campione d'Italia
03 zone I

04 derde landen, met uitzondering van Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland, het gebied van de gemeenten
Livigno en Campione d'Italia en de landen van zone I
05 zone II b)
06 zone IV a)
07 zone IV b)
08 zone VI

09 de Canarische eilanden, Ceuta en Mehlla

10 zone Va)
11 zone VII c)
12 Canada

13 de in artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen (PB nr. L 351
van 14. 12. 1987, blz. 1 )

14 zone VIII, met uitzondering van Suriname, Guyana en Madagascar.

(2) Het bedrag is van toepassing op halflangkorrelige en langkorrelige rijst van type A (met een verhouding lengte/
breedte groter dan 2 en kleiner dan 3), zoals bepaald in bijlage A, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 1418/76,
irewiizied bii Verordening (EEG) nr. 3877/87 (PB nr. L 365 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).

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. 296/88 (PB nr. L 30 van 2. 2.
1988).

De restituties moeten in nationale valuta worden omgerekend aan de hand van de bij de gewij

zigde Verordening (EEG) nr. 3294/86 (PB nr. L 304 van 30. 10. 1986) vastgestelde specifieke
landbouwomrekeningskoersen.

Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).
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Nr. L 325/23

VERORDENING (EEG) Nr. 3705/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te
passen correctiebedrag
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,

als basis wordt genomen de cif-prijs berekend op basis
van de offertes voor verlading in de maand waarin de
uitvoer zal plaatshebben ;
Overwegende dat, ten èinde 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
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2229/88 (2), inzonderheid op artikel 17, lid 4,
tweede alinea,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 4, eerste alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1418/76 de bij de uitvoer van
rijst en breukrijst op de dag van indiening van de
aanvraag om een certificaat geldende restitutie, aangepast
uitgaande van de in de maand van uitvoer geldende drem
pelprijs, op verzoek wordt toegepast op uitvoer, die tijdens
de geldigheidsduur van het certificaat moet plaatsvinden ;
dat in dat geval op de restitutie een correctiefactor moet
worden toegepast ;

Overwegende dat bij Verordening nr. 474/67/EEG van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1397/68 (4), de wijze van vaststelling vooraf van de resti
tutie bij uitvoer van rijst en breukrijst is vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens deze verordening de op de
dag van indiening van de aanvraag geldende restitutie, bij
vaststelling vooraf, dient te worden verminderd met een
bedrag hoogstens gelijk aan het verschil tussen de cif-prijs
voor termijnaankoop en de cif-prijs, indien de eerste meer
dan 0,30 Ecu per ton hoger is dan de tweede ; dat de resti
tutie daarentegen moet worden verhoogd met een bedrag
hoogstens gelijk aan het verschil tussen de cif-prijs en de
cif-prijs voor termijnaankoop indien de eerste meer dan
0,30 Ecu per ton hoger is dan de laatste ;
Overwegende dat de cif-prijs de prijs is welke overeen
komstig artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 is
vastgesteld ; dat de cif-prijs voor termijnaankoop de prijs
is welke is vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1428/76 van de Raad ^ waarbij
voor elke maand van geldigheid van het uitvoercertificaat

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

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad ^, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 Q,
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

heden, 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 uit het geheel der bovengenoemde
bepalingen volgt dat de toe te passen correctiefactor dient
te worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage van
deze verordening ;
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

Het op de vooraf vastgestelde restituties bij uitvoer van

rijst en breukrijst 1 toe te passen correctiebedrag, als
bedoeld in artikel 17, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
1418/76, wordt vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
0 PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 30.

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1988 .

(4) PB nr. L 222 van 10. 9. 1968, blz. 6.
O PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 30.

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

0 PB nr. 204 van 24. 8. 1^67, blz. 20.

I.

Nr. L 325/24
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .

Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van het bij
uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag
(Ecu/ton)

Lopende

1 ' term .

2' term.

3e term .

12

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1006 30 99 100 (')

0

0

0

0

1006 30 99 900 (') '

0

0

0

0

Produktcode

1006 20 10 000

1006 20 90 000 0
1006 30 11 000

1006 30 19 000
1006 30 91 000

1006 40 00 000

(') Het bedrag is van toepassing op halflangkorrelige en langkorrelige rijst van type A (met een verhouding lengte/
breedte groter dan 2 en kleiner dan 3), zoals bepaald in bijlage A, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 1418/76,
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3877/87 (PB nr. L 365 van 24. 12. 1987, blz. 1).

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3706/88 VAN DE COMMISSIE
van 24 november 1988

betreffende leveringen van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1870/88 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als
communautaire voedselhulp (4) ; dat met name de
termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de
vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen
procedure moeten worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedelhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen
13 000 ton graan heeft toegewezen ;
Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de
in de bijlage vermelde voorwaarden. De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.
Artikel 2

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

I

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

Gedaan te Brussel, 24 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 370 van 30 . 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 168 van 1 . 7. 1988, blz. 7.

O PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, ' blz. 1 .

(4) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

1 . Maatregelen nrs. ('): 1102/88 en 1103/88
2. Programma : 1987 en 1988

3. Begunstigde ; M. G. Coosemans, UNHCR, case postale 2500, CH-1211 Geneve 2 Depot (tel. 39 81 11 ,
telex 27492 UNHCR CH)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (2) : The UNHCR Regional Liaison Representative for Africa,
Ground floor, EEC Building, Bole Road Higher 18, House no 519, Kebele 26, 001 Addis Ababa,
Ethiopia
5. Plaats of land van bestemming : Ethiopië

6. Beschikbaar te stellen produkt : zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3, punt II.A.1 .

Specifieke kenmerken : eiwitgehalte minimaal 1 1 %
8 . Totale hoeveelheid : 13 000 ton

9. Aantal partijen : 2 (A : 8 000 ton ; B : 5 000 ton)

10. Verpakking en opschriften (4) : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3, punt II.B.l.a)
Vermelding op de zakken :

— A „ACTION No 1102/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION"

— B „ACTION No 1103/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION"

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie : franco loshaven, lossing inbegrepen
13. Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
1 5. Loshaven : Assab

1 6. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering
franco laadhaven : van 1 tot en met 15. 1 . 1989

18 . Uiterste datum voor de levering ; 28. 2. 1989

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : l inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 13. 12. 1988 om
12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 3. 1 . 1989 om 12.00 uur

b). periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laad
haven : van 20 tot en met 31 . 1 . 1989

c) uiterste datum voor de levering : 15. 3. 1989

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 Ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in Ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes O : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B)

25 Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie («) : restitutie toepasselijk op 10. 11 . 1988,
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3372/88 (PB nr. L 296 van 29. 10. 1988, blz. 63)
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Voetnoten

('-) Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund, contact moet opnemen : zie de
lijst in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. G 227 van 7 september 1985, bladzijde 4.
(3) Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin

wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden.

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 1 34 en 1 37 worden vermeld.

De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende

bescheiden over :

— bewijs van oorsprong,
— bewijs van beroking van het produkt.

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

0 Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vast

gesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a), van Verorde

ning (EEG) nr. 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur
— hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor ;
— hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :
— 235 01 30

— 235 01 32

— 236 10 97
— 236 20 05.

(®) Verordening (EEG) nr. 2330/87 (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987, blz. .56) is van toepassing voor de restitutie
bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compenserende
bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum bedoeld in artikel 2

van genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.

#
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VERORDENING (EEG) Nr. 3707/88 VAN DE COMMISSIE
van 24 november 1988

betreffende leveringen van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van

22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en

het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1870/88 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling

van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als
communautaire voedselhulp (4) ; dat met name de

termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de
vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen
procedure moeten worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe

ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86

Artikel 1

betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel

in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de

hulp na het fob-stadium ;

in de bijlage vermelde voorwaarden. De levering wordt

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal

toegewezen via aanbesteding.

besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel

hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen
7 000 ton graan heeft toegewezen ;

Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd

overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.

In het kader van de communautaire voedselhulp worden

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, 24 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(») PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
O PB nr. L 168 van 1 . 7. 1988, blz. 7.
(3) PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .

(4) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .

\
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BIJLAGE

1 . Maatregel nr. ('): 1078/88
2. Programma : 1988

3. Begunstigde : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100, Lesotho (tel. 234 98 ; telex 329 BB)
4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (2) : Manager, Food Management Unit, PO Box 527, Maseru,
Lesotho (tel. 32 39 58)
5. Plaats of land van bestemming : Lesotho
6. Beschikbaar te stellen produkt : zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3, punt IIAl .
Specifieke kenmerken : eiwitgehalte minimaal 11 %
8 . Totale hoeveelheid : 7000 ton

9 . Aantal partijen : 1
10 . Verpakking : los gestort

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
1 2. Leveringsconditie : franco bestemming
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15 . Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru
100, Lesotho (tel. 234 98 ; telex 329 BB)
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering
franco laadhaven : van 1 tot en met 15 . 1 . 1989

18 . Uiterste datum voor de levering : 28 . 2. 1989

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 13. 12. 1988 om
12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 20. 12. 1988 om 12.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laad
haven : van 1 tot en met 15 . 1 . 1989

c) uiterste datum voor de levering : 28. 2. 1989

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 Ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in Ecu

24. Adres voor de inzending van de offertes (4) : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58 , 200, rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ^: restitutie toepasselijk op 22. 11 . 1988,
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3372/88 (PB nr. L 296 van 29. 10. 1988, blz. 63)
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Voetnoten

(!) Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : de heer
A. Kratz, PO Box MS 518, Maseru 100, Lesotho (tel. 31 37 26 ; telex 4351 DELEGEUR LO).

(3) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin

wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden.

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 worden vermeld.
De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende
bescheiden over :

— bewijs van oorsprong,

— plantengezondheidscertificaat.

(4) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vast
gesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur
— hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor ;

— hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :
— 235 01 30
— 235 01 32
— 236 10 97

— 236 20 05.

.

(5) Verordening (EEG) nr. 2330/87 (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987) is van toepassing voor de restitutie bij

uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compenserende bedragen

toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum bedoeld in artikel 2 van

genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3708/88 VAN DE COMMISSIE
van 25 november 1988

inzake de levering van zachte tarwe aan Madagascar als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en

het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1870/88 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als
communautaire voedselhulp (4) ; dat met name de
termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de

vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen
procedure moeten worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen
20 000 ton graan heeft toegewezen ;
Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de
in de bijlage vermelde voorwaarden. De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.
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, 25 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 370 van 30 . 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 168 van 1 . 7. 1988, blz. 7,
O PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .

(4) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

1 . Maatregelen nr.('): 1135/88 en 1136/88
2. Programma : 1988

3. Begunstigde : Madagascar (Régie malgache des monopoles fiscaux pour compte État Malgache, Minis
tère des Finances, boîte postale 23, Antananarivo)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (2) : Ambassade de la Republique Démocratique de
Madagascar, Avenue de Tervuren 276, B-1150 Bruxelles (tel. 770 17 26 ; telex 61197 REPERMAD
Bruxelles)

5. Plaats of land van bestemming : Madagascar

6. Beschikbaar te stellen produkt : zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3, punt IIA1 ;
specifieke kenmerken : eiwitgehalte minimaal 1 1 %
8 . Totale hoeveelheid : 20 000 ton

9. Aantal partijen : 2 (partij nr. 1 : 10 000 ton, partij nr. II : 10 000 ton)
10. Verpakking : los gestort, en

210 000 nieuwe geweven zakken van polypropyleen voor levensmiddelen, met een minimumgewicht
van 120 g, die speciaal behandeld zijn tegen ultravioletbestraling, en voor elke partij 75 naalden en
het noodzakelijke garen

— vermelding op de zakken opgedrukt in letters van ten minste 5 cm hoog :

— partij nr. I : „ACTION N0 1135/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCO

NOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE

MADAGASCAR"

— partij nr II : „ACTION N0 1136/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCO

NOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE

MADAGASCAR"

1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
1 2. Leveringsconditie : franco loshaven — lossing inbegrepen
1 3. Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : Toamasina
1 5 . Loshaven : —

1 6. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering
franco laadhaven : partij nr. 1:1 —- 15. 1 . 1989 ; partij nr. II : 15
28. 2. 1989
18. Uiterste termijn voor de levering : partij nr. I : 31 . 1 . 1989 ; partij nr. II : 15. 3. 1989
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 13. 12. 1988 om
1 2.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 3. 1 . 1989 om 12.00 uur

b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laad
haven : partij nr. I : 22. 1 . — 5. 2. 1989 ; partij nr. II : 10. 3.

25. 3. 1989

c) uiterste termijn voor de levering : partij nr. I : 28. 2. 1989 ; partij nr. II : 15. 4. 1989
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 Ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in Ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes (4) : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (5) : restitutie toepasselijk op 21 . 11 . 1988,
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3372/88 (PB nr. L 296 van 29. 10. 1988, blz. 63)
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.
(2) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen :
M. le Délégué de la Commission des Communautés europeennes, Immeuble NY HAVANA, 67 hectares,
boîte postale 746, Antananarivo (RDM) (telex 22327 DELFED MGI).
(3) Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden.

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 worden vermeld.

(4) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vast
gesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur
— hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor ;
— hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :
— 235 01 32
— 236 10 97
— 235 01 30

— 236 20 05 .

(*) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8 . 1987, blz. 56) is van toepassing
voor de restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de
compenserende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum
bedoeld in artikel 2 van genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3709/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

betreffende de levering van olijfolie aan niet-gouvernementele organisaties
(NGO) als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

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

2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als
communautaire voedselhulp (4) ; dat met name de
termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de
vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen
procedure moeten worden vastgesteld,

het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1870/88 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van

VASTGESTELD :

de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe

ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties

voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;

Artikel 1

Er wordt een inschrijving gehouden voor de levering van
olijfolie aan NGO overeenkomstig het bepaalde in Veror
dening (EEG) nr. 2200/87 en de in de bijlagen vastge
stelde voorwaarden .

Overwegende dat de Commissie bij besluit van 16 maart
1988 betreffende de toekenning van voedselhulp aan
NGO aan deze organisaties 135 ton olijfolie heeft toege
kend ;

•

Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.

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, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(») PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 168 van 1 . 7. 1988, blz. 7.
(3 PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .

(4) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE I
»

1 . Maatregelen nrs. f): 663/88 tot en met 665/88
2. Programma : 1988

3. Begunstigde : Euronaid

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (2) : zie PB nr. C 103 van 16. 4. 1987
5. Plaats of land van bestemming : zie bijlage II

6. Beschikbaar te stellen produkt : olijfolie
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) (*) (*) : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3, punt
IIIA.4

8 . Totale hoeveelheid : 135 ton netto

9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften (4) : zie PB nr. C 216 van 14. 8 . 1987, blz. 3, punt III.B :
— metalen blikken van 10 1 of 10 kg
— de blikken moeten per twee stuks worden verpakt in kartons
— tekst op de blikken : zie bijlage II

1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie : franco laadhaven
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15. Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : van 24. 1 . t/m 21 . 2. 1989
18 . Uiterste datum voor de levering : 4. 4. 1989

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 13. 12. 1988 om
12.00 uur ; de offertes worden geacht geldig te blijven tot 14. 12. 1988 om 24.00 uur
21 . Bij tweede inschrijving :

a) uiterste termijn voor de indiening van de offertes : 3. 1 . 1989 om 12.00 uur ; de offertes worden geacht
geldig te blijven tot 4. 1 . 1989 om 24.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 14. 2. tot en met 14. 3. 1989
c) uiterste datum voor de levering : 25. 4. 1989
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 45 Ecu/ton
23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in Ecu

24. Adres voor de inzending van de offertes Ç) : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (8) : restitutie toepasselijk op 30. 11 . 1988,
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3392/88 (PB nr. L 299 van 1 . 11 . 1988, blz. 23)
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.
(2) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : zie de
lijst in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 227 van 7 september 1985, bladzijde 4.
(3) Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden.

(4) De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden aan :
De Keyzer & Schütz BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam.

(*) De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordigers van de begunstigden bij de
levering een gezondheidscertificaat.

(«) De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordigers van de begunstigden bij de
levering een certificaat van oorsprong.

(J) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vast
gesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur
— hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor ;
— hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :
— 235 01 30
— 235 01 32
— 236 10 97
— 236 20 05.

(8) Verordening (EEG) nr. 2330/87 (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987, blz. 56) is van toepassing voor de restitutie
bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compenserende
bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum bedoeld in artikel 2
van de genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Designación
de la

partida
Parti

Cantidad total

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde
(i tons)
Gesamtmenge

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Delmængde
(i tons)

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Quantités partielles
(en tonnes)

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Beneficiario

Teilmengen
der Partie
(in Tonnen)
(in Tonnen)
ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός Συνολική
της παρτίδας
(σε τόνους)
της παρτίδας
(σε τόνους)
Partial
quantities
Total
quantity
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
Bezeichnung
der Partie

Désignation
de la partie
Designazione
della partita
Aanduiding
van de partij

Quantité totale

de la partie
(en tonnes)
Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)

Deelhoeveelheden

(in ton)

Designação
da parte

Quantidade total

(em toneladas)

Quantidades parciais
(em toneladas)

1

135

45

Paese

destinatario

Iscrizione sull'imballaggio

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatario

Inscrição na embalagem

Caritas B

Algérie

Action n° 663/88 / Huile d'olive / Algérie /
Caritas Belgica / 80212 / Alger / Don de la
Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite

45

WCC

Algérie

Action n0 664/88 / Huile d'olive / Algérie /

WCC / 807Ö4 / Tindouf via Alger / Don de la
Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite

45

Oxfam B

Algérie

Action n0 665/88 / Huile d'olive / Algérie /
Oxfam B / 80805 / Tindouf via Alger / Don de
la Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite
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VERORDENING (EEG) Nr. 3710/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden

geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week
van 7 tot en met 13 november 1988

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1347/86 van de Raad van
6 mei 1986 inzake de toekenning van een slachtpremie

voor bepaalde volwassen slachtrunderen in het Verenigd
Koninkrijk ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

dening vermelde produkten het grondgebied van het
Verenigd Koninkrijk verlaten, wekelijks door de
Commissie worden vastgesteld ;

Overwegende dat derhalve de bedragen dienen te worden
vastgesteld die moeten worden geheven op de produkten
die het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk hebben
verlaten in de week van 7 tot en met 13 november 1988,

467/87 (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

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

VASTGESTELD :

Commissie van 30 mei 1986 tot vaststelling van de

uitvoeringsbepalingen inzake de in het Verenigd
Koninkrijk toe te kennen slachtpremie voor bepaalde

volwassen slachtrunderen (3), gewijzigd bij Verordening

(EEG) nr. 3988/87 (4), en met name op artikel 7,
lid 1 ,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 1347/86 op vlees en bereidingen van

vlees van dieren waarvoor de premie is toegekend, bij
uitvoer daarvan naar de overige Lid-Staten of naar derde

landen, een bedrag wordt geheven dat gelijk is aan het
bedrag van de in het Verenigd Koninkrijk toegekende
variabele slachtpremie ;

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

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 3 van de gewijzigde Verordening
(EEG) nr. 1347/86 worden de bedragen, die moeten
worden geheven op de in artikel 7, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1695/86 bedoelde produkten die het grond

gebied van het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in

de week van 7 tot en met 13 november 1988, vastgesteld
in de bijlage.
Artikel 2

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

Zij is van toepassing met ingang van 7 november 1988.

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commtssie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

119 van 8. 5. 1986, blz. 40.
48 van 17. 2. 1987, blz. 1 .
146 van 31 . 5. 1986, blz. 56.
376 van 31 . 12. 1987, blz. 31
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Bedragen die moeten worden geheven op de produkten die het grondgebied van het
Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 7 tot en met 13 november 1988
(in Ecu per 100 kg nettogewicht)
GN-code

Bedragen

0201 10 10

14,55645

0201 10 90

14,55645

0201 20 11

14,55645

0201 20 19

14,55645

0201 20 31

11,64516

0201 20 39

11,64516

0201 20 51

17,46774

0201 20 59

17,46774

0201 20 90

11,64516

0201 30

19,94234

0202 10 00

14,55645

0202 20 10

14,55645

0202 20 30

11,64516

0202 20 50

17,46774

0202 20 90

11,64516

0202 30 10

19,94234

0202 30 50

19,94234

0202 30 90

19,94234

0206 10 95

19,94234

0206 29 91

19,94234

0210 20 10

11,64516

0210 20 90

16,59435

0210 90 41

16,59435

1602 50 10 (')
1602 50 10 (2)

16,59435

11,64516

(') Produkten die in gewicht 80 % of meer rundvlees bevatten.
(2) Andere.

Nr. L 325/39
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VERORDENING (EEG) Nr. 3711/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

* tot vaststelling van het indicatieve plafond voor de invoer van olijfolie in
Portugal in het verkoopseizoen 1988/1989

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,

certificaten worden afgegeven op grond van de opgedane
ervaring voor elk kwartaal moeten worden bepaald ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

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

en met name op artikel 251 ,

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 ('), laatstelijk géwijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2297/86 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,
Overwegende dat in artikel 249 van de Toetredingsakte is
bepaald dat de aanvullende regeling voor het handelsver
keer (ARH) voor olijfolie geldt ; dat krachtens artikel 251
van die Akte in beginsel aan het begin van elk verkoop

seizoen aan de hand van de produktie- en consumptie
vooruitzichten in Portugal een balans voor olijfolie moet

worden opgesteld ; dat het indicatieve plafond op basis
van de aldus opgestelde balans wordt vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens artikel 251 van de Toetre
dingsakte bij de vaststelling van het vorengenoemde
plafond een zekere progressiviteit tot uitdrukking moet
worden gebracht ten opzichte van de traditionele handels

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het indicatieve plafond voor de invoer in Portugal van

olijfolie van de GN-codes 1509 en 1510 00 van herkomst

uit de andere Lid-Staten, wordt voor de periode van 1
november 1988 tot en met 31 oktober 1989 op 6 000 ton
vastgesteld.

Voor elk kwartaal mogen voor maximaal in totaal 1 500
ton ARH-certificaten worden afgegeven.

Indien ARH-certificaten worden aangevraagd voor een

hoeveelheid boven dit driemaandelijkse plafond, staat de
Commissie de betrokken Lid-Staten toe de certificaten af

te geven naar rata van de beschikbare hoeveelheid.

stromen, zulks met het oog op een harmonische en gelei

delijke opening van de markt van de betrokken Lid-Staat ;
Ovewegende dat, aangezien bij Verordening (EEG) nr.
569/86 is bepaald dat de afgifte van de ARH-certificaten
in de tijd kan worden gespreid, de hoeveelheden waarvoor

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
~

Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 55 van 1 . 3. 1986, blz. 106.
(2) PB nr. L 201 van 24. 7. 1986, blz. 3.
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Nr. L 325/41

VERORDENING (EEG) Nr. 3712/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot vaststelling van de hoogte van de interventiedrempel voor clementines in
Spanje voor het verkoopseizoen 1988/1989
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

verkoopseizoen overeenkomstig de voor de Gemeenschap
van Tien gebruikte criteria zijn vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk

VASTGESTELD :

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2238/88 (2), en met
name op artikel 16 bis, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3241 /88 van de Raad van
18 oktober 1988 inzake de vaststelling, voor het verkoop
seizoen 1988/ 1989, van een interventiedrempel voor
clementines in Spanje (3), en met name op artikel 1 , lid 2,

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1988/ 1989 wordt de interventie

drempel voor clementines voor Spanje vastgesteld op
61 500 ton .

Artikel 2

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
3241 /88 de criteria zijn vastgesteld voor de vaststelling
van een interventiedrempel voor clementines in Spanje ;
dat de Commissie de hoogte van deze interventiedrempel
dient vast te stellen door op de gemiddelde voor
consumptie in verse staat bestemde produktie van de
laatste vijf verkoopseizoenen waarvoor gegevens beschik
baar zijn, het in lid 1 van dat artikel vastgestelde percen
tage toe te passen ;

Overwegende dat de gevolgen moeten worden vastgesteld
van de overschrijding van de interventiedrempel voor de
Spaanse institutionele prijzen, die voor het volgende

Wanneer in Spanje in een bepaald verkoopseizoen de
voor interventie aangeboden hoeveelheden clementines
de in artikel 1 vastgestelde drempel overschrijden, worden
de in Spanje geldende institutionele prijzen voor het
volgende verkoopseizoen verlaagd met 1 % voor elke
6 200 ton waarmee de interventiedrempel wordt over
schreden .

Artikel 3

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 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
O PB nr. L 198 van 26. 7. 1988 , blz. 1 .
3) PB nr. L 289 van 22. 10. 1988, blz. 3.
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Nr. L 325/42

VERORDENING (EEG) Nr. 3713/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 989/86 houdende uitvoeringsbepalingen

ten aanzien van de beperkingen van de verwerkingssteun tot bepaalde hoeveel
heden sinaasappelen en citroenen in Spanje voor het verkoopseizoen 1988/1989

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

ning (EEG) nr. 1715/86 (6) ; dat derhalve Verordening
(EEG) nr. 989/86 van de Commissie f),- laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3525/87 (8), dient te
worden bijgewerkt ;

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

Overwegende dat als referentieperiode voor het verkoop

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2601 /69 van de Raad van

worden genomen ;

seizoen 1988/1989 de Spaanse verkoopseizoenen 1985/
1986, 1986/ 1987 en 1987/ 1988 in aanmerking moeten

18 december 1969 betreffende bijzondere maatregelen ten
einde het verwerken van bepaalde variëteiten sinaasap

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

pelen te stimuleren ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2241 /88 (2), en met name op artikel 3,

Comité van beheer voor groenten en fruit,

lid 2,

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 460/86 van de Raad van

25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene voor

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

schriften voor de toepassing van de Akte van Toetreding

van Spanje en Portugal ten aanzien van de verwerking van
sinaasappelen en citroenen (3), en met name op artikel 2,

Artikel 1

Artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 989/86 wordt

Overwegende dat bij artikel 119, lid 4, van de Toetre
dingsakte de hoeveelheden sinaasappelen en citroenen die
in Spanje in aanmerking komen voor verwerkingssteun

gedurende de eerste vier verkoopseizoenen volgend op de
toetreding worden beperkt ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3391 /87 van

gelezen :

„1 .

Met betrekking tot het verkoopseizoen 1988/

1989 delen de in Spanje gevestigde verwerkers uiter

lijk op 1 januari 1989 aan de door de Spaanse autori
teiten aangewezen instantie voor elk van de verkoop
seizoenen 1985/ 1986, 1986/ 1987 en 1987/ 1988 de
volgende gegevens mee :

de Raad van 9 november 1987 betreffende bijzondere

a) de totale hoeveelheid gebruikte verse sinaasappelen

maatregelen voor de verwerking van bepaalde variëteiten
sinaasappelen (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

daarvan verkregen eindprodukten, uitgedrukt in

2241 /88, is bepaald dat de betrokken verwerkingssteun
voor de verkoopseizoenen 1987/ 1988 en 1988/ 1989 in

van de soort „bianca commune" en de hoeveelheid
nettogewicht,

Spanje wordt uitgebreid tot sinaasappelen van de varië

b) de totale hoeveelheid gebruikte verse sinaasappelen
van gepigmenteerde soorten en de hoeveelheid

Overwegende dat om een billijke verdeling van de

hoeveelheden tussen de verwerkers en de toewijzing van

c) de totale hoeveelheden gebruikte verse sinaasap
pelen van elk van de variëteiten „cadenera", „castel

een bepaalde hoeveelheid aan nieuwe verwerkers mogelijk

verkregen eindprodukten, uitgedrukt in nettoge

teiten „Cadenera", „Castellana" en „Macetera ;

daarvan verkregen eindprodukten, uitgedrukt in
nettogewicht,

te maken, moet worden bepaald dat de verwerkers aanvul
lende inlichtingen verstrekken op die bedoeld in Verorde

lana" en „macetera" en de hoeveelheid daarvan
wicht.".

ning (EEG) nr. 1562/85 van de Commissie van 7 juni

1985 houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de
maatregelen ter bevordering van de verwerking van
sinaasappelen en de afzet van op basis van citroenen
verwerkte produkten (% laatstelijk gewijzigd bij Verorde

Artikel 2

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

(')
f1)
(3)
(4)
Q

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

324 van 27. 12. 1969, blz. 21 .
198 van 26. 7. 1988, blz. 11 .
53 van 1 . 3 . 1986, blz. 14.
323 van 13. 11 . 1987, blz. 2.
152 van 11 . 6. 1985, blz. 5.

(«) PB nr. L 149 van 3. 6. .1986, blz. 19. .
O PB nr. L 90 van 5. 4. 1986, blz. 33.
(8) PB nr. L 335 van 25. 11 . 1987, blz. 15.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in

elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

Nr. L 325/43
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Nr. L 325/44

VERORDENING (EEG) Nr. 3714/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1787/87 inzake het openen van de

mogelijkheid tot interventieaankopen voor bepaalde Lid-Staten en kwaliteiten,
en tot vaststelling van de aankoopprijzen in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Verordening (EEG) nr. 2226/78 van de Commissie 0,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3338/88 {%
op basis van de gegevens en noteringen waarvan de

Commissie kennis heeft, de aankoopprijzen overeen

Economische Gemeenschap,

komstig de bijlage bij deze verordening moeten worden

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

gewijzigd,

der markten in de sector rundvlees (*), laatstelijk gewijzigd

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

bij Verordening (EEG) nr. 2248/88 (2), en met name op
artikel 6 bis, lid 4,

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1787/87 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

Bijlage II bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr.

interventieaankopen vopr bepaalde Lid-Staten of gebieden

ning.

(EEG) nr. 3681/88 (4), de mogelijkheid is geopend tot

van een Lid-Staat en bepaalde kwaliteiten en de aankoop

prijzen in de sector rundvlees zijn vastgesteld ;
Overwegende dat in toepassing van het bepaalde bij

voornoemd artikel 6 bis, lid 4, en artikel 3, lid 2, van

1787/87 wordt vervangen door de bijlage bij deze verorde
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 december 1988.

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN
Vice- Voorzitter

0) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
(2) PB nr. L 198 van 26. 7. 1988, blz. 24.
(3) PB nr. L 168 van 27. 6. 1987, blz. 22.

(<) PB nr. L 321 van 26. 11 . 1988, blz. 9.

H PB nr. L 261 van 26. 9. 1978, blz. 5.

(«) PB nr. L 295 van 28. 10. 1988, blz. 50.
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Nr. L 325/45

BIJLAGE
„BIJLAGE II

Interventieaankoopprijzen in Ecu per 100 kg geslacht gewicht
Kwaliteit

(categorie en klasse)

AU2

Overeenkomstige prijs
geslacht dier

recht afgesneden (')

„Pistola"-snit Q
228,005

304,006

243,205

AU3

299,830

239,864

224,873

AR2

293,576

234,861

220,182

AR3

289,370

231,496

217,028

A02

283,782

227,026

212,837

A03

279,469

223,575

209,602

CU2

310,054

248,043

232,541

CU3

30 5,795

244,636

229,346

CU4

297,.177

237,822

222,958

CR3

287,355

229,884

215,516

CR4

279,002

223,202

209,252

C03

269,166

215,333

201,875

(') Omrekeningscoëfficiënt 0,80.
(2) Omrekeningscoëfficiënt 0,75."

•

Prijs voorvoet
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Nr. L 325/46

VERORDENING (EEG) Nr. 3715/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot vaststelling van de restituties die in de maand december 1988 gelden voor de
in hft kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde
produkten van de sectoren granen en rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

overeenkomstige toepassing zijn op bovenbedoelde trans

GEMEENSCHAPPEN,

acties ;

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

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke

ordening der markten in de sector granen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2221 /88 (2), en met
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. 2229/88 (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 l^ndbouwprodukten als voedsel

hulp O is bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garan

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
van Verordening (EEG) nr. 2746/75 ;

Overwegende dat de specifieke criteria die in aanmerking
moeten worden genomen bij de berekening van de
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 de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

tiefonds voor de Lancjbouw, afdeling Garantie, het

Comité van beheer voor granen,

de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeen

VASTGESTELD :

gedeelte van de uitgayen financiert dat overeenkomt met
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 ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
Artikel 1

De voor de maand december 1988 geldende restituties
voor in het kader van communautaire en nationale

voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren

granen en rijst worden vastgesteld overeenkomstig de
bijlage.
Artikel 2

De bij deze verordening vastgestelde restituties worden

niet beschouwd als naar bestemming gedifferentieerde

Overwegende dat de algemene voorschriften en de uitvoe
ringsbepalingen die in artikel 16 van Verordening (EEG)

restituties.

1418/76 voor de uitvoerrestituties zijn vastgesteld van

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1988 .

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

Artikel 3

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
197
166
197

van
van
vaq
van

1 . 11 .
26. 7.
£5. 6.
26. 7.

1975,
1988,
1976,
1988,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
16.
1.
30.

O PB nr. L 288 van 25. 10. 1974, blz. 1 .

(*) 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.
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Nr. L 325/47

BIJLAGE .

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van de restituties die

in de maand december 1988 gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voed
selhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst
(Ecu/ton)
Produktcode

Bedrag
van de restitutie

1001 10 90 000

130,00

1001 90 99 000

68,00

1002 00 00 000

20,00

1003 00 90 000

67,00

1004 00 90 000
1005 90 00 000

67,00

1006 20 10 000

205,60

1006 20 90 000 *

205,60

1006 30 1 1 000 *

1006 30 19 000 *
1006 30 91 000

257,00

1006 30 99 900 *

257,00

1006 40 00 000
1007 00 90 000

67,00

1101 00 00 110

87,00

1101 00 00 120

87,00

1101 00 00 130

87,00

1102 20 10 000

119,43

1102 30 00 000

1102 90 10 100

101,97

1103 11 10 500

168,00

1103 11 90 100

95,00

1103 13 19 100

153,56

1103 14 00 000

1104 12 90 100

47,20

1104 21 50 100

135,96

(*) Het bedrag is van toepassing op halflangkorrelige en langkorrelige rijst
van type A (met een verhouding lengte/breedte groter dan 2 en kleiner

dan 3), zoals bepaald in bijlage A, punt 2, van Verordening (EEG) nr.
1418/76, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3877/87 (PB nr. L 365

van 24. 12. 1987, blz. 1 ).

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening
(EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24.
12. 1987, p. 1 ).

/
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Nr. L 325/48

VERORDENING (EEG) Nr. 3716/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening,

Economische Gemeenschap,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Verordening ' (EEG) nr. 2306/88 (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. 2336/88 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

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. 3672(88 (4) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2336/88 neergelegde regelen en bepalingen op

Deze verordening treedt in werking op 29 november
1988 .

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

,

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(») PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 201 van 27. 7. 1988, blz. 65.
(3) PB nr. L 203 van 28 . 7. 1988, blz. 22.

(<) PB nr. L 318 van 25. 11 . 1988, blz. 31
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Nr. L 325/49

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker

(Ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing

1701 11 10
17011190
170112 10

35,79 (')
35,79 (')
35,79 (')

1701 12 90

35,79 (')

17019100

44,08

1701 99 10

44,08

1701 99 90

44,08 (2)

(') 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 van de Commissie.

( ) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen, bevat.
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Nr. L 325/50

VERORDENING (EEG) Nr. 3717/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

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. 2221/88 (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. 2229/88 (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 (*), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (*), inzon
derheid op artikel 3,
Gezien het advies 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. 3384/88 van de

Commissie O, 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 °/o,
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 25
november 1988 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 (H),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/78 (12),
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

nr. 3688/88 (8) ;

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
de GN-codes 230210, 2302 20, 2302 30 en 2302 40 ;

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

Artikel 1

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr. 2744/
75 bedpelde op basis van granen en rijst verwerkte
produkten te innen heffingen, vastgesteld in de bijlage
van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3384/88, worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 november
1988 .

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

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .

y

Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

V) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 16.
H PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .

H PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 30.
O
I6)
H
(8)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

164 van
153 van
299 van
321 van
182 van

24. 6. 1985, blz. 1 .
13. 6. 1987, blz. 1 .
1 . 11 . 1988, blz. 1 :
26. 11 . 1988, blz. 26.
3. 7. 1987, blz. 49.

(">) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

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

( IA PB nr. L 202 van 26. 7. 1978, blz. 8.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 november 1988 tot wijziging van de invoerhef
fingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

(Ecu/ton)

Heffingen
GN-code

Derde landen

. (met uitzondering van ACS
Staten of LGO)

ACS-Staten of LGO

2302 10 10

60,31

54,31

2302 10 90

122,39

116,39

2302 20 10

60,31

54,31

2302 20 90

122,39

116,39

2302 30 10

60,31

54,31

2302 30 90

122,39

116,39

2302 40 10

60,31

54,31

2302 40 90

122,39

116,39
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VERORDENING (EEG) Nr. 3718/88 VAN DE COMMISSIE
van 28 november 1988

tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slacht
premie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op
produkten bij het verlaten van regio 5

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

slachtpremie voor in het Verenigd Koninkrijk subsidiabel

GEMEENSCHAPPEN,

verklaarde schapen voor de week die begint op 7

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

vastgesteld in de navolgende bijlage ; dat krachtens artikel

november 1988 moet overeenstemmen met die welke zijn

Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad van
27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector schape- en geitevlees ('),

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1115/88 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1633/84 van de
Commissie van 8 juni 1984 houdende uitvoeringsbepa
lingen inzake de variabele slachtpremie voor schapen en
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2661 /80 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (,EEG) nr. 3939/87 (4),
en met name op artikel 3, lid 1 , en artikel 4, lid 1 ,
Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de enige

Lid-Staat is die de variabele slachtpremie toekent in regio

5, in de zin van artikel 3, lid 5, van Verordening (EEG) nr.
1837/80 ; dat de Commissie derhalve het bedrag van de

premie moet vaststellen alsmede het bedrag dat moet
worden geheven op de produkten bij het verlaten van de
genoemde regio, voor de week die begint op 7 november
1988 ;

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

9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1837/80 en krachtens
artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1633/84 de bedragen
die moeten worden geheven op produkten die regio 5
verlaten, mede gelet op het arrest van het Hof van Justitie
van 2 februari 1988 in zaak 61 /86, voor diezelfde week

overeenkomstig vorenbedoelde bijlage moeten worden
vastgesteld \

Overwegende dat voor de controle op de inachtneming
van de bepalingen met betrekking tot de bedoelde
bedragen het systeem als bedoeld in Verordening (EEG)

nr. 1 633/84 verder moet worden toegepast, onverminderd

eventuele meer specifieke bepalingen naar aanleiding van
vorengenoemd arrest van het Hof van Justitie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor schapen en schapevlees die in hety Verenigd
Koninkrijk, in regio 5, in de zin van artikel 3, lid 5, van
Verordening (EEG) nr. 1837/80, in de week die begint op
7 november 1988 in aanmerking komen voor de variabele

slachtpremie, wordt het bedrag van de premie vastgesteld
op 57,261 Ecu/ 100 kg geraamd of werkelijk gewicht

schoon aan de haak binnen het in artikel 1 , lid 1 , onder

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag dat wordt
geheven op produkten die regio 5 verlaten, voor elk van
deze produkten wekelijks door de Commissie moet

b), van Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde
maximum- en minimumgewicht.
Artikel 2

worden vastgesteld ;

Overwegende dat in de bijlage van Verordening (EEG) nr.

Voor de in artikel 1 , onder a) en c), van Verordening

1310/88 van de Commissie van 11 mei 1988 betreffende

(EEG) nr. 1837/80 genoemde produkten die in de week
die begint op 7 november 1988 het grondgebied van regio

het richtniveau overeenkomstig artikel 9 bi£, lid 3, zijn

geheven zoals aangegeven in de bijlage.

de regeling inzake de beperking van de garantie in de
sector schape- en geitevlees (^ de wekelijkse bedragen van

5 hebben verlaten, luiden de bedragen die moeten worden

vastgesteld ;

Overwegende dat uit de toepassing van artikel 9, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1837/80 volgt dat de variabele
(')
(2)
(3)
M

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

183
110
154
373

van
van
van
van

16. 7. 1980, blz. 1 .
29. 4. 1988, blz. 36.
9. 6. 1984, blz. 27.
31 . 12. 1987, blz. 1 .

n PB nr. L 122 van 12. 5. 1988, blz. 69 .

Artikel 3

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 7 november 1988.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 november 1988 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

Nr. L 325/53
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BIJLAGE

Bedrag dat moet worden geheven voor produkten die gedurende de week die begint op 7
november 1988 het grondgebied van regio 5 hebben verlaten

(in Ecu/100 kg)
Bearagen

A. Produkten waarvoor de in artikel 9

GN-cöde

van Verordening (EEG) nr. 1837/80
bedoelde premie mag worden
toegekend

0

26,913

0

l

0104 20 90

— Nettogewicht —

— Nettogewicht —
0204 10 00

57,261

' 0

0204 21 00

57,261

0
0

0204 50 11

0204 22 10

40,083

0204 22 30

62,987

0204 22 50

74,439

0204 22 90

74,439

0204 23 00

- 104,215

0204 30 00

>

lid 4, van Verordening (EEG)
nr, 1633/84 (')
— Levend gewicht —

— Levend gewicht —
0104 10 90

B. Produkten als bedoeld in artikel 4,

42,946

'

0204 41 00

42,946

0204 42 10

30,062

0204 42 30

47,241

0204 42 50

55,830

0204 42 90

55,830

0204 43 00

78,162

1
0

0204 50 13

0

0204 50 15

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0
0

0204 50 53
0204 50 55

0

(

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

74,439

0210 90 19

104,215

1602 90 71 :

— met been

— zonder been

74,439
104,215

(') Deze verlaagde bedragen mogen slechts worden toegepast indien aan de in artikel 5, lid 3, tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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II

(Besluiten wcturvun de publikcitie niet voorwcicirde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 23 november 1988

betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verorde

ning (EEG) nr. 3820/85 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer en Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het
controleapparaat in het wegvervoer
(88/599/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi
té (3),

Gezien de resolutie van de Raad en van de Vertegen

woordigers van de Regeringen der Lid-Staten, in het kader

van de Raad bijeen, van 20 december 1985 ter verbetering
van de toepassing van de sociale verordeningen op het
stuk van het wegvervoer (4),

Overwegende dat de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 (*)

Overwegende dat de Portugese Republiek pas onlangs

controleprocedures in het wegvervoer heeft ingevoerd en
het dit land"1 derhalve zou moeten worden toegestaan de
datum waarop deze richtlijn dient te worden uitgevoerd

uit te stellen ;

Overwegende dat uitwisseling van gegevens over en
wederzijdse bijstand bij de uitvoering van de verorde
ningen in de Lid-Staten noodzakelijk zijn voor een effec
tieve en efficiënte controle in de Gemeenschap ;

Overwegende dat de uitwisseling van gegevens verplicht
moet worden gesteld en op gezette tijden moet geschie

den ;

en (EEG) nr. 3821 /85 (*) van belang zijn voor de totstand

Overwegende dat de sociale verordeningen betreffende
het wegvervoer op uniforme wijze moeten worden toege

vervoerdiensten over de weg, per spoor en over de

dernemingen te voorkomen als om de verkeersveiligheid

brenging van een gemeenschappelijke markt voor
binnenwateren ;

past, om zöwel concurrentievervalsing tussen vervoeron

en de sociale vooruitgang te bevorderen,

Overwegende dat de juiste toepassing van de sociale

verordeningen in het wegvervoer een uniforme en doel

treffende controle door de Lid-Staten vergt ;
Overwegende dat het noodzakelijk is de minimumeisen te
bepalen waaraan het toezicht op de naleving van de

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

betreffende voorschriften moet voldoen, ten einde
inbreuken te beperken en te voorkomen ;

Artikel 1

(') PB nr. C 116 van 3. 5. 1988, blz. 17.

Controle

(2) Advies uitgebracht op 17 november 1988 (nog niet versche

nen in het Publikatieblad).
(3) PB nr. C 208 van 8. 8. 1988, blz. 26.
(4) PB nr. C 348 van 31 . 12. 1985, blz. 1 .
O pB nr. L 370 van 31 . 12. 1985, blz. 1 .

Ó PB nr. L 370 van 31 . 12. 1985, blz. 8.

'

Deze richtlijn heeft ten doel de minimumeisen vast te

stellen voor de controle op de juiste en uniforme toepas
sing van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG)
nr. 3821 /85.

Artikel 2

Controlesysteem

1.

— een lijst van de voornaamste te controleren punten ;
— een meertalige bundel waarin de met betrekking tot
de vervoersverrichtingen courante uitdrukkingen zijn
vervat. De Commissie zal de Lid-Staten een dergelijke
bundel ter beschikking stellen.

De Lid-Staten organiseren een systeem van adequate

regelmatige controles, zowel langs de weg als ter plaatse

in de ondernemingen, waarbij elk jaar een breed represen

tatief staal wordt bestreken van bestuurders, onderne

mingen en voertuigen van alle binnen de werkingssfeer

van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr.
3821 /85 vallende categorieën.

2. Elke Lid-Staat organiseert de controles zodanig dat :
— daardoor elk jaar ten minste 1 % van de dagen wordt
bestreken waarop de onder de Verordeningen (EEG)
nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821 /85 vallende voertuigbe
stuurders werkzaam zijn geweest ;
— niet minder dan 15 % van het totale aantal gecontro

5.

Indien bij een langs de weg uitgevoerde controle van

de bestuurder van een in een andere Lid-Staat inge

schreven voertuig feiten aan het licht komen die het
vermoeden wettigen dat er inbreuken zijn gepleegd die
wegens het ontbreken van de noodzakelijke gegevens niet
tijdens de controle kunnen worden opgespoord, verlenen
de bevoegde instanties van de betrokken Lid-Staten elkaar
bijstand om de situatie op te helderen. In gevallen waarin
de bevoegde Lid-Staat te dien einde controles ter plaatse

in de betrokken onderneming uitvoert, wordt de andere
betrokken Lid-Staat in kennis gesteld van de resultaten
daarvan .

leerde gewerkte dagen langs de weg wordt gecontro

Artikel 4

leerd en niet minder dan 25 % ter plaatse in de

Controles ter plaatse in de ondernemingen

ondernemingen.

Het aantal bestuurders dat -langs de weg is gecontro

3.
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leerd, het aantal controles dat ter plaatse in de onderne

mingen is verricht, het aantal gewerkte dagen dat is
gecontroleerd, en het aantal geconstateerde inbreuken

worden onder meer vermeld in de informatie die aan de

Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verorde

ning (EEG) nr. 3820/85 wordt verstrekt.

1 . Voor de controles ter plaatse in de ondernemingen
bedoeld in artikel 2, lid 1 , dient een planning te worden

opgesteld met inachtneming van de opgedane ervaring
met betrekking tot de onderscheiden takken van vervoer.

Er worden ook controles ter plaatse verricht in onderne

mingen wanneer bij wegcontroles ernstige inbreuken op
de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr.
3821 /85 zijn geconstateerd.

/

Artikel 3

Controles langs de weg

1.

De controles langs de weg worden op verschillende

2.

mingen betrekking op :

— de wekelijkse rusttijden en de rijtijden tussen deze

plaatsen en op wisselende tijdstippen georganiseerd,

waarbij een voldoende uitgebreid gedeelte van het
wegennet wordt bestreken om vermijding van controle
punten moeilijk te maken.

2.

De controles langs de weg hebben betrekking op de

rusttijden ;

— de tweewekelijkse beperking van de rijtijden ;

— de compensatie voor verkorting van dagelijkse of
wekelijkse rusttijden ;

— het gebruik van de registratiebladen en/of de organi
satie van de ^werktijden van de bestuurders.

volgende punten :

— de dagelijkse rijtijden, onderbrekingen en dagelijkse
rusttijden en, ingeval van duidelijke aanwijzingen van
onregelmatigheden, ook de registratiebladen voor de
vorige dagen, die zich overeenkomstig artikel 15, lid 7,
van Verordening (EEG) nr. 3821 /85 in het voertuig
bevinden ;

Naast de bij controles langs de weg te verifiëren

punten hebben de controles ter plaatse in de onderne

3.

Met het oog op de toepassing van dit artikel zijn de

controles die de bevoegde autoriteiten ten eigen kantore
verrichten op basis van te dien einde door de onderne

mingen op verzoek van genoemde autoriteiten verstrekte
documenten, gelijk te stellen met ter plaatse in de onder
nemingen verrichte controles.

— in voorkomend geval de laatste wekelijkse rustpe

Artikel 5

riode ;

— de correcte werking van het controleapparaat (vast

stelling van eventueel misbruik van het apparaat en/of
de registratiebladen) of in voorkomend geval de
aanwezigheid van de documenten bedoeld in artikel
14, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3820/85.

3.

De controles langs de weg worden uitgevoerd zonder

onderscheid te maken tussen bestuurders en voertuigen
uit de Lid-Staat zelf of uit andere Lid-Staten .

4.

Ten einde de taak van de met de controle belaste

ambtenaren te verlichten worden zij voorzien van :

Gecoördineerde speerpuntacties
1.

De Lid-Staten verrichten ten minste tweemaal per

jaar speerpuntacties langs de weg ten aanzien van de

bestuurders en de voertuigen die onder de werkingssfeer

van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr.
3821 / 85 vallen .

2.

Deze acties moeten zoveel mogelijk tegelijkertijd

worden uitgevoerd door de controle-instanties van twee of
meer Lid-Staten die elk op hun eigen grondgebied optre
den .
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Artikel 6

Uitwisseling van gegevens

1 . De gegevens die bilateraal ter beschikking zijn
gesteld overeenkomstig artikel 17, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3820/85 en artikel 19, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3821 /85, worden om de twaalf maanden uitge

Nr. L 325/57

De Portugese Republiek doet deze bepalingen uiterlijk op
1 januari 1990 in werking treden.

2.

De Lid-Staten geven de Commissie kennis van de

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
de toepassing van deze richtlijn.

wisseld, voor het eerst zes maanden na de datum van

kennisgeving van deze richtlijn (') en bovendien in indivi
duele gevallen wanneer een Lid-Staat daarom uitdrukke
lijk verzoekt.

2.

Te dien einde maken de bevoegde instanties in elke

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Lid-Staat gebruik van een door de Commissie in overeen

stemming met de Lid-Staten op te stellen standaardfor
mulier.

Gedaan te Brussel, 23 november 1988 .
Artikel 7

1.

De Lid-Staten, met uitzondering van de Portugese

Voor de Raad

lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1

De Voorzitter

Republiek, doen de nodige wettelijke en bestuursrechte

januari 1989 aan deze richtlijn te voldoen.

(') Van deze richtlijn is aan de Lid-Staten kennis gegeven op
24 november 1988 .

Th. PANGALOS
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 22 november 1988

houdende verlenging en wijziging van Beschikking 85/594/EEG waarbij de
Helleense Republiek wordt gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te
nemen op grond van artikel 108, lid 3, van het EEG-Verdrag
(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)
(88/600/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 108,
lid 3,

voort te gaan naarmate resultaten worden bereikt bij het
herstel van de betalingsbalans ;

Overwegende dat het door de Commissie ingestelde alge
mene onderzoek van de economische situatie van Grie

kenland heeft uitgewezen dat de verbetering van de
externe positie van Griekenland sedert 1986 ruimte laat
voor een versoepeling van de aanvankelijk toegestane

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 85/594/
EEG (') de Helleense Republiek tijdelijk heeft gemachtigd
bepaalde vrijwaringsmaatregelen te nemen ter ondersteu
ning van een economisch stabiliseringsprogramma dat

beperkingen op het gebied van het kapitaalverkeer en de

wordt gelegd om het hoofd te bieden aan ernstige beta
lingsbalansmoeilijkheden en weer tot een houdbare situ

having van bepaalde vrijwaringsmaatregelen op dit gebied

vanaf eind 1985 door de Griekse Regering ten uitvoer
atie te komen :

Overwegende dat sedertdien en naarmate het externe

evenwicht van Griekenland beter werd, verscheidene van

deze vrijwaringsmaatregelen zijn ingetrokken of aangepast
overeenkomstig het bepaalde in Beschikking 85/594/
EEG ; dat deze beschikking is gewijzigd bij de Beschik
kingen 86/614/EEG (2) en 87/152/EEG (3) van de
Commissie en laatstelijk bij haar Beschikking 88/438/
EEG O ;

Overwegende dat de Helleense Republiek, overeenkom
stig het bepaalde in artikel 9, lid 5, van Beschikking

toeristische uitgaven van Griekse ingezetenen in het
buitenland ; dat de betalingsbalanssituatie van Grieken
land niettemin onzeker blijft en dat de voortzetting en

consolidering van het herstel ervan, met name via een
sanering van de openbare financiën, de voorlopige hand
rechtvaardigen ;

Overwegende dat de machtiging om deze vrijwarings
maatregelen toe te passen dienovereenkomstig dient te
worden verlengd en gewijzigd ; dat de ontwikkeling van

de economische situatie in Griekenland echter op de voet
dient te worden gevolgd ten einde de toegestane maatre

gelen eventueel te wijzigen of in te trekken indien niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden ervoor ;

Overwegende dat ter wille van de doorzichtigheid het
geheel van het dispositief van Beschikking 85/594/EEG,

zoals laatstelijk gewijzigd bij de onderhavige beschikking,
in één enkele tekst dient te worden weergegeven,

85/594/EEG, heeft medegedeeld dat er met de betalings

balans nog steeds moeilijkheden zijn en heeft verzocht
om verlenging van bepaalde vrijwaringsmaatregelen op
het gebied van het kapitaalverkeer en de overmakingen in

verband met door Griekse ingezetenen in het buitenland
verrichte toeristische uitgaven ; dat de Griekse autoriteiten
desondanks de aanvankelijk toegestane beperkingen ter
zake hebben versoepeld ; dat zij voornemens zijn hiermee
(') PB nr. L 373 van 31 . 12. 1985, blz. 9.
(2) PB nr. L 357 van 18. 12. 1986, blz. 28.
(3) PB nr. L 63 van 6. 3. 1987, blz. 38 .

(4) PB nr. L 218 van 9. 8. 1988, blz. 19.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het dispositief van Beschikking 85/594/EEG wordt
vervangen door de volgende tekst :
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„Artikel 1

Griekenland wordt bij deze gelast de exportsteun zoals

bedoeld in besluit nr. 1574/70 van het Griekse Mone

taire Comité, zoals gewijzigd bij besluit nr. 350/82,

geleidelijk in vier gelijke etappen met ingang van 1

januari 1987, 1 januari 1988, 1 januari 1989 en 1
januari 1990 af te schaffen. Deze geleidelijke afschaf

fing dient als volgt te geschieden : het cijfer dat op 16
december 1986 resulteert uit hetzij de toepassing van
de formule die wordt gebruikt bij de berekening van

de korting welke verschuldigd is krachtens besluit nr.
1574/70 en besluit nr. 350/82 van het Griekse Mone

taire Comité, hetzij de toepassing van het vaste tarief,

wordt met 40 % verlaagd ten einde de gevolgen van
de invoering van de belasting over de toegevoegde
waarde (BTW) op te vangen. Het verschil (60 % van
het tarief op 16 december 1986) wordt vervolgens in
vier achtereenvolgende etappen van elk 25 % op de
bovengenoemde data afgeschaft.

Vanaf 4 februari 1988 zal geen enkele steun gegeven

Nr. L 325/59

Artikel 4

1.

Griekenland wordt tijdelijk en met inachtne

ming van de in de bijlage bij deze beschikking opge
somde beperkingen en voorwaarden gemachtigd een
verbod te stellen op of een voorafgaande vergunning
te eisen voor de sluiting of de uitvoering van trans

acties en de overdrachten in het kader van het kapi
taalverkeer dat op de datum van inwerkingtreding van
deze beschikking is geliberaliseerd overeenkomstig
het bepaalde in de richtlijn van de Raad van 11 mei

1960, eerste richtlijn voor de uitvoeripg van artikel 67
van het Verdrag (J), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
86/566/EEG (2).

2. Griekenland wordt tijdelijk gemachtigd de over
makingen in verband met de uitgaven van Griekse
ingezetenen voor toeristische reizen te beperken tot
840 Ecu per persoon en per reis. Afgezien van dit
basisbedrag mogen Griekse ingezetenen in het
buitenland echter betaal- of kredietkaarten voor toeris

tische uitgaven gebruiken tot ten hoogste een bedrag

worden aan de export van geconfijte vruchteschillen

van 300 Ecu per persoon en per jaar.

Artikel 2

vermeld en onverminderd het bepaalde in artikel 5,

(NIMEXE-code 20.04-30, NIMEXE-code 2006-00-39
vanaf 1 januari 1989).

3. Tenzij in de bijlage bij deze beschikking anders
loopt de geldigheidsduur van de in dit artikel'

bedoelde machtigingen af op 31 december 1989.
De Griekse Regering zendt de Commissie binnen vier

weken na de laatste dag van elke halfjaarlijkse referen
tieperiode (30 juni en 31 december) een halfjaarlijks
verslag over de toekenning van de exportsteun toe,

waarin per sector het aantal gesteunde transacties en
de waarde ervan worden vermeld, zodat de Commissie

een halfjaarlijkse controle kan verrichten om ervoor te

zorgen dat deze beschikking op ,de juiste wijze wordt
toegepast.

De Commissie behoudt zich het recht voor op elk
tijdstip van de Griekse Regering te eisen dat zij

binnen twee weken het desbetreffende formulier dat

Artikel 5

1 . De Commissie volgt de ontwikkeling van
economische situatie in Griekenland op de voet.
behoudt zich het recht voor na overleg met
betrokken Lid-Staat deze beschikking geheel

de
Zij
de
of

gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken, met name
wanneer zij constateert dat de omstandigheden waar

onder zij werd vastgesteld, wijzigingen hebben onder

gaan of indien zij een restrictievere uitwerking blijkt
te hebben danvoor het beoogde doel noodzakelijk is.

per geval voor de berekening van de exportsteun

wordt gebruikt, overlegt, ten einde de Commissie in

staat te stellen de toepassing van deze beschikking te
controleren .

Artikel 3

Mocht de Commissie kennis krijgen van feiten waar
uit, na onderzoek en na overleg met de betrokkenen,
blijkt dat de toekenning van de exportsteun aan een
bepaalde sector grote veranderingen in de traditionele
handelsstromen veroorzaakt of dreigt te veroorzaken
en dat deze veranderingen ernstige materiële schade
toebrengen of dreigen toe te brengen aan een geves
tigde industrie in andere Lid-Staten in een mate die in

strijd is met het gemeenschappelijk belang, dan
wijzigt de Commissie deze beschikking in dier voege
dat alle steun aan de betrokken sector wordt verlaagd
of uitgesloten.

2. Indien Griekenland vóór het einde van de gel
digheidsduur van de overeenkomstig artikel 4 toege

stane toegestane afwijkingen tot 31 december 1989

mededeelt dat er met de betalingsbalans nog steeds
moeilijkheden zijn of dat er ernstig gevaar voor
dergelijke moeilijkheden dreigt, onderwerpt de
Commissie de economische situatie aan een algemeen
onderzoek om te bepalen of het dienstig is de vige
rende vrijwaringsmaatregelen geheel of gedeeltelijk te

verlengen.
Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Repu
bliek.

(') PB nr. 43 van 12. 7. 1960, blz. 921 /60.
(2) PB nr. L 332 van 26. 11 . 1986, blz. 22.
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BIJLAGE

Omschrijving

Aard van de beperkingen die in afwijking

van de

van de communautaire verplichtingen

verrichtingen

worden toegestaan

Directe

investerningen

Deelneming door ingezetenen in nieuwe of bestaande ondernemingen,

gevestigd op het grondgebied van andere Lid-Staten ten einde duurzame

economische betrekkingen te vestigen of te handhaven alsook de verstrek
king van langlopende leningen van ingezetenen aan niet-ingezetenen met
dezelfde bedoeling, mogen onderworpen worden aan een voorafgaande

vergunning tot 30 juni 1989. Deze vergunning wordt afgegeven indien de

desbetreffendfe investeringen worden gefinancierd ten belope van 25 % met
leningen in vreemde deviezen.

Beleggingen
in onroerende

goederen

Beleggingen van ingezetenen in onroerende goederen in het buitenland
mogen aan eeji voorafgaande vergunning worden onderworpen. Deze wordt
afgegeven aan ingezetenen die in het kader van het vrije verkeer van bezol
digde en niet bezoldigde werknemers emigreren, voor investeringen in
verband met hun installatie of vestiging.

Effecten
transacties

De verwerving door ingezetenen van buitenlandse effecten of op een buiten
landse markt uitgegeven nationale effecten kan worden verboden of aan een
voorafgaande vergunning worden onderworpen, maar :

— ingezetenen mogen door de Gemeenschappen en de Europese Investe
ringsbank uitgegeven effecten verwerven tot ten hoogste een totaal
bedrag van 50 miljoen Ecu per jaar ;

— ingezeten instellingen voor collectieve belegging mogen ten hoogste

20 % van hun netto-activa, wanneer het beleggingsfondsen zijn, en ten

hoogste 20 % van hun gestort kapitaal, wannéér het beleggingsmaat
schappijen zijn, in buitenlandse effecten beleggen.".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.
Gedaan te Brussel, 22 november 1988 .
Voor de Commisste
De Voorzitter

Jacques DELORS
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