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VERORDENING (EEG) Nr. 2299/89 VAN DE RAAD
van 24 juli 1989
betreffende gedragsregels voor geautomatiseerde boekingssystemen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 84,
lid 2,

gebruik wordt gemaakt, waardoor misbruik wordt voorko
men, terwijl de onvervalste concurrentie tussen luchtvaart
maatschappijen en tussen geautomatiseerde boekingssys
temen wordt gestimuleerd en aldus de belangen van de
consumenten worden beschermd ;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té O,

Overwegende dat de meeste plaatsreserveringen bij lucht
vaartmaatschappijen via geautomatiseerde boekingssys
temen geschieden ;
Overwegende dat dergelijke systemen, mits zij naar
behoren worden gebruikt, zowel de luchtvaartmaatschap
pijen als de reisbureaus en het reizigerspubliek een
belangrijke en nuttige dienst bewijzen door goed bijge
werkte en nauwkeurige informatie over vluchten, luchtta
rieven en beschikbare plaatsen gemakkelijk toegankelijk
te maken, boekingen te verrichten en, in sommige geval
len, vliegbiljetten en instapkaarten te verstrekken ;
Overwegende dat misbruik in de vorm van een weigering
om tot deze systemen toegang te verlenen of discriminatie
bij de verstrekking, invoering of weergave van gegevens
op een beeldscherm, dan wel oplegging van onredelijke
voorwaarden aan deelnemers of abonnees, zowel <le lucht

vaartmaatschappijen als de reisbureaus en, uiteindelijk, dé
consumenten ernstig kan benadelen ;
Overwegende dat deze verordening de toepassing van de
artikelen 85 en 86 van het Verdrag onverlet laat ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2672/88 van
de Commissie (4) is bepaald dat artikel 85, lid 1 , van het
Verdrag niet van toepassing is op overeenkomsten voor de
gemeenschappelijke aankoop, ontwikkeling en exploitatie
van geautomatiseerde boekingssystemen ;
Overwegende dat bindende gedragsregels voor geautoma
tiseerde boekingssystemen en/of distributiefaciliteiten die
in de Gemeenschap worden aangeboden en/of gebruikt,
kunnen bewerkstelligen dat er, mits bepaalde voorzorgs
maatregelen worden genomen, van de geautomatiseerde
boekingssystemen een niet-discriminerend en doorzichtig
(■) PB nr. C 294 van 18. 11 . 1988, blz. 12.
O PB nr. C 158 van 26. 6. 1989.
(3) PB nr. C 56 van 6. 3. 1989, blz. 32.

V) PB nr. L 239 van 30. 8. 1988, blz. 13.

Overwegende dat het niet wenselijk is aan een verkoper
van een geautomatiseerd boekingssysteem of aan een
moederluchtvaartmaatschappij of deelnemende luchtvaart
maatschappij verplichtingen op te leggen ten opzichte
van een luchtvaartmaatschappij uit een derde land, die
alleen of te zamen met anderen een ander geautomati
seerd boekingssysteem bezit en/of beheert dat met deze
gedragsregels niet in overeenstemming is of niet de
mogelijkheid van een gelijkwaardige behandeling biedt ;
Overwegende dat er behoefte is aan een klachten-, onder
zoek- en handhavingsprocedure in geval van niet
nakoming van dergelijke gedragsregels,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing op geautomatiseerde
boekingssystemen wanneer die op het grondgebied van de
Gemeenschap worden aangeboden en/of gebruikt voor de
distributie en verkoop van luchtvervoerprodukten
ongeacht :
— de status of nationaliteit van de systeemverkoper ;
— de bron van de gebruikte informatie of dé* plaats waar
de betrokken centrale dataverwerkingseenheid zich
bevindt ;

— de plaats waar het betrokken luchtvervoerprodukt is
gesitueerd.
Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan
onder :

a) «luchtvervoerprodukt" : een geregelde luchtdienst voor
het vervoer van reizigers, met inbegrip van alle bijbe
horende aanvullende diensten en bijkomende voor
delen die als een integrerend onderdeel van de lucht
dienst ten verkoop worden aangeboden en/of worden
verkocht ;
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van andere produkten of diensten dan distributiefacih
teiten ;

1) „geregelde luchtdienst" : een reeks vluchten die elk alle
volgende kenmerken bezitten :

met of zonder faciliteiten waarmee

— zij worden uitgevoerd door vliegtuigen voor het
vervoer van passagiers of van passagiers en vracht
en/of post tegen betaling, op zodanige wijze dat
door het publiek voor elke vlucht plaatsen kunnen
worden gekocht (rechtstreeks van de luchtvaart
maatschappij of via haar erkende bureaus);

— plaatsen kunnen worden gereserveerd of
— vliegbiljetten kunnen worden verstrekt,

— zij worden uitgevoerd om het vervoer tussen
dezelfde twee of meer plaatsen te verzorgen :

— vrije plaatsen of capaciteit,
— passagierstarieven en
— bijbehorende diensten,

in zoverre sommige of al deze diensten voor abonnees
beschikbaar zijn ;
c) «distributiefaciliteiten" : faciliteiten die een systeemver
koper aan een abonnee of een consument verleent
voor het verstrekken van inlichtingen over de vlucht

schema's van luchtvaartmaatschappijen, hun vrije
plaatsen of capaciteit, passagierstarieven en bijbeho
rende diensten, alsmede voor het reserveren van

plaatsen en/of het verstrekken van vliegbiljetten of
andere bijbehorende diensten ;
d) „systeemverkoper" : een onderneming en haar filialen
die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie of het op
de markt brengen van een geautomatiseerd boekings

1 . hetzij volgens een gepubliceerde dienstregeling,
2. hetzij met een zodanige regelmaat of frequentie
dat zij duidelijk een systematische reeks vormen.
Artikel 3

1 . Een systeemverkoper die distributiefaciliteiten op
het gebied van geregelde passagiersluchtdiensten verleent,
geeft iedere luchtvaartmaatschappij de gelegenheid om,
binnen de grenzen van de beschikbare capaciteit van het
systeem en behoudens technische eisen die buiten de
controle van de systeemverkoper vallen, op gelijke en
niet-discriminerende wijze aan deze faciliteiten deel te
nemen .

systeem ;

e) „moederluchtvaartmaatschappij" : een luchtvaartmaat
schappij die een systeemverkoper is of die rechtstreeks

2. a) Een systeemverkoper
— mag geen onredelijke voorwaarden stellen voor

of onrechtstreeks, alleen of samen met anderen, een

een contract met een deelnemende luchtvaart

systeemverkoper geheel of gedeeltelijk bezit of

maatschappij ;
— mag geen extra voorwaarden opleggen die, naar
hun aard of volgens de geldende handelsgebrui
ken, geen verband houden met deelneming aan
zijn geautomatiseerd boekingssysteem, en dient

beheerst ;

f) „deelnemende luchtvaartmaatschappij" : een luchtvaart
maatschappij die met een systeemverkoper een over
eenkomst voor de distributie van haar luchtvervoerpro
dukten via een geautomatiseerd boekingssysteem heeft.
Voor zover een moederluchtvaartmaatschappij van de
distributiefaciliteiten van haar eigen geautomatiseerde
boekingssysteem gebruik maakt, wordt zij als een deel
nemende luchtvaartmaatschappij beschouwd ;
g) „abonnee" : een persoon of een onderneming die geen
deelnemende luchtvaartmaatschappij is en die in het
kader van een contract of een andere Regeling met een
systeemverkoper gebruik maakt van een geautomati
seerd boekingssysteem voor de verkoop van luchtver
voerprodukten rechtstreeks aan individuele personen ;
h) „consument": iedere persoon die over een luchtver
voerprodukt gegevens wenst te verkrijgen en/of voor
nemens is een luchtvervoerprodukt te kopen ;

i) „hoofdscherm" : een scherm met een volledig, neutraal
overzicht van de gegevens over luchtdiensten tussen
stedenparen, binnen een specifieke tijdsspanne en met,
onder andere, alle rechtstreekse vluchten door deelne

mende luchtvaartmaatschappijen ;
j) „reisduur" : het tijdsverschil tussen de vastgestelde
vertrek- en aankomsttijd ;
k) „dienstenuitbreiding" : het via een geautomatiseerd
boekingssysteem door een systeemverkoper in zijn
eigen naam aan abonnees of consumenten aanbieden

dezelfde voorwaarden voor hetzelfde niveau van

dienstverlening te stellen.

b) Een systeemverkoper mag niet als voorwaarde voor
deelneming aan zijn geautomatiseerd boekingssys
teem stellen, dat een deelnemende luchtvaartmaat

schappij niet terzelfder tijd aan een ander systeem
mag deelnemen.

c) Een deelnemende luchtvaartmaatschappij heeft het
recht haar contract met een systeemverkoper op te
zeggen, met een opzeggingstermijn die niet langer
dan zes maanden behoeft te zijn en die niet eerder
dan aan het einde van het eerste jaar verstrijkt,
zonder dat haar enige sanctie kan worden opgelegd.
3. Door een systeemverkoper geboden invoer- en
verwerkingsfaciliteiten staan zonder discriminatie ter
beschikking van alle deelnemende luchtvaartmaatschap
pijen.

4. Indien de systeemverkoper verbeteringen aanbrengt
in de verstrekte distributiefaciliteiten of in de bij de
verstrekking van deze faciliteiten gebruikte outillage, stelt
hij deze verbeteringen onder dezelfde voorwaarden ter
beschikking van alle deelnemende luchtvaartmaatschap
pijen, voor zover de op dat ogenblik bestaande technische
beperkingen zulks toelaten.

Artikel 4

1.

Deelnemende luchtvaartmaatschappijen en anderen

die gegevensmateriaal voor invoer in een geautomatiseerd
boekingssysteem verstrekken, zorgen ervoor dat de over
gelegde gegevens volledig, nauwkeurig, niet misleidend en
doorzichtig zijn.

2. Een systeemverkoper mag het in lid 1 bedoelde
materiaal niet zodanig behandelen, dat dit tot een
onnauwkeurige, misleidende of discriminerende voorstel
ling van de te verstrekken informatie zou leiden.
3.
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De door de deelnemende luchtvaartmaatschappijen

verstrekte gegevens worden door de systeemverkoper met
evenveel zorg en stiptheid ingevoerd en verwerkt, reke
ning houdend met de beperkingen van de door de afzon
derlijke deelnemende luchtvaartmaatschappijen gekozen
invoermethode en de door de systeemverkoper gehan
teerde standaardformaten.
Artikel 5

1 . Een systeemverkoper verschaft een hoofdscherm,
waarop hij de door de deelnemende luchtvaartmaatschap
pijen verstrekte gegevens inzake vluchtschema's, passa
gierstarieven en individueel verkochte beschikbare
plaatsen duidelijk, volledig, niet discriminerend en onbe
vooroordeeld weergeeft, in het bijzonder voor wat de
volgorde betreft waarin de informatie voorkomt.
2. Een systeemverkoper mag niet opzettelijk of uit
onachtzaamheid onnauwkeurige of misleidende infor
matie op het scherm weergeven. In het bijzonder geldt,
onverminderd artikel 9, lid 5, dat :

— de voor de rangschikking van de informatie te
hanteren criteria niet mogen berusten op enige, recht
streeks of onrechtstreeks met de identiteit van de

luchtvaartmaatschappij verband houdende factor en
op niet-discriminerende wijze op alle deelnemende
luchtvaartmaatschappijen van toepassing zijn ;
— bij de samenstelling en de selectie van stedenparen
niet mag worden gediscrimineerd op grond van de
verschillende luchthavens die een luchtdienst onder
houden met een zelfde stad.

3. De volgorde van de vluchtmogelijkheden op het
hoofdscherm voor de gevraagde dag of dagen wordt
bepaald zoals voorgeschreven in de bijlage, tenzij hierin
op verzoek van een consument voor een afzonderlijke
transactie verandering wordt gebracht.

b) wanneer informatie in globale of anonieme vorm op
verzoek ter beschikking van een luchtvaartmaat
schappij wordt gesteld, wordt zij op niet
discriminerende wijze aan alle deelnemende lucht
vaartmaatschappijen aangeboden ;
c) overige door het geautomatiseerde boekingssysteem
opgeleverde informatie wordt met instemming van de
betrokken luchtvaartmaatschappij beschikbaar gesteld
in het kader van overeenkomsten tussen een systeem

verkoper en deelnemende luchtvaartmaatschappijen ;
d) persoonlijke, van een reisbureau afkomstige informatie
over een consument wordt uitsluitend met toestem

ming van de consument ter beschikking gesteld van
een andere, niet bij de transactie betrokken partij.
Artikel 7

1 . De verplichtingen van een systeemverkoper krach
tens de artikelen 3 tot en met 6 zijn niet van toepassing
op een moederluchtvaartmaatschappij uit een derde land,
voor zover haar automatisch boekingssysteem niet met
deze verordening in overeenstemming is of de luchtvaart
maatschappijen uit de Gemeenschap geen behandeling
verleent welke gelijkwaardig is aan die waarop zij krach
tens deze verordening recht hebben.
2. De verplichtingen van moeder- en deelnemende
luchtvaartmaatschappijen uit hoofde van artikel 8 zijn niet
van toepassing op een automatisch boekingssysteem dat
door luchtvaartmaatschappijen uit een derde land wordt
beheerd, voor zover aan een moeder- of deelnemende

luchtvaartmaatschappij in dat land geen behandeling
wordt verleend die gelijkwaardig is aan die waarop zij
krachtens deze verordening en Verordening (EEG) nr.
2672/88 van de Commissie recht heeft.

3. De systeemverkoper of een luchtvaartmaatschappij
die een beroep wenst te doen op lid 1 of 2, moet de
Commissie minstens veertien dagen van tevoren van zijn
voornemens en van de redenen daarvoor in kennis stellen .

In uitzonderlijke omstandigheden kan de Commissie de
verkoper of de betrokken luchtvaartmaatschappij op hun
verzoek ontheffing van deze verplichting betreffende de
termijn van veertien dagen verlenen.

4. Naar aanleiding van een kennisgeving bepaalt de
Commissie onverwijld of er sprake is van discriminatie in
de zin van de leden 1 en 2. Is dat het geval, dan stelt de
Commissie alle systeemverkopers of de betrokken lucht
vaartmaatschappijen in de Gemeenschap en de Lid-Staten
daarvan in kennis. Is er geen sprake van discriminatie in
de zin van lid 1 of lid 2, dan deelt de Commissie zulks

Artikel 6

Een systeemverkoper mag statistische of andere door zijn
automatisch boekingssysteem verschafte informatie die
niet als een integrerend onderdeel van de distributiefacili
teiten wordt aangeboden, uitsluitend als volgt verstrek
ken :

a) informatie betreffende afzonderlijke boekingen wordt
op gelijke voet bechikbaar gesteld aan de luchtvaart
maatschappij of luchtvaartmaatschappijen die deel
nemen aan de dienst waarop de boeking betrekking
heeft :

aan de betrokken systeemverkoper of luchtvaarmaatschap
pijen mede.
Artikel 8

1 . Een moederluchtvaartmaatschappij of een deelne
mende luchtvaartmaatschappij mag het gebruik van een
bepaald geautomatiseerd boekingssysteem door een
abonnee niet verbinden aan het ontvangen van een
commissie of een andere aansporing tot het verkopen of
afgeven van vliegbiljetten voor haar Iuchtvervoerproduk
ten .
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2. Een moederluchtvaartmaatschappij of een deelne
mende luchtvaartmaatschappij mag een abonnee niet
verplichten een bepaald geautomatiseerd boekingssysteem
te gebruiken voor de verkoop of de afgifte van vliegbil
jetten voor luchtvervoerprodukten die rechtstreeks of
onrechtstreeks door haarzelf worden verstrekt.

3 . De leden 1 en 2 gelden onverminderd de voor
waarden die een luchtvaartmaatschappij aan een reisbu
reau kan stellen, wanneer zij aan dat bureau toestemming
verleent om vliegbiljetten voor haar luchtvervoerpro
dukten te verkopen.
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en criteria voor de opmaak en weergave van gegevens op
een scherm. Deze bepaling verplicht een systeemverkoper
er evenwel niet toe informatie vrij te geven waarbij hij een
eigendomsrecht kan doen gelden, zoals software
programma's.
3. Iedere wijziging van de vergoedingsbedragen, voor
waarden of faciliteiten en de daarvoor geldende basis
wordt op niet-discriminerende wijze aan alle deelne
mende luchtvaartmaatschappijen en abonnees doorgege
ven .

Artikel 11

Artikel 9

1 . Een systeemverkoper stelt alle distributiefaciliteiten
van een geautomatiseerd boekingssysteem op niet
discriminerende wijze ter beschikking van alle abonnees.
2. Een systeemverkoper mag een abonnee niet ver
plichten een exclusief contract te ondertekenen, noch
hem rechtstreeks of onrechtstreeks beletten zich op een
ander systeem of andere systemen te abonneren of
daarvan gebruik te maken.

3. Een aan een abonnee aangeboden dienstenuitbrei
ding dient door een systeemverkoper aan alle abonnees
op niet-discriminerende wijze te worden aangeboden.
4. Een systeemverkoper mag aan een contract met een
abonnee geen onredelijke voorwaarden verbinden en
meer in het bijzonder kan een abonnee zijn contract met
een systeemverkoper opzeggen met een opzeggingster
mijn die niet langer dan drie maanden behoeft te zijn en
niet eerder dan aan het einde van het eerste jaar verstrijkt,
zonder dat hem enige sanctie kan worden opgelegd.
5. Een systeemverkoper draagt er, hetzij met techni
sche middelen, hetzij via het contract met de abonnee,
zorg voor dat voor iedere afzonderlijke transactie de gege
vens op het hoofdscherm beschikbaar zijn, en dat de
abonnee het door de geautomatiseerde boekingssystemen
verstrekte materiaal niet zodanig manipuleert dat dit tot
een onnauwkeurige, misleidende of discriminerende voor
stelling van de informatie aan de consumenten zou

leiden. Een abonnee ^mag evenwel de gegevens voor elke

transactie herschikken of ze op een andere wijze zichtbaar
maken om tegemoet te komen aan een door een consu
ment geuite voorkeur.
6. Een systeemverkoper mag een abonnee op generlei
wijze verplichten om aangeboden technische apparatuur
te aanvaarden, maar mag eisen dat apparatuur wordt
gebruikt die compatibel is met zijn eigen systeem.
Artikel 10

1 . De door een systeemverkoper gevraagde vergoe
dingen mogen niet discriminerend zijn en moeten in een
redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de
verleende en gebruikte diensten ; met name moeten voor
een zelfde niveau van diensten de vergoedingen dezelfde
zijn.

2. Desgevraagd verstrekt een systeemverkoper aan
belanghebbende partijen nadere bijzonderheden omtrent
bestaande procedures, vergoedingen, systeemfaciliteiten

1 . Naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief
leidt de Commissie de procedure in tot beëindiging van
inbreuken op de bepalingen van deze verordening.
2. Tot het indienen van een klacht ^ijn gerechtigd :
a) de Lid-Staten ;
b) natuurlijke of rechtspersonen die rechtmatige belangen
aanvoeren .

3.

De Commissie doet de Lid-Staten onverwijld een

afschrift toekomen van de klachten en verzoeken en van
alle ter zake doende documenten welke haar in het kader

van deze procedures zijn toegezonden of door haar
worden verzonden.

Artikel 12

1 . Ter vervulling van de taken welke haar bij deze
verordening zijn opgedragen, kan de Commissie bij de
Lid-Staten, alsmede bij ondernemingen en ondernemers
verenigingen alle noodzakelijke inlichtingen inwinnen.
2. De Commissie kan voor de verstrekking van de
gevraagde inlichtingen een termijn van niet minder dan
een maand vaststellen .

3. Wanneer de Commissie tot een onderneming of een
ondernemersvereniging een verzoek om inlichtingen
richt, zendt zij gelijktijdig een afschrift van dit veirzoek
aan de Lid-Staat op het grondgebied waarvan zich het
hoofdkantoor van die onderneming of ondernemersvere
niging bevindt.

4. In haar verzoek geeft de Commissie de rechtsgrond
en het doel van dit verzoek aan een wijst zij op de sanc
ties waarin artikel 16, lid 1 , voor het verstrekken van

onjuiste inlichtingen voorziet.

5.

Tot het verstrekken van de gevraagde inlichtingen

zijn verplicht de eigenaren van een onderneming of
degenen die hen vertegenwoordigen, en, in het geval van
rechtspersonen, vennootschappen of verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid, degenen die volgens de wet of de
statuten met de vertegenwoordiging zijn belast.
Artikel 13

1 . Ter vervulling van de taken welke haar bij deze
verordening zijn opgedragen kan de Commissie bij de
ondernemingen en ondernemersverenigingen alle nood
zakelijke verificaties verrichten. Te dien einde beschikken
de functionarissen van de Commissie, die in haar

opdracht handelen, over de volgende bevoegdheden :
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a) het controleren van de boeken en bescheiden van het
bedrijf ;

b) het maken van afschriften of uittreksels uit deze

waarin geen gegevens met betrekking tot individuele
ondernemingen of ondernemersverenigingen zijn opge
nomen .

boeken en bescheiden ;

c) het ter plaatse vragen van mondelinge inlichtingen ;
d) het betreden van alle door de ondernemingen en
ondernemersverenigingen gebruikte lokalen, ter
reinen en vervoermiddelen.

2. De met de opdracht belaste functionarissen van de
Commissie oefenen hun bevoegdheden uit op vertoon
van een schriftelijke opdracht, waarin melding wordt

gemaakt van onderwerp en doel der verificatie, alsmede
van de sancties waarin artikel 16, lid 1 , voorziet voor het

niet volledig tonen van de ter inzage gevraagde boeken of
bescheiden. Voordat de verificatie plaatsvindt, stelt de
Commissie tijdig de Lid-Staat op het grondgebied
waarvan een verificatie moet worden verricht, in kennis
van de verificatie en van de identiteit der functionarissen

Artikel /5

1 . Indien een onderneming of ondernemersvereniging
de gevraagde inlichtingen binnen de door de Commissie
gestelde termijn niet dan wel onvolledig verstrekt,
verlangt de Commissie de inlichtingen bij beschikking.
Deze beschikking omschrijft de gevraagde inlichtingen,
stelt een passende termijn vast binnen welke deze moeten
worden verstrekt en wijst op de in artikel 16, lid 1 ,
bedoelde sancties, alsmede op het recht om tegen de
beschikking in beroep te gaan bij het Hof van Justitie.

2. De Commissie zendt tegelijkertijd een afschrift van
haar beschikking aan de bevoegde autoriteit van de Lid
Staat op het grondgebied waarvan zich het hoofdkantoor
van de onderneming of ondernemersvereniging bevindt.

die met de uitvoering van deze opdracht zijn belast.
3. De ondernemingen en ondernemersverenigingen
zijn verplicht zich te onderwerpen aan de verificaties
welke de Commissie- bij beschikking heeft gelast. Deze
beschikking maakt melding van onderwerp en doel van
de verificatie, geeft de datum aan waarop de verificatie een
aanvang neemt en wijst op de in artikel 16, lid 1 , voor
ziene sancties, alsmede op het recht om tegen de beschik
king in beroep te gaan bij het Hof van Justitie.

4. Alvorens de in lid 3 genoemde beschikking te
geven, raadpleegt de Commissie de Lid-Staat op het
grondgebied waarvan de verificatie moet worden verricht.

Artikel 16

1 . De Commissie kan bij beschikking aan onderne
mingen of ondernemersverenigingen geldboeten van ten
minste 1 000 en ten hoogste 50 000 ecu ppleggen,
wanneer zij opzettelijk of uit onachtzaamheid :

a) in antwoord op een verzoek als bedoeld in artikel 12,
onjuiste inlichtingen verstrekken of inlichtingen niet
verstrekken binnen de gestelde termijn ;
b) bij een verificatie geen volledige inzage geven van de
ter inzage gevraagde boeken en bescheiden van het
bedrijf, of weigeren zich te onderwerpen aan een verifi
catie krachtens artikel 13, lid 1 .

5. Functionarissen van de Lid-Staat op het grondgebied
waarvan de verificatie moet worden verricht, kunnen, op
verzoek van de Lid-Staat of van de Commissie, de functio

narissen van dé Commissie bij het vervullen van hun
opdracht bijstaan.

6. Wanneer een onderneming zich verzet tegen een
verificatie waartoe krachtens dit artikel opdracht is gege
ven, verleent de betrokken Lid-Staat de nodige bijstand
aan de functionarissen aan wie de Commissie opdracht
tot verificatie heeft gegeven, ten einde hun de vervulling
van deze verificatie mogelijk te maken.

2. De Commissie kan bij beschikking aan systeemver
kopers, moederluchtvaartmaatschappijen, deelnemende
luchtvaartmaatschappijen en/of abonnees boetes voor
overtreding van deze verordening opleggen tot ten
hoogste 10 % van de jaarlijkse omzet voor de betrokken
activiteit van de onderneming.

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete wordt
niet alleen rekening gehouden met de ernst, maar ook
met de duur van de inbreuk.

3. De beschikkingen, gegeven krachtens de leden 1 en
2, hebben geen strafrechtelijk karakter.

Artikel 14
Artikel 17

1 . De krachtens de artikelen 12 en 13 ingewonnen
inlichtingen mogen slechts worden gebruikt ten behoeve
van het betrokken verzoek of de betrokken verificatie.

2.

Onverminderd de artikelen 11 en 20, zijn de

Commissie en de bevoegde autoriteiten der Lid-Staten,
alsmede hun functionarissen verplicht inlichtingen welke
zij bij de toepassing van deze verordening hebben inge
wonnen en welke naar hun aard onder het beroepsgeheim
vallen, niet openbaar te maken.
3. De leden 1 en 2 vormen geen beletsel voor de open
baarmaking van algemene informatie of overzichten

Het Hof van Justitie heeft volledige rechtsmacht in de zin
van artikel 172 van het Verdrag ter zake van beroep tegen
beschikkingen van de Commissie waarin een geldboete
wordt opgelegd ; het kan de opgelegde geldboete vernieti
gen, verlagen of verhogen.
Artikel 18

Voor de toepassing van artikel 1 6 is de ecu die welke voor
de opstelling van de algemene begroting van de Gemeen
schappen krachtens de artikelen 207 en 209 van het
Verdrag is gebruikt.
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Artikel 19

1.

Alvorens beschikkingen te geven op grond van

artikel 16, stelt de Commissie de betrokken onderne

mingen en ondernemersverenigingen in de gelegenheid
te worden gehoord ter zake van de punten van bezwaar
welke de Commissie in aanmerking neemt of heeft geno
men .

2. Voor zover de Commissie of de bevoegde autori
teiten van de Lid-Staten dit noodzakelijk achten, kunnen
zij ook andere natuurlijke of rechtspersonen horen. Indien
natuurlijke of rechtspersonen verzoeken te worden
gehoord en blijk geven hierbij in voldoende mate belang
te hebben, wordt aan dit verzoek gevolg gegeven.
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Artikel 21

1 . Deze verordening is met ingang van 1 augustus 1989
van toepassing op alle geautomatiseerde boekingssys
temen voor geregelde passagiersdiensten.
2. Onverminderd lid 1 , zijn artikel 5, lid 3, en artikel 9,
lid 5, tot 1 januari 1 990 niet van toepassing op geautoma
tiseerde boekingssystemen waarvan de centrale admini
stratie en de voornaamste plaats van bedrijfsuitoefening
zich vóór 1 augustus 1989 in de Gemeenschap bevinden.
De Commissie kan een verdere ontheffing van twaalf
maanden verlenen voor geautomatiseerde boekingssys
temen die om technische redenen vóór 1 januari 1990
niet aan deze bepalingen kunnen voldoen.
Artikel 22

Artikel 20

1 . De Commissie maakt de beschikkingen bekend die
zij op grond van artikel 16 geeft.
2. . De bekendmaking vermeldt de betrokken partijen
en de essentiële gedeelten van de beschikking ; hierbij
wordt rekening gehouden met het rechtmatig belang van
de ondernemingen dat hun zakengeheimen niet aan de
openbaarheid worden prijsgegeven.

Déze verordening laat de nationale wetgeving inzake
openbare veiligheid en orde en databescherming onverlet.
Artikel 23

De Raad neemt uiterlijk op 31 december 1992 een besluit
over een herziening van deze verordening, aan de hand
van een Commissievoorstel dat vóór 31 maart 1992,
samen met een verslag over de toepassing van deze veror

dening, moet worden ingediend.

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

Gedaan te Brussel, 24 juli 1989.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. NALLET
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BIJLAGE
CRITERIA VOOR DE VOLGORDE

Algemene criteria

1 . Een hoofdscherm omvat, waar dat uitvoerbaar is, verbindingsvluchten van deelnemende luchtvaartmaat

schappijen die met gebruikmaking van minimaal negen verbindingspunten tot stand zijn gebracht. Een
deelnemende luchtvaartmaatschappij mag verzoeken om opneming van een onrechtstreekse luchtdienst
in het systeem, behalve indien de routering een grotere afstand vertegenwoordigt dan 130 % van de
afstand langs grootcirkels tussen de beide luchthavens. Verbindingspunten met routeringen van meer dan
130% hoeven niet te worden gebruikt.

2. Een systeemverkoper mag de schermruimte van zijn hoofdschermen niet zodanig gebruiken, dat daarbij
buitensporig de nadruk wordt gelegd op één bepaalde reismogelijkheid of dat er onrealistische reismoge
lijkheden worden aangeboden.

3. Wanneer een systeemverkoper besluit voor enig stedenpaar informatie over de vlüchtschema's of tarieven
van niet-deelnemende luchtvaartmaatschappijen op het beeldscherm weer te geven, dan dient de weergave
van die informatie nauwkeurig en niet-misleidend te zijn, en mag zij geen discriminatie tussen de daarbij
vermelde luchtvaartmaatschappijen inhouden.
4. Indien de informatie over het aantal rechtstreekse lüchtdiensten en de identiteit van de betrokken lucht

vaartmaatschappijen onvolledig is, wordt zulks duidelijk op het scherm vermeld.

Criteria voor geregelde lüchtdiensten
1 . De volgorde van de vluchtmogelijkheden op hoofdschermen voor geregelde lüchtdiensten Voor de
gevraagde dag of dagen wordt, tenzij een consument een andere aanvraag indient voor een persoonlijke
transactie, als volgt bepaald :
i) alle ononderbroken rechtstreekse vluchten tussen de betrokken stedenparen ;

ii) andere rechtstreekse vluchten zonder overstappen tussen de betrokken stedenparen ;
iii) verbindingsvluchten.

Een consument heeft op zijn minst de mogelijkheid om te vragen dat het hoofdscherm de volgorde
aangeeft op basis van de vertrek- of aankomsttijd en/of reisduur. Tenzij een consument een voorkeur heeft
aangegeven, geeft een hoofdscherm de volgorde aan op basis van de vertrektijd voor groep i) en op basis
van de reisduur voor de groepen ii) en iii).
2. Geregelde vluchten met een stop onderweg, overstappen, een wijziging van luchthaven en/of een gedeelde
vluchtcode worden duidelijk aangegeven. Vluchten met gedeelde vluchtcode worden als verbindings
vluchten behandeld.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2300/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3152/85 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad inzake de waarde van de reken
eenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid worden toegepast

GEMEENSCHAPPEN,

nr. 3152/85 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3890/88 (4);

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

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
bevoegde Comités van beheer,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
1 1 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (2),
en met name op artikel 12,
Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
1676/85 de wisselkoersen zijn aangegeven die moeten
worden gebruikt om de in nationale valuta uitgedrukte
bedragen die verband houden met de gegevens over de
wereldmarkt, in ecu om te rekenen ;

Overwegende dat met het oog op een uniforme aanpak in
de Gemeenschap en op een eenvoudiger administratief
beheer moet worden bepaald dat bij de omrekening in
ecu van de in de nationale valuta uitgedrukte bedragen
die verband houden met de gegevens over de wereld
markt, in beginsel de koersen moeten worden toegepast
die worden gebruikt voor de vaststelling of de wijziging
van de monetaire compenserende bedragen ; dat deze
bepaling moet worden opgenomen in Verordening (EEG)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In Verordening (EEG) nr. 3152/85 wordt een artikel 3 bis
ingevoegd, luidende :
„Artikel 3 bis

Onverminderd de op grond van artikel 3, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1676/85 getroffen maatregelen
worden bij de in lid 1 , onder a), eerste streepje, van dat
artikel bedoelde omrekening in ecu de koersen
gebruikt die in aanmerking worden genomen bij de
vaststelling, of, in voorkomend geval, bij de wijziging
van de monetaire compenserende bedragen.
De Commissie maakt deze koersen bekend in het

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen,
reeks L ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

(3) PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 1 .
(4) PB nr. L 346 van 15. 12. 1988, blz. 26.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2301/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3153/85 houdende bepalingen inzake de
berekening van de monetaire compenserende bedragen

GEMEENSCHAPPEN,

bouwbeleid moeten worden toegepast (*), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2300/89 (6) ;

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

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 889/87 (2), inzonderheid op

betrokken Comités van beheer,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

artikel 12,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3153/85 van

' de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3521 /88 (4), de berekeningswijze van de mone
taire compenserende bedragen is vastgesteld ; dat moet
worden bepaald dat bij toepassing van artikel 10 van
Verordening (EEG) nr. 1677/85 de omrekening plaats
vindt met gebruikmaking van de bilaterale koersen die
voortvloeien uit de koersen als bedoeld in artikel 3 bis

van Verordening (EEG) nr. 3152/85 van de Commissie
van 11 november 1985 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad inzake
de waarde van de rekeneenheid en de omrekenings
koersen die in het kader van het gemeenschappelijk land

Artikel 1

Aan artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3153/85 wordt
de volgende alinea toegevoegd :
„Bij toepassing van artikel 10 van Verordening (EEG)
nr. 1677/87 worden de monetaire compenserende
bedragen omgerekend met gebruikmaking van de bila
terale koersen die voortvloeien uit de in artikel 3 bis

van Verordening (EEG) nr. 3152/85 bedoelde koersen ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
0
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164
182
310
307

van
van
van
van

24. 6. 1985, blz. 6.
3 . 7. 1987, blz. 1 .
21 . 11 . 1985, blz. 4.
12. 11 . 1988, blz. 28 ,

0 PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 1 .
(s) Zie bladzijde 8 van dit Publikatieblad.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2302/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1876/89 tot vaststelling van de in de
landbouwsector geldende monetaire compenserende bedragen en van sommige
coëfficiënten en koersen voor de toepassing ervan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 889/87 (2), inzonderheid op
artikel 12,

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 1677/85
ingestelde monetaire compenserende bedragen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1876/89 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2186/89 (4);

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1876/89 een
bijlage III omvat waarin de bij toepassing van artikel 10
van Verordening (EEG) nr. 1677/85 te hanteren omreke
ningskoers is aangegeven ; dat op grond van artikel 3 bis
van Verordening (EEG) nr. 3152/85 van de Commissie
van 11 november 1985 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad inzake
de waarde van de rekeneenheid en de omrekenings
koersen die in het kader van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid moeten worden teogepast (*), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2300/89 (*), en van artikel

3, laatste alinea, van Verordening (EEG) nr. 3153/85 van
de Commissie van 11 november 1985 houdende bepa
lingen inzake de berekening van de monetaire compense

rende bedragen Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2301 /89 (8), met het oog op de vaststelling of, in
voorkomend geval, wijziging van de monetaire compense
rende bedragen bepaalde omrekeningskoersen toegepast
en bekendgemaakt worden ; dat het nodig is de waarde
van de betrokken koersen nader te bepalen en bijlage III
bij Verordening (EEG) nr. 1876/89 dienovereenkomstig
aan te passen ;

(

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken Comités van beheer,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Bijlage III van Verordening (EEG) nr. 1876/89 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(*)>
O
O

PB
PB
PB
PB
PB
Zie

nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.
nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 1 .
nr. L 188 van 1 . 7. 1989, blz. 1 .
nr. L 213 van 24. 7. 1989, blz. 1 .
nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 1 .
bladzijde 8 van dit Publikatieblad.

O PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 4.
(8) Zie bladzijde 9 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE
„ BIJLAGE III

In artikel 3 bis van Verordening (EEG) nr. 3152/85 bedoelde omrekeningskoersen voor de
vaststelling van de monetaire compenserende bedragen

Bfr./Lfr.
Dkr.
DM

Ffr.
Fl.
Iers £
£
lire

dr.
esc .

pta

1 ecu

100 lire

48,2869
8,93007
2,34113
7,85183
2,63785
0,873900
0,752684
1 678,01
200,854
193,985
145,718

2,87763
0,532182
0,139518

0,467925
0,157201
0,0520800 :
0,0448560

11,9698
11,5604
8,68398

1 £

64,1530
11,8643
3,11038
10,4318
3,50459
1,16105
2 229,37
266,850
257,724
193,598

1 Iers £

55,2545
10,2187
2,67895
8,98483
3,01849
0,861293
1 920,14
229,836
221,976
166,744"
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VERORDENING (EEG) Nr. 2303/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('^ laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1834/89 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,

noemde coëfficiënt,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
1 1 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4),
inzonderheid op artikel 3,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries en
griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1915/89 van de Commissie ^ en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 27 juli 1989
vastgestelde koersen ;
Overwegende dat dé bovengenoemde correctiefactor
wordt toegepast op alle elementen voor de berekening
van heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig
heidscoëfficiënten ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1915/89 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie

bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans geldende
heffingen overeenkomstig de bijlage van deze verorde
ning,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

De bij de invoer van de in artikel 1 , 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 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
164
153

van
van
van
van

1 . 11 .
27. 6.
24. 6.
13. 6.

1975,
1989,
1985,
1987,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
1.
1.

(4 PB nr. L 187 van 1 . 7. 1989, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
Heffingen
GN-code

Portugal
0709 90 60
0712 90 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
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00
110210 00
1103 11 10
1103 11 90

3431
34,31
13,87
13,87
13,66
13,66
41,42
32,09
32,09
23,49
23,49
34,31
34,31
52,35
32,09
32,09
32,09

0
32,09
32,13
70,99

35,82
34,71

Derde landen

140,52
140,52

1 52,72 ('X5)
152,72 00
108,71
108,71

117,400
107,75
107,75
91,51
91,51

140,52 (2)(3)
140,52 00
145,37 0
3,17

22,10 (4)
0,00 0
0
0,00
166,07
177,36
251,04
179,36

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(*) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 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.
(J) Voor mais van oorsprong uit de ACS-Staten of dé 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.
O De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10)
en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22).
O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2304/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1834/89 (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,

worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen

schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 27 juli 1989
vastgestelde koersen ;

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

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1916/89 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
3

(>)
0
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
153
187

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
27. 6. 1989, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
13 . 6. 1987, blz. 1 .
1 . 7. 1989, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(tn ecu / ton)

Lopend

1 ' term .

2' term.

3' term.

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0,32

0712 90 19

0

0

0

0,32

1001 10 10

0

0

0

0,20

1001 10 90

0

0

0

0,20

1001 90 91

0

0

0

0,84

1001 90 99

0

0

0

0,84

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

2,41

1004 00 90

0

0

0

2,41

1005 10 90

0

0

0

0,32

1005 90 00

0

0

0

0,32

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

1,17

GN-code

B. Mout

(in ecu / ton)
GN-code

Lopend

l e term.

2' term.

3e term.

4e term.

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

1,50

1,50

1107 10 19

0

0

0

1,12

1,12

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 2305/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van het op de restitutie voor granen 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,
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
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1834/89 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende algemene regels voor de
toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria voor
de vaststelling van het restitutiebedrag in de sector

enerzijds van de beschikbare hoeveelheden graan en van
de graanprijzen op de markt van de Gemeenschap en
anderzijds van de mogelijkheid en voorwaarden voor de
verkoop van produkten van de graansector op de wereld
markt ; dat volgens dezelfde verordening ook een even
wichtige situatie en een natuurlijke ontwikkeling van de
prijzen en het handelsverkeer op de graanmarkt dient te
worden verzekerd en dat bovendien rekening dient te
worden gehouden met het economisch aspect van de
uitvoer en de noodzaak verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te voorkomen ;

Overwegende dat voor dé in artikel 1 , onder c), van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten rekening
moet worden gehouden met de in artikel 2, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1281 /75 omschreven specifieke
criteria ;

granen (3),
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 1 6, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 2727/75 bij uitvoer van granen de op de
dag van indiening van de aanvraag van een certificaat
geldende restitutie, aangepast op grond van de in de
maand van uitvoer geldende drempelprijs, op verzoek
moet worden toegepast op uitvoer die tijdens de geldig
heidsduur van het certificaat moet plaatsvinden ; dat in
dat geval op de restitutie een correctiebedrag moet
worden toegepast ;
Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr.
2744/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende de

regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis van
granen en rijst verwerkte produkten (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1906/87 Q, een correctie
bedrag kan worden vastgesteld voor bepaalde in artikel 1 ,
onder c), van Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde
produkten ;

Overwegende dat het op grond van de situatie op de
wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten
noodzakelijk kan zijn het correctiebedrag naar gelang van
de bestemming te differentiëren ;

Overwegende dat het correctiebedrag samen met de resti
tutie en volgens dezelfde procedure moet worden vastge
steld ; dat het tussentijds kan worden gewijzigd ;

Overwegende dat, om de normale werking van het stelsel
van correctiebedragen mogelijk te maken, voor de bereke
ning van deze bedragen moet worden uitgegaan :
— van een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad Q, laat

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

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1281 /75 van
de Commissie (®) uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
inzake de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer
van granen en bepaalde op basis van granen verwerkte
produkten ;
Overwegende dat krachtens die verordening het correctie
bedrag voor granen moet worden vastgesteld in het licht
van de situatie en de op termijn verwachte ontwikkeling,
(')
0
(3)
(4)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
180
281
281
182
131

van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
27. 6. 1989, blz. 1 .
1 . 11 . 1975, blz. 78.
1 . 11 . 1975, blz. 65.
3. 7. 1987, blz. 49.
22. 5. 1975, blz. 15.

— voor de andere munteenheden, van een omrekenings
koers gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van
de

contante

wisselkoersen

voor

elke

van

deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een bepaalde
periode, ten opzichte van de in het vorige streepje
bedoelde munteenheden, en bovengenoemde coëffi
ciënt ;

Overwegende dat uit de bovengenoemde bepalingen volgt
dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeen
komstig de bijlage bij deze verordening ;
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

vooraf vastgestelde restituties bij uitvoer van granen, wordt
vastgesteld in de bijlage.

Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 2
Artikel 1

Het in artikel 16, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde correctiebedrag, van toepassing op de

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1989.

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

Gedaan ie Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van het op de
restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

Lopend

le term.

2e term.

3e~term.

4e term.

5e term .

6e term.

8

9

10

11

12

1

2

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 10 000

01

0

0

0

0

1001 10 90 000

01

0

.0

0

0

- 40,00

- 40,00

- 40,00

1001 90 99 000

01

0

0

0

0

1002 00 00 000

01

0

0

0

0

- 30,00
- 30,00

- 30,00
- 30,00

- 30,00
- 30,00

1003 00 10 000

01

0

0

0

0

1003 00 90 000

01

0

0

0

0

- 30,00

- 30,00

- 30,00

01

0

0

0

0

- 30,00

- 30,00

- 30,00

01

0

0

- 30,00

- 30,00

- 30,00

- 30,00

- 30,00

1101 00 00 110

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 120

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 130

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 150

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 180

01

0

0

0

0

0

-

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

110210 00 100

01

0

0

0

0

0

1102 10 00 200

01

0

0

0

0

0

110210 00 300

01

0

0

0

0

0

110210 00 500

01

0

0

0

0

0

-

30,00
30,00
30,00
30,00

-

30,00
30,00
30,00
30,00

-

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

-

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

1001 90 91 000

1004 00 10 000

1004 00 90 000
100510 90 000
1005 90 00 000
1007 00 90 000

1008 20 00 000

1101 00 00 190
1101 00 00 900

110210 00 900
1103 11 10 100

01

0

0

0

0

0

1103 11 10 200

01

0

0

0

0

0

1103 11 10 500
1103 11 10 900

01

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

0

1103 11 90 100

01

0

0

0

0

0

1103 11 90 900

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 alle derde landen.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 van de Commissie (PB nr. L 134 van 28. 5. 1977,
blz. 53), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 296/88 (PB nr. L 30 van 2. 2. 1988, blz. 9).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2306/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 834/89 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag in de sector granen (3) de restituties
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de
bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikke

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

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van dé
Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de
invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1906/87 0, de specifieke criteria heeft
vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden
voor de berekening van de restitutie voor deze produkten ;

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

het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die
op de wereldmarkt te dekken ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de

specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig 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. 1 676/85 van de Raad (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 f),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

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

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;
Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer
naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van
het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti
tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , onder d), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde mout, waarop
Verordening (EEG) nr. 2744/75 van toepassing is, worden
vastgesteld in de bijlage.
Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge
steld.

Artikel 2

(»)
0
O
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
27. 6. 1989, blz. 1 .
1 . 11 . 1975, blz. 78.
1 . 11 . 1975, blz. 65.
3. 7. 1987, blz. 49.

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1989 .
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
Q PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mout
(in ecu / ton)
Produktcode

Bedrag van de restitutie

1107 10 19 000

10,00
50,00
60,00

110710 99 000
1107 20 00 000

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. 2307/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

GEMEENSCHAPPEN,

vervaardiging van mout benodigde hoeveelheid granen
evenals met het economische aspect van de uitvoer en de
noodzaak verstoringen op de markt -van de Gemeenschap

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

te voorkomen ;

DE COMMISSIE 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. 1834/89 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende algemene regels voor de
toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria voor
de vaststelling van het restitutiebedrag in de sector
granen (3),
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 1 6, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 2727/75 bij uitvoer van granen de op de
dag van indiening van de aanvraag van een certificaat
geldende restitutie, aangepast op grond van de in de
maand van uitvoer geldende drempelprijs, op verzoek
moet worden toegepast op uitvoer die tijdens de geldig
heidsduur van het certificaat moet plaatsvinden ; dat in
dat geval op de restitutie een correctiebedrag moet
worden toegepast ;
Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr.
2744/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende de

regeling voor de invoer en de uitvoer van op basis van
granen en rijst verwerkte produkten (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1906/87 (*), een correctie
bedrag kan worden vastgesteld voor bepaalde in artikel 1 ,
onder d), van Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde
produkten ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1281 /75 van
de Commissie (*) uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
inzake de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer
van granen en bepaalde op basis van granen verwerkte
produkten ;
Overwegende dat krachtens die verordening het correctie
bedrag voor mout moet worden vastgesteld in het licht
van de situatie en de op termijn verwachte ontwikkeling
op de wereldmarkt ten aanzien van de mogelijkheid en de
voorwaarden voor de verkoop van de betrokken granen
evenals van mout ; dat volgens dezelfde verordening ook
rekening dient te worden gehouden met de voor de

Overwegende dat het op grond van de situatie op de
wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten
noodzakelijk kan zijn het correctiebedrag naar gelang van
de bestemming te differentiëren ;

Overwegende dat het correctiebedrag samen met de resti
tutie en volgens dezelfde procedure moet worden vastge
steld ; dat het tussentijds kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat, om de normale werking van het stelsel
van correctiebedragen mogelijk te maken, voor de bereke
ning van deze bedragen moet worden uitgegaan :

— van een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad Q, laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (8),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

— voor de andere munteenheden, van een omrekenings
koers gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van
de contante wisselkoersen voor elk van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode,
ten opzichte van de in het vorige streepje bedoelde
munteenheden en bovengenoemde coëfficiënt ;
Overwegende dat uit de bovengenoemde bepalingen volgt
dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeen
komstig de bijlage bij 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 in - artikel 16, lid .4, van Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde correctiebedrag dat van toepassing is op
de vooraf vastgestelde restituties bij uitvoer van mout,
wordt vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
27. 6. 1989, blz. 1 .
1 . 11 . 1975, blz. 78.
1 . 11 . 1975, blz. 65.
3. 7. 1987, blz. 49.

V) PB nr. L 131 van 22. 5. 1975, blz. 15.

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1989.
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
8 PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van het op de
restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag
(tn ecu/ton)
Lopend

le term.

2e term .

3e term.

4e term.

5e term.

8

9

10

11

12

1

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

110710 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

Produktcode

(in ecu/ton)
6e term.

7e term .

8e term .

9e term.

10e term.

l'le term.

2

3

4

5

6

7

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

110710 91 000

0

0

0

0

0

o

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

Produktcode
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Nr. L 220/23

VERORDENING (EEG) Nr. 2308/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
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. 1806/89 (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
van 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 eco
nomisch 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
177
166
154

van
van
van
van

25.
24.
25.
15.

6.
6.
6.
6.

1976,
1989,
1976,
1976,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
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 Raad (5), 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 Toetre
dingsakte restituties bij uitvoer naar Portugal verleend
kunnen worden ; dat op grond Van het onderzoek van de
situatie en het prijspeil geen restitutie 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,
O 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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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 ,
onder c), van dat artikel genoemde produkten, op 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 augustus 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAG SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor rijst en breukrijst
(m ecu / ton)
Produktcode

1006 20 11 000

Bestemming (')

—

Bedrag
van de restituties

—

1006 20 13 000

01

135,56

1006 20 15 000

01

135,56

1006 20 17 000
1006 20 92 000

—

—

—

—

1006 20 94 000

01

135,56

1006 20 96 000

01

135,56

1006 20 98 000
1006 30 21 000
1006 30 23 000

1006 30 25 000
1006 30 27 000

1006 30 42 000

—

—

—

—

01

135,56

01

135,56

—

—

—

—

1006 30 44 000

01

135,56

1006 30 46 000

01

135,56

1006 30 48 000

—

—

01
03
05
06
07
08
09
10

169,45
181,45

1006 30 61 000
1006 30 63 100

11

12
13
14

181,45
186,45
186,45
181,45
181,45
186,45
186,45
186,45
169,45
186,45

1006 30 63 900

01
13

169,45

1006 30 65 100

01
03
05
06
07
08
09
11
12
13
14

169,45
181,45
181,45
186,45
186,45
181,45
181,45
186,45
186,45
186,45
169,45
186,45

01
13

169,45
169,45

10

1006 30 65 900

169,45

1006 30 67 100
1006 30 67 900
1006 30 92 000

—

—

•
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(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

1006 30 94 100

01
03
05
06
07

08
09
10
11

12
13
14

01

1006 30 94 900

13

1006 30 96 900

1006 30 98 100
1006 30 98 900

1006 40 00 000

169,45
181,45
181,45
186,45
186,45
181,45
181,45
186,45
186,45
186,45
169,45
186,45
169,45
169,45

14

169,45
181,45
181,45
186,45
186,45
181,45
181,45
186,45
186,45
186,45
169,45
186,45

01
13

169,45
169,45

—

—

—

—

—

—

01
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13

1006 30 96 100

Bedrag
van de restituties

(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 Melilla

10 zone V a)
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.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 van de
Commissie (PB nr. L 134 van 28 . 5. 1977, blz. 53), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 296/88 (PB nr. L 30 van 2. 2. 1988, blz. 9).
De restituties moeten in nationale valuta worden omgerekend aan de hand van de bij de gewij

zigde Verordening (EEG) tir. 3294/86 van de Commissie (PB nr. L 304 van 30. 10. 1986, blz. 25)
vastgestelde specifieke landbouwomrekeningskoersen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2309/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

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,
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. 1806/89 (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 (5). waarbij
voor elke maand van geldigheid van het uitvoercertificaat

als basis wordt genomen de cif-prijs berekend op basis
van de offertes voor verladïng in de maand waarin de
uitvoer zal plaatshebben ;
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 (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 f),
bedoelde correctièfactor 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 toe te passen correctiebedrag, als
bedoeld in artikel 1 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
1418/76, wordt vastgesteld iri de bijlage.
Artikel 2

O PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(2) PB nr. L 177 van 24. 6. 1989, blz. 1 .

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1989.

(*) PB nr. L 222 van 10. 9. 1968, blz. 6.

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

¥) PB nr. 204 van 24. 8. 1967, blz. 20.

O PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 30.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van het bij uitvoer van
rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag
(tn ecu/ton)
Produktcode

1006 20 11 000
1006 20 13 000
1006 20 15 000

Lopende

l l term.

8

9

2' term.
10

3' term.
11

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

1006 20 94 000

0

0

0

0

1006 20 96 000

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

1006 20 17 000
1006 20 92 000

1006 20 98 000
1006 30 21 000

—

—

1006 30 23 000

0

0

0

0

1006 30 25 000

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

1006 30 27 000

1006 30 42 000
1006 30 44 000
1006 30 46 000
1006 30 48 000
1006 30 61 000
1006 30 63 100

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

1006 30 63 900

0

0

0

0

1006 30 65 Ï00

0

0

0

0

1006 30 65 900

1006 30 67 100

1006 30 67 900
1006 30 92 000

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1006 30 94 100

0

0

0

0

1006 30 94 900

0

0

0

0

1006 30 96 100

0

0

0

0

1006 30 96 900

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1006 30 98 100
1006 30 98 900
1006 40 00 000

—

—

'

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 2310/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
met betrekking tot de afgifte op 31 juli 1989 van invoercertificaten voor
produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde
landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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 ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 11 15/88 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3643/85 van de Raad van
19 december 1985 betreffende de invoerregeling die met
ingang van 1986 in de sector schape- en geitevlees voor
bepaalde derde landen geldt (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3939/87 (4), inzonderheid op
artikel 3,

stelde hoeveelheden, alle certificaataanvragen kunnen
worden ingewilligd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De Lid-Staten geven op 31 juli 1989 de in Verordening
(EEG) nr. 3653/85 bedoelde invoercertificaten af waarvoor
in de periode van 1 tot en met 10 juli 1989 aanvragen zijn
ingediend, onder de volgende voorwaarden :
a) voor de produkten van de GN-codes 0204 10 00,
0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50,
0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 1 1 , 0204 50 13,
0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 en 0204 50 39 in

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3653/85 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1 645/89 (6), uitvoeringsbepalingen van de bij
voornoemde Verordening (EEG) nr. 3643/85 ingestelde
invoerregeling zijn vastgesteld ; dat overeenkomstig artikel
2, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3653/85 dient te
worden bepaald in welke mate kan worden ingegaan op

bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1837/80 worden
de gevraagde hoeveelheden van oorsprong uit andere
derde landen volledig toegekend ;
b) voor de produkten van de GN-codes 0204 30 00,

de voor het derde kwartaal van 1989 ingediende
aanvragen om invoercertificaten ;
Overwegende dat, indien de hoeveelheden waarvoor certi
ficaataanvragen zijn ingediend groter zijn dan de hoeveel

bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1837/80 worden
de gevraagde hoeveelheden van oorsprong uit :
— Chili volledig toegekend,
— andere derde landen volledig toegekend ;
c) voor de produkten van de GN-codes 0104 10 90 en
0104 20 90 in bijlage I van Verordening (EEG) nr.
1837/80 worden de gevraagde hoeveelheden van
oorsprong uit andere derde landen met 98,772%

heden die op grond van artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3653/85 kunnen worden ingevoerd, de gevraagde
hoeveelheden overeenkomstig artikel 2, lid 5, onder b),
van die verordening met een uniform percentage dienen
te worden verlaagd ;
Overwegende dat, indien de hoeveelheden waarvoor certi
ficaten zijn aangevraagd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan
de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3653/85 vastge

0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 020442 50,
0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51 , 0204 50 53 ,
0204 50 55, 0204 50 59 , 0204 50 71 en 0204 50 79 in

verminderd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(<)
O
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

183
110
348
373
348
162

van
van
van
van
van
van

16.
29.
24.
31 .
24.
13 .

7. 1980, blz. 1 .
4. 1988, blz. 36.
12. 1985, blz. 2.
12. 1987, blz. 1 .
12. 1985, blz. 21 .
6. 1989, blz. 21 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2311/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan tijdens de
maand juli 1989 ingediende aanvragen om afgifte van invoercertificaten voor
bevroren rundvlees bestemd voor verwerking
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

heden dienstig is om voor het stelsel bedoeld in artikel
14, lid 1 , onder a), van Verordening (EEG) nr. 805/68 de
hoeveelheden procentueel te verminderen,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 571 /89 (2), en met name op
artikel 14, lid 4, onder a),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1541 /89 van
de Commissie (3) is vastgesteld welke hoeveelheden
bevroren rundvlees voor verwerking in het derde kwartaal
van 1989 onder bijzondere voorwaarden mogen worden
ingevoerd ;

Overwegende dat artikel 15, lid 6, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3182/88 (*), voorziet
in de mogelijkheid dat de aangevraagde hoeveelheden
kunnen worden verminderd ; dat de aanvragen ingediend
overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr.
1136/79 van de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 817/89 f), betrekking hebben op
hoeveelheden die de krachtens artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 1541 /89 beschikbare hoeveelheden verre over

schrijden ; dat het in deze omstandigheden en met het
oog op een billijke verdeling van de beschikbare hoeveel

Artikel 1

1 . Aan elke aanvraag om invoercertificaten die over
eenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr.
1136/79 werd ingediend voor het kwartaal dat op 1 juli
1989 begint, wordt voldaan voor de volgende hoeveelhe
den, uitgedrukt in vlees met been :
a) 1,8976 % van de gevraagde hoeveelheid voor invoer
van vlees dat is bedoeld voor de vervaardiging van
conserven, in de zin van artikel 2, lid 5, van Verorde

ning (EEG) nr. 1136/79 ;
b) 8,6318 % van de gevraagde hoeveelheid voor invoer
van vlees dat is bedoeld voor de vervaardiging van
conserven, in de zin van artikel 2, lid 6, van Verorde

ning (EEG) nr. 1136/79.

2. Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 2377/80 worden alle van een zelfde belangheb
bende afkomstige aanvragen als één enkele aanvraag
beschouwd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
61 van 4. 3. 1989, blz. 43 .
151 van 3. 6. 1989, blz. 12.
241 van 13. 9. 1980, blz. 5.

(Ó PB nr. L 283 van 18. 10. 1988, blz. 13.
O PB nr. L 141 van 9. 6. 1979, blz. 10.
P) PB nr. L 86 van 31 . 3. 1989, blz. 37.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2312/89 VAN DE COMMISSIE

van 28 juli 1989
waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juli
1989 ingediende aanvragen om afgifte van invoercertificaten voor jonge manne
lijke mestrunderen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

bb) worden voor de andere belanghebbenden met
75$92 % gereduceerd ;

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

b) voor dieren uit andere derde landen met een levend
gewicht tot en met 300 kg zijn aangevraagd,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 571 /89 (2), met name op artikel
13, lid 4, onder a),

aa) worden voor de landbouwers en landbouworga
nisaties met 97,367 % gereduceerd ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1542/89 van
de Commissie (3) is vastgesteld hoeveel jonge mannelijke
runderen in het derde kwartaal van 1 989 onder bijzondere
voorwaarden mogen worden ingevoerd ; dat, op grond van
de aanvragen om invoercertificaten welke door iedere in
genoemde verordening bedoelde groep belanghebbenden
zijn ingediend, de certificaten overeenkomstig de onder
havige verordening dienen te worden afgegeven,

bb) worden voor de andere belanghebbenden met
91,650 % gereduceerd.
2. De hoeveelheden die in Griekenland :

a) voor dieren uit Joegoslavië met een levend gewicht
van 220 tot en met 300 kg zijn aangevraagd,
aa) worden voor de landbouwers en landbouworga
nisaties met 54,882 % gereduceerd ;
bb) worden voor de andere belanghebbenden met
83,333 % gereduceerd ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

b) voor dieren uit andere derde landen met een levend
gewicht tot en met 300 kg zijn aangevraagd,

VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij de afgifte van invoercertificaten voor jonge mannelijke
mestrunderen waarvoor van 1 tot en met 10 juli 1989
aanvragen zijn ingediend, wordt als volgt te werk gegaan :

aa) worden voor de landbouwers en landbouworga
nisaties met 78,049 % gereduceerd ;

bb) worden voor de andere belanghebbenden met
87,341 % gereduceerd.

1 . De hoeveelheden die in Italië :

a) voor dieren uit Joegoslavië met een levend gewicht
van 220 tot en met 300 kg zijn aangevraagd,
aa) worden voor de landbouwers en landbouworga
nisaties met 97,559 % gereduceerd ;

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
0 PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 43 .
O PB nr. L 151 van 3. 6. 1989, blz. 13.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

29 . 7. 89

VERORDENING (EEG) Nr. 2313/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot beëindiging van een inschrijving voor de levering, in het kader van de
voedselhulp, van geraffineerde koolzaadolie
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 Veror
dening (EEG) nr. 1750/89 (a), en met name op artikel 6, lid 1 , onder c),

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 1978/89 (3) een inschrijving
heeft gehouden voor de levering, in het kader van de voedselhulp, van 2 000 ton geraffi
neerde koolzaadolie ; dat de leveringsvoorwaarden moeten worden herzien en dat bijgevolg
de betrokken inschrijving moet worden beëindigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De inschrijving genoemd in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 1978/89 is beëindigd.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 172 van 21 . 6. 1989, blz. 1 .
(3) PB nr. L 189 van 4. 7. 1989, blz. 16.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2314/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

mengvoeders op basis van granen moet worden bepaald

GEMEENSCHAPPEN,

door slechts met bepaalde produkten rekening te houden
die worden gebruikt voor de vervaardiging van mengvoe
ders en waarvoor een restitutie kan worden vastgesteld ;

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. 1834/89 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag in de sector granen (3) de restituties
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de
bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikke

ling, enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen
evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeen
schap, en anderzijds van de prijzen van granen en
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens dit artikel ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graanmarkten een evenwichtige
toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het
gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels en criteria
op de huidige toestand van de markten in de sector
mengvoeders op basis van granen ertoe leidt dat de resti
tutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is het
verschil te dekken tussen de prijzen in de Gemeenschap
en die op de wereldmarkt ;
Overwegende dat krachtens artikel 7, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2743/75 van de Raad van 29 oktobêr 1975
houdende vaststelling van de regeling voor mengvoeders
op basis van granen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 944/87 Q, de restitutie bij uitvoer van
(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz.
180 van 27. 6. 1989, blz.
281 van 1 . 11 . 1975, blz.
281 van 1 . 11 . 1975, blz.
90 van 2. 4. 1987, blz. 2.

1.
1.
78 .
60.

Overwegende dat Verordeiiing (EEG) nr. 1913/69 van de
Commissie van 29 september 1969 betreffende de toeken
ning en de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer
van mengvoeders op basis van granen (*), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1349/87 0, heeft voorge
schreven dat de berekening van de restitutie bij uitvoer
moet worden gebaseerd op het gemiddelde van de voor de
meest algemeen gebruikte basisgranen toegekende restitu
ties en berekende heffingen, aangepast aan de hand van
de in de lopende maand geldende drempelprijs ; dat voor
deze berekening eveneens rekening gehouden moet
worden met het gehalte aan graanprodukten ; dat
derhalve, ter vereenvoudiging, de mengvoeders in catego
rieën geklasseerd en de restitutie voor elke categorie op
basis van de hoeveelheid graanprodukten die de betref
fende categorie gewoonlijk bevat, vastgesteld dienen te
worden ; dat anderzijds het bedrag van de restitutie even
eens rekening moet houden met de afzetmogelijkheden
en verkoopvoorwaarden voor de betrokken produkten op
de wereldmarkt, het belang dat men erbij heeft om versto
ringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen
en het economisch aspect van de uitvoer ;

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

een nieuwe afbakening van de zones van bestemming
voor de restituties of de heffingen bij uitvoer en voor
bepaalde uitvoercertificaten in de sectoren granen en
rijst (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
296/88 (') ;
(0
O
(8)
(')

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

246 van 30.
127 van 16.
134 van 28 .
30 van 2. 2.

9. 1969 , blz. 11 .
5. 1987, blz. 14.
5. 1977, blz. 53.
1988, blz. 9.
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Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (2),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald

Nr. L 220/35

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 :

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 ;

Artikel 1

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
2727/75 bedoelde mengvoeders waarop Verordening
(EEG) nr. 2743/75 van toepassing is, worden vastgesteld in
overeenstemming met de bijlage van deze verordening.
Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge
steld.

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij tussentijds kan worden gewij
zigd ;
Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

4 PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .

v
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie

2309 10 11 050
2309 10 11 110

01
09

2309 10 11 190

.\
2309 1011 210

\

01

09
01
09

2309 10 11 290

01

09

2309 10 11 310

01
09

2309 10 11 390

01

09
2309 10 11 900
2309 10 13 050

2309 10 13 110

—

—

01
09

2309 10 13 190

01
09

2309 10 13 210

01
09

2309 10 13 290

01

09

2309 10 13 310

01
09

2309 10 13 390

01

09

2309 10 13 900
2309 10 31 050

2309 10 31 110

—

—

01
09

2309 10 31 190

01
09

2309 10 31 210

01

09
2309 10 31 290

01
09

2309 10 31 310

01

09
2309 10 31 390

01

09 :
2309 10 31 410

01
09

2309 10 31 490

01

09

2309 10 31 510

01

09

3,96
—

2,59
—

7,92
—

-

5,19
—

.

15,83
—

10,37
—

—

—

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

—

—

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

15,56
—

31,66
—

Nr. L 220/37
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(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

2309 10 31 590

01

09

2309 10 31 610

I

01

09

2309 10 31 690

01
09

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

—

I

I
I

01

01

01

01
09

2309 10 33 390

01

2309 10 33 410

01

I

09

\

09
2309 10 33 490

I

01

09

2309 10 33 510

01
09

2309 10 33 590

01
09

2309 10 33 610

I

01
09

2309 10 33 690

01
09

2309 10 33 900
2309 10 51 050
2309 10 51 lia

I

I
l

01

01
01
01
01
09

2309 10 51 390

I

01
09

2309 10 51 410

01

2309 10 51 490

01

09

09

2309 10 51 510

I

01

09
2309 10 51 590

01

09
2309 10 51 610

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

15,56
—

31,66
—

20,74
—

39,58
—

25,93
—

—

09

2309 10 51 310

—

—

09

2309 10 51 290

—

—

09

2309 10 51 210

—

—

09

2309 10 51 190

—

25,93

—

09

2309 10 33 310

—

39,58

3,96

09
2309 10 33 290

20,74

01

09
2309 10 33 210

restitutie

—

09
2309 10 33 190

Bedrag van de

01
09

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

15,56
—

31,66
—

20,74
—

39,58
—
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(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

2309 10 51 690

01

09
2309 10 51 710

01

Bedrag van de
restitutie

25,93
—

47,49

09

2309 10 51 790

01
09

2309 10 51 810

\

01

09
2309 10 51 890

2309 10 51 900
2309 10 53 050

2309 10 53 110

2309 10 53 190

09

—

—

—

01

01

01

01
09

2309 10 53 310

01

09
2309 10 53 390

01

09

2309 10 53 410

01
09

2309 10 53 490

01
09

2309 10 53 510

01

09

2309 10 53 590

01

09
2309 10 53 610

01
09

2309 10 53 690

01
09

2309 10 53710

01

09
2309 10 53 790

01

09
2309 10 53 810

01

09

2309 10 53 890

01
09

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

—

—

09

2309 10 53 290

51,81
33,94

09

2309 10 53210

—

01

09

\

31,11

—

—

01

09

^

—

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

1 5,56
—

31,66
—

20,74
—

39,58
—

25,93
—

47,49
—

31,11
—

51,81
—

33,94
—

—

—

3,96
—

Nr. L 220/39
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(in ecu / ton)
Prodüktcode

Bestemming (')

2309 90 31 190

01

. Bedrag van de
restitutie

2,59

09

2309 90 31 210

—

7,92

01
09

2309 90 31 290

—

5,19

01
09

2309 90 31 310

—

01

15,83

09

2309 90 31 390

I

—

01

10,37

09
2309 90 31 900
2309 90 33 050

—

—

—

2309 90 33 110

01

2309 90 33 190

01

I

—

,

—

3,96

09

I

—

2,59

09

2309 90 33 210

—

01

7,92

09

2309 90 33 290

—

01

5,19

09
2309 90 33 310

01

—

15,83

09

230990 33 390

I

01

—

10,37

09

2309 90 33 900

2309 90 41 050
2309 90 41 110

—

—

—

—

—

01

3,96

09

2309 90 41 190

—

01

2,59

09
2309 90 41 210

—

01

7,92

09

2309 90 41 290

I

—

01

5,19

09
2309 90 41 310

01

2309 90 41 390

01

I

—

15,83

09

I

—

10,37

09

2309 90 41 410

01

—

23,75

09
2309 90 41 490

01

—

15,56

09

2309 90 41 510

I

01

—

31,66

09

2309 90 41 590

01

—

20,74

09
2309 90 41 610

I

01

—

39,58

09

2309 90 41 690

01

—

25,93

09

2309 90 41 900
2309 90 43 050
2309 90 43 110

l

—

—

—

01
09

2309 90 43 190

—

—

01

09

3,96
'

—

2,59
—
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(in ecu / ton)
Produktcode

2309 90 43 210

Bestemming (')
01

09
2309 90 43 290

01

09
2309 90 43 310

01

09
2309 90 43 390

01

09

2309 90 43 410

01

09

2309 90 43 490

01
09

2309 90 43 510

01

09
2309 90 43 590

01

2309 90 43 610

01

09

09

2309 90 43 690

l

01
09

2309 90 43 900
2309 90 51 050

2309 90 51 110

01

01

01

01

09
2309 90 51 390

01
09

2309 90 51 410

01

09
2309 90 51 490

01

09
2309 90 51 510

01

09
2309 90 51 590

01

09
2309 90 51 610

01

09
2309 90 51 690

01
09

2309 90 51 710

01

2309 90 51 790

01

09

09

2309 90 51 »10

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

15,56
—

31,66
—

20,74
—

01
09

-

39,58
—

25,93
—

—

01

09

2309 90 51 310

—

—

09

2309 90 51 290

7,92

—

09

2309 90 51 210

restitutie

—

09

2309 90 51 190

Bedrag van de

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83
—

10,37
—

23,75
—

15,56
—

31,66
—

20,74
—

39,58
—

25,93
—

47,49
—

31,11
—

51,81
—

Nr. L 220/41
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(in ecu / ton)

Bedrag van de

Produktcode

Bestemming (')

2309 90 51 890

01

33,94

09

—

l
2309 90 51 900
2309 90 53 050
2309 90 53 110

—

—

—

—

01

09

2309 90 53 190

01
09

2309 90 53 210

01

09

2309 90 53 290

01
09

2309 90 53 310

restitutie

01

3,96
—

2,59
—

7,92
—

5,19
—

15,83

09
2309 90 53 390

01

09
2309 90 53 410

01
09

2309 90 53 490

\

01

09

2309 90 53 510

01
09

2309 90 53 590

01

09

2309 90 53 610

01
09

2309 90 53 690

01

09
2309 90 53 710

2309 90 53 790

01

15,56
—

31,66
—

20,74
—

39,58
—

—

47,49
31,11

01

01

—

-

25,93

— •

09
2309 90 53 900

—

01

09

2309 90 53 890

—

23,75

09

09

2309 90 53 810

10,37

—

51,81
—

33,94
—

—

(') 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 $n 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. 2315/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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. 1834/89 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1806/89 (4), inzonderheid op artikel 17, lid 2,
vierde alinea,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 en artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordeningen genoemde produkten en de prijzen van
deze produkten in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad (*) en artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 1431 /76 van de Raad (6), houdende
respectievelijk voor de sector granen en voor rijst alge
mene regels voor de toekenning van restituties bij de
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitu
tiebedrag, de restituties moeten worden vastgesteld met
inachtneming van de bestaande situatie en de vooruit
zichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschik
bare hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van
hun prijzen op de markt van de Gemeenschap, en ander
zijds van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens deze artikelen ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een evenwich
tige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op
het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en dat
bovendien rekening moet worden gehouden met het
economische aspect van de bedoelde uitvoer en de nood
zaak storingen op de markt van de Gemeenschap te
vermijden ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de
(')
(2)
0
(4
(*)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
180
166
177
281
166

van
van
van
van
van
van

1 . 11 .
27. 6.
25. 6.
24. 6.
1 . 11 .
25. 6.

1975,
1989,
1976,
1989,
1975,
1976,

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

1.
1.
1.
1.
78 .
36.

invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten Q, 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
produkten ;
Overwegende dat op basis van de in Verordening (EEG)
nr. 2744/75 voorgeschreven criteria met name rekening
dient te worden gehouden met de prijzen en de hoeveel
heden basisprodukten die voor de berekening van het
variabele element van de heffing zijn aangehouden ; dat
krachtens artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2744/75 en
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1077/68 van de
Commissie (9), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
2764/71 (10), voor bepaalde produkten het bedrag van de
restitutie bij uitvoer dient te worden verminderd met het
bedrag van de restitutie bij de produktie die aan het basis
produkt is toegekend ;

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

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

Overwegende dat de restitutie wordt berekend met inacht
neming van de hoeveelheid grondstoffen die het variabele
element van de heffing bepaalt ; dat de hoeveelheid

grondstof die voor bepaalde verwerkte produkten is
gebruikt naar gelang van het uiteindelijke gebruik van het
produkt kan wisselen ; dat volgens het toegepaste fabrica
geproces behalve het gewenste hoofdprodukt andere
bijprodukten worden verkregen waarvan de hoeveelheid
en de waarde volgens de aard en de kwaliteit van het
gemaakte hoofdprodukt kunnen wisselen ; dat de cumu
latie van restituties toegekend aan verschillende
produkten uit een zelfde verwerkingsproces op grondslag
van hetzelfde basisprodukt in bepaalde gevallen uitvoer
naar derde landen mogelijk zou kunnen maken tegen
lagere prijzen dan de op de wereldmarkt geldende note
ringen ; dat derhalve voor sommige van deze produkten
de restitutie moet worden beperkt tot een bedrag dat,
hoewel de toegang tot de wereldmarkt mogelijk moet blij
ven, de inachtneming van de doelstellingen van de
gemeenschappelijke ordening der markten verzekert ;

Overwegende dat het wenselijk is dé aan bepaalde
verwerkte produkten toe te kennen restitutie, al naar
gelang van het produkt, hoger of lager vast te stellen
volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het
gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het
zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere bete
Q PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.
(8) PB nr. L 182 van 3 . 7. 1987, blz. 49.
(') PB nr. L 181 van 27. 7. 1968, blz. 1 .
(10) PB nr.' L 283 van 24. 12. 1971 , blz. 30 .
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kenis zijn voor de hoeveelheid basisprodukt die werkelijk
voor de vervaardiging van het verwerkte produkt is
gebruikt ;
Overwegende dat ten aanzien van maniokwortel en
andere tropische wortels en knollen en het daarvan
vervaardigde meel, het economische aspect van de
uitvoeren die, in het bijzonder gezien de aard en de
herkomst van deze produkten, zouden kunnen worden
overwogen op het ogenblik geen vaststelling van een
restitutie bij uitvoer behoeft ; dat het voor bepaalde
verwerkte produkten, gezien het geringe aandeel van de
Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet
noodzakelijk is een restitutie bij uitvoer vast te stellen ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2806/71 van de
Commissie (') aanvullende voorschriften betreffende de
toekenning van restituties bij uitvoer van bepaalde op
basis van granen en rijst verwerkte produkten heeft vast
gesteld ;

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

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

Nr. L 220/43

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode,
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen

schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;
Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Akte van

Toetreding van Spanje en Portugal restituties bij uitvoer
naar Portugal verleend kunnen worden ; dat op grond van
het onderzoek van de situatie en het prijspeil geen resti
tutie bij uitvoer naar Portugal dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen*
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , 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.
Voor uitvoer naar Portugal werd geen restitutie vastge
steld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

(in ecu/ton)
Prodüktcode

1102 20 10 100

1102 20 10 300

Bedrag van
de restitutie

100,74
86,35

1104 22 10 900

86,35

1104 22 50 000
1104 23 10 100

1102 30 00 000

1104 23 10 300

1102 90 10 900

1102 90 30 100

86,30
58.68
91.69
91,69

1103 1311 300
1103 13 11 500

129,53
100,74
86,35

1103 13 11 900
1103 13 19 100
1103 13 19 300

1103 13 19 500

129,53
100,74
86,35

1103 13 19 900
1103 13 90 100

86,35

1103 13 90 900

1103 19 30 100

57,53
89,17

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

1104 11 90100

1104 12 90 300

1104 30 90 000
110710 11 000
110710 91 000
1108 1100 100

1108 11 00 900

1108 12 00 100
1108 13 00 100
1108 14 00 100

1108 19 10 100
1108 19 90 100
1109 00 00 100

1702 30 59 000
1702 30 91 000

101,88
81,50

1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900

1702 90 75 000

115,14

1702 90 79 000

1104 19 50 130

93,55

2106 90 55 000

1104 19 50 150

2302 10 10 000

1104 19 50 190

2302 10 90 100

1104 19 50 900

230210 90 900

110419 91 000

2302 20 10 000

86,30

1104 21 10 900

2302 20 90 100

'

150,40
115,14
150,40
115,14
115,14
150,40
115,14
157,59
109,38
115,14
14,28
14,28
14,28
14,28

2302 20 90 900

86,30

1104 21 30 900

2302 30 10 000
2302 30 90 000

115,06
92,05

1104 21 50 900
1104 22 10 100

0,00

1109 00 00 900

1104 19 50 110

1104 21 50 300

112,10

1108 19 10 900

49,98

1104 21 50 100

115,14

1108 13 00 900

1104 19 10 000

1104 21 30 100

115,14

1108 12 00 900

1702 30 99 000

1104 12 90 900

1104 21 10 100

57,53
57,53
12,25
17,99
87,22
102,40
98,00

1104 29 95 000

1702 30 51 000

73,40
86,30

1104 11 90 900
1104 12 90 100

1104 29 10 900

1108 19 90 900

49,98
58,68

1103 29 30 000
1103 29 40 000

1104 29 10 100

1108 14 00 900

1103 14 00 000

1103 19 10 000

1104 23 10 900

1104 30 10 000

1103 12 00 900
1103 13 11 100

107,94
82,75

1104 29 91 000

1102 90 30 900
1103 12 00 100

86,60

110422 30 100

1102 20 90 900
1102 90 10 100

de restitutie

1104 22 30 900

1102 20 10 900

1102 20 90 100

Bedrag van

Prodüktcode

81,50

2302 40 10 000

14,28
14,28
14,28

2302 40 90 000

14,28

2303 10 11 100

57,57

2303 10 11 900

NB : Pröduktcodés 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. 2316/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het
verkoopseizoen 1989/1990 en van de compenserende heffing bij niet inachtne
ming van deze prijs

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van

24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 1 25/89 (2), en met name op
artikel 9, lid 6,

Overwegende dat in artikel 9, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 426/86 is bepaald dat de minimumprijs bij
invoer van krenten en rozijnen wordt vastgesteld met
inachtneming van :
— de prijs franco grens bij invoer in de Gemeenschap,
— de wereldmarktprijzen,
— de situatie op de markt van de Gemeenschap,
— de ontwikkeling van het handelsverkeer met derde
landen ;

Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2089/85 van de Raad van 23 juli 1985 tot vast
stelling van de algemene voorschriften met betrekking tot
het stelsel van minimumprijzen bij invoer van krenten en
rozijnen (3) is bepaald dat de compenserende heffingen
worden vastgesteld aan de hand van een invoerprijsschaal ;

dat de maximale compenserende heffing wordt vastgesteld
op basis van de gunstigste prijzen die door de meest
representatieve derde landen voor aanzienlijke hoeveel
heden op de wereldmarkt worden toegepast ; dat voor
krenten en rozijnen een minimumprijs bij invoer moet
worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen
voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 wordt vastgesteld
zoals aangegeven in bijlage I.
2. De compenserende heffing bij niet inachtneming
van de in lid 1 bedoelde minimumprijs bij invoer is vast
gesteld in bijlage II.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
O PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
O PB nr. L 197 van 27. 7. 1985, blz. 10.
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BIJLAGE I
Minimumprijzen bij invoer
(in ecu/ton)

Minimumprijzen
bij invoer

Omschrijving

GN-code
c

0806 20

— Rozijnen en krenten :
— — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel
lijke verpakking van 2 kg of minder :

0806 20 11
0806 20 19

— — — krenten

989,03
1 034,68

— — — rozijnen
— — andere :

0806 20 91

— — — krenten

0806 20 99

— — — rozijnen

855,86
895,36

BIJLAGE II
Compenserende heffingen
1 . Krenten van GN-code 0806 20 11

(in ecu/ton)

Toegepaste invoerprijs
minder dan

maar niet minder dan

979,14
959,36
929,69
900,02

989,03
979,14
959,36
929,69
900,02

Toe te passen compenserende heffing
9,89
29,67
59,34
89,01
144,67

2. Krenten van GN-code 0806 20 91

(in ecu/ton)

Toegepaste invoerprijs
Toe te passen compenserende heffing
minder dan

maar niet minder dan

847,30
830,18
804,51
778,83

855,86
847,30
830,18
804,51
778,83

8,56
11,50
11,50
11,50
11,50

3. Rozijnen van GN-code 0806 20 19
(in ecu/ton)
Toegepaste invoerprijs
minder dan

maar niet minder dan

1 034,68
1 024,33
1 003,64
972,60
941,56

1 024,33
1 003,64
972,60
941,56

Toe te passen compenserende heffing
10,35
31,04

62,08
93,12
190,32
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4. Rozijnen van GN-code 0806 20 99
(in ecu/ton)
Toegepaste invoerprijs
minder dan

895,36
886,41
868,50
841,64
814,78

maar niet minder dan

886,41
868,50
841,64
814,78

Toe te passen compenserende heffing
8,95
26,86
51,00
51,00
51,00
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VERORDENING (EEG) Nr. 2317/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1432/88 houdende uitvoeringsbepalingen
inzake de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector granen
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
24 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1834/89 (2), en met name
op artikel 4 ter, lid 3,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 850/89 van de
Commissie (3), tot afwijking van Verordening (EEG) nr.
1432/88 (4), is bepaald dat de terugbetaling van het
verschil tussen de betaalde voorlopige extra medeverant
woordelijkheidsheffing en de uiteindelijk voor het
verkoopseizoen 1988/ 1989 verschuldigde extra medever
antwoordelijkheidsheffing uiterlijk aan het einde van de
maand juli 1989 moet plaatsvinden ; dat het soms onmo
gelijk is deze termijn in acht te nemen vanwege bepaalde

In afwijking van artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. - 1432/88 mogen de Lid-Staten .voor het verkoopseizoen
1988/ 1989 de terugbetaling van het verschil tussen de
betaalde voorlopige extra medeverantwoordelijkheidshef
fing en de uiteindelijk verschuldigde extra medeverant
woordelijkheidsheffing verrichten tot en met 31 augustus

Artikel 1

1989.

Artikel 2

administratieve moeilijkheden ; dat het in dit verband
noodzakelijk is deze termijn voor de terugbetalingen met
betrekking tot het verkoopseizoen 1988/ 1989 met één
maand te verlengen ;

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 juli 1989.

/
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
180 van 27. 6. 1989, blz. 1 .
89 van 1 . 4. 1989, blz. 55.
131 van 27. 5. 1988 , blz. 37.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2318/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1764/86 inzake de minimumkwa
liteitsnormen waaraan verwerkte produkten op basis van tomaten moeten
voldoen om voor produktiesteun in aanmerking te komen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

— „geschilde tomaten" :
— bevroren geschilde tomaten, heel of niet heel,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 125/89 (2), en met name op
artikel 6, lid 4,

Overwegende dat ongeschilde tomaten, hele of niet hele
(crush of pizza sauce), van GN-code ex 2002 10 00 bij
Verordening (EEG) nr. 1125/89 zijn opgenomen in de in
bijlage I, deel A, bij Verordening (EEG) nr. 426/86
vermelde lijst van produkten die in aanmerking komen
voor produktiesteun ; dat bijgevolg voor deze produkten
ook minimumkwaliteitsnormen moeten worden vastge
steld die gebaseerd zijn op traditionele, bonafide fabrica
geprocédés ; dat de bij deze verordening vastgestelde
kwaliteitsnormen uitvoeringsbepalingen van de produk
tiesteunregeling zijn en een aanvulling vormen op Veror
dening (EEG) nr. 1599/84 van de Commissie van 5 juni
1984 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de
produktiesteunregeling voor verwerkte produkten op basis
van groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2260/89 (4) ;
Overwegende dat er termen aanwezig zijn om Verorde
ning (EEG) nr. 1764/86 0 te wijzigen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van -het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

en

— verduurzaamde geschilde tomaten, heel of niet
heel,

als omschreven in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 1599/84 ;

— „ongeschilde tomaten" :
verduurzaamde ongeschilde tomaten, heel of niet
heel, als omschreven -in artikel 1 van genoemde
verordening.
Artikel 4

1 . Aan ongeschilde en geschilde tomaten mogen
uitsluitend de volgende ingrediënten worden toege
voegd :
— water,

— tomatensap,
— tomatenconcentraat,

— keukenzout (natriumchloride),
— natuurlijke specerijen, aromatische kruiden en
extracten daarvan, natuurlijke smaakstoffen.

De enige additieven die bij de produktie van geschilde
en ongeschilde tomaten mogen worden gebruikt zijn
citroenzuur (E 330) en calciumchloride (509).
2. De hoeveelheid toegevoegd keukenzout mag niet
meer bedragen dan 3 % van het nettogewicht en
wanneer calciumchloride wordt toegevoegd, mag het
totale, in ionen uitgedrukte calciumgehalte niet hoger
zijn dan 0,045 % voor hele tomaten en 0,080 % voor
niet hele tomaten. Voor de bepaling van de hoeveel
heid toegevoegd keukenzout wordt het natuurlijk
gehalte aan chloriden geacht gelijk te zijn aan 2 % van
het drogestofgehalte.

Verordening (EEG) nr. 1764/86 wordt als volgt gewijzigd :

3. Toegevoegd tomatensap en tomatenconcentraat
moeten voldoen aan de in titel II vastgestelde mini

1 . Titel I wordt als volgt gelezen :

mumeisen .

„TITEL I

Kwaliteitseisen voor geschilde en ongeschilde
tomaten

Artikel 3

In deze verordening wordt verstaan onder :
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
152 van 8 . 6. 1984, blz. 16.
216 van 27. 7. 1989, blz. 46.
153 van 7. 6. 1986, blz. 1 .

Artikel 5

1.

Geschilde en ongeschilde tomaten moeten vrij

zijn van vreemde geur of «maak en de kleur hebben
die kenmerkend is voor deugdelijk verwerkte tomaten
van de gebruikte variëteit.

2. Geschilde tomaten moeten praktisch vrij zijn van
schil. Ongeschilde tomaten moeten nog praktisch
geheel van de schil zijn voorzien. Bij hele geschilde en
ongeschilde tomaten mogen ook praktisch geen
gesmette exemplaren voorkomen.
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3. Bij de schimmeltest van verduurzaamde tomaten
(tomaten en opgiet) mogen niet meer dan 50 % posi

b) «schil" : schil die al dan niet vastzit aan het vrucht
vlees of die los in de recipiënt wordt aangetroffen.

tieve velden worden geteld en de pH mag niet meer
bedragen dan 4,5.

Artikel 7

Artikel 6

1 . De produkten worden geacht aan de in artikel 5,
lid 2, genoemde voorwaarden te voldoen, wanneer de
volgende toleranties niet worden overschreden :
— smelten : 35 cm2 in totaal ;

— aanwezigheid van schil bij geschilde tomaten :
— hele tomaten : 300 cm2 in totaal,
— niet hele tomaten : 1 250 cm2 in totaal ;

— ontbreken van schil bij ongeschilde tomaten :
— hele tomaten : 300 cm2 in totaal,
— niet hele tomaten : 1 250 cm2 in totaal.

Deze toleranties gelden per 10 kg nettogewicht.
2.

1 . De verduurzaamde geschilde en ongeschilde
tomaten en de opgiet in een recipiënt moeten ten
minste 90 % van de watercapaciteit van de recipiënt
innemen.

2. Het netto uitlekgewicht van de hele verduur
zaamde geschilde en ongeschilde tomaten moet
gemiddeld ten minste gelijk zijn aan 56 % van de in
gram uitgedrukte watercapaciteit van de recipiënt.
3. Voor verduurzaamde geschilde en ongeschilde
tomaten in glazen recipiënten wordt 20 ml van de
watercapaciteit afgetrokken alvorens de in lid 1 en lid
2 bedoelde percentages worden berekend ".
2. In titel IV worden in artikel 13, lid 1 , de termen

„tomaten zonder schil" vervangen door „geschilde en
ongeschilde tomaten".

Vöör de toepassing van lid 1 wordt verstaan

onder :

Artikel 2

a) «smetten" : plekken waar oppervlakkige kneuzingen
dieper zijn doorgedrongen en die daardoor duide
lijk van kleur en textuur verschillen van het
normale tomatenweefsel en die normalerwijze
tijdens de verwerking zouden zijn verwijderd ;

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 2319/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van minimumkwaliteitseisen waaraan Williams- en Rochaperen
op siroop en op natuurlijk vrucfatesap moeten voldoen om voor produktiesteun
in aanmerking te komen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 125/89 (2), en 'met name op
artikel 6, lid 4,

Overwegende dat bij artikel 2, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 426/86 een produktiesteunregeling is ingesteld
voor bepaalde in bijlage I, deel A, bij die verordening
genoemde produkten ; dat in artikel 6, lid 1 , onder b), is
bepaald dat de steun slechts wordt toegekend voor
produkten die beantwoorden aan nog nader vast te stellen
minimumkwaliteitseisen ;

Overwegende dat dergelijke minimumkwaliteitseisen ten
doel hebben te voorkomen dat produkten worden gepro
duceerd waarnaar geen vraag bestaat of waardoor de markt
zou worden verstoord ; dat deze eisen moeten zijn geba
seerd op traditionele en bonafide fabricageprocédés ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1289/85 van
de Commissie (3) de minimumkwaliteitseisen zijn vastge
steld voor Williamsperen op siroop ; dat deze bepalingen
moeten worden aangepast om rekening te houden met
het feit dat de steunregeling krachtens Verordening (EEG)
nr. 1 1 25/89 van de Raad ook geldt voor Rochaperen op
siroop en Williams-^ en Rochaperen op natuurlijk vruchte
sap ; dat de aldus aangepaste minimumkwaliteitseisen
duidelijkheidshalve in een nieuwe tekst moeten worden

Artikel 1

Bij deze verordening worden de minimumkwaliteitseisen
vastgesteld waaraan de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 1599/84 bedoelde Williams- en Rochaperen op siroop
of op natuurlijk vruchtesap, hierna «peren op siroop en/of
op natuurlijk vruchtesap" genoemd, moeten voldoen om
voor de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 426/86
bedoelde produktiesteun in aanmerking te komen.
Artikel 2

Voor de vervaardiging van peren op siroop en/of op
natuurlijk vruchtesap mogen alleen peren van de soort
Pyrus Communis L., variëteiten Williams en Rocha,

worden gebruikt. Het basisprodukt moet vers, gezond en
schoon zijn, en geschikt voor verwerking.

Het basisprodukt mag, voordat het voor de vervaardiging
van peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap wordt
gebruikt, gekoeld zijn.
Artikel 3

1 . Peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap
worden vervaardigd in een van de in lid 2 vermelde
presentatievormen.

2. Voor de toepassing van déze verordening worden de
presentatievormen voor peren als volgt omschreven :

opgenomen ;

a) „hele vruchten" : hele vruchten met of zonder steel

Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
kwaliteitseisen uitvoeringsbepalingen zijn die een aanvul
ling vormen op Verordening (EEG) nr. 1599/84 van de
Commissie van 5 juni 1984 tot vaststelling van uitvoe
ringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor
verwerkte produkten op basis van groenten en fruit (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2260/89 (*) ;

waarvan het klokhuis niet is verwijderd ;
b) „halve vruchten" : vruchten waarvan het klokhuis is
verwijderd en die in twee ongeveer gelijke delen zijn
gesneden ;
c) „kwarten" : vruchten waarvan het klokhuis is verwijderd
en die in vier ongeveer gelijke 4elen zijn gesneden ;
d) „schijfjes" : vruchten waarvan het klokhuis is verwijderd
en die in meer dan vier wigvormige delen zijn gesne

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
133 van 22. 5. 1985, blz. 5.
152 van 8 . 6. 1984, blz. 16.

Ó PB nr. L 216 van 27. 7. 1989, blz. 46.

den ;

e) „dobbelsteentjes" : vruchten waarvan het. klokhuis is
verwijderd en die in kubusachtige delen zijn gesneden.

3. Elke recipiënt met peren op siroop en/of op natuur
lijk vruchtesap mag slechts één presentatievorm bevatten
en moet bestaan uit vruchten of delen daarvan van vrijwel
gelijke grootte. In de recipiënt mogen geen andere
soorten fruit voorkomen.

Hele vruchten, halve vruchten en kwarten moeten nage
noeg vrij zijn van mechanisch beschadigde exemplaren.

4. De kleur van de verduurzaamde peren dient
kenmerkend te zijn voor de variëteit Williams of de varië
teit Rocha. Een lichtroze verkleuring wordt niet als een

gebrek beschouwd. Verduurzaamde peren met bijzondere
ingrediënten worden geacht de kenmerkende kleur te

Artikel 4

vertonen wanneer geen abnormale verkleuring wegens de
onderscheiden gebruikte ingrediënten wordt vastgesteld.

1 . Vruchten of delen daarvan worden geacht van nage
noeg gelijke grootte te zijn wanneer het gewicht van het
grootste exemplaar in een recipiënt niet meer bedraagt
dan tweemaal het gewicht van het kleinste exemplaar.

5. Peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap
moeten vrij zijn van vreemde bestanddelen van niet

plantaardige oorsprong, alsmede van vreemde smaak en
geur. De vruchten moeten vlezig zijn en mogen variëren
in zachtheid, maar ze mogen noch uitzonderlijk zacht,
noch uitzonderlijk stevig zijn.
6.
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Indien een recipiënt minder dan 20 exemplaren bevat,
mag één exemplaar buiten beschouwing worden gelaten.
Bij het bepalen van het grootste en het kleinste exemplaar
worden gebroken exemplaren buiten beschouwing gela

Verduurzaamde peren moeten nagenoeg vrij zijn

ten .

van :

2. Peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap
worden geacht aan de in artikel 3, lid 6, bepaalde voor
waarden te voldoen, wanneer de volgende toleranties niet

a) vreemde bestanddelen van plantaardige oorsprong ;
b) schil ;
c) gesmette exemplaren.

worden overschreden :

\

Presentatievorm

Hele en halve
vruchten en kwarten

Gesmette exemplaren
Mechanisch beschadigde exemplaren
Schil

Andere

1 5 % in aantal

1 >5 kg

10 % in aantal

niet van toepassing

100 cm2 totale opper
vlakte

100 cm2 totale oppervlakte

Vreemde bestanddelen van plantaardige
oorsprong :
— klokhuis

— losse perepitten
— ander materiaal, met inbegrip van los
klokhuismateriaal

10 exemplaren

10 exemplaren

80 stuks

80 stuks

60 stuks

60 stuks

Voor zover de toleranties niet zijn vastgesteld als een
percentage in aantal, gelden zij per 10 kg netto uitlekge
wicht.

Bij „hele vruchten" worden klokhuizen niet als een gebrek

maar die tijdens de verwerking hadden moeten worden
verwijderd, in het bijzonder klokhuis, perepitten, stelen
en bladeren, alsmede delen daarvan. Schil wordt hierbij
evenwel buiten beschouwing gelaten ;

beschouwd.

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt verstaan onder :
a) „gesmette exemplaren" : vruchten met verkleurde
oppervlakte of met vlekjes die duidelijk contrasteren
met de overheersende kleur en die tot in het vrucht

vlees kunnen doorlopen, inzonderheid kneuzingen,
schimmelaantastingen en donkere verkleuringen ;
b) „mechanisch beschadigde exemplaren": exemplaren
die zijn uiteengevallen in afzonderlijke delen, waarbij
het geheel van dergelijke delen dat gelijk is aan de
omvang van een volledig exemplaar wordt beschouwd
als één exemplaar, of exemplaren waarbij de correcties
te groot zijn en die diepe insnijdingen van het opper
vlak vertonen die de aanblik wezenlijk schaden ;
c) „schil" : zowel schil die vastzit aan het vruchtvlees van
de peer als schil die los in de recipiënt wordt aange

e) „klokhuis" : het al dan niet aan de vrucht vastzittende

weefsel van het klokhuis, met of zonder pitten, of
delen daarvan. Stukjes klokhuis worden als één exem
plaar beschouwd, wanneer het totaal van dergelijke
delen ongeveer gelijk is aan de helft van een klokhuis ;
f) „losse perepitten" : pitten die geen deel uitmaken van
het klokhuis, maar die zich los in de recipiënt bevin
den.

Artikel 5

troffen ;

d) „vreemde bestanddelen van plantaardige oorsprong" :
plantaardige bestanddelen die niet van de vrucht zelf
afkomstig zijn of die aan het vruchtvlees vastzaten,

1 . De peren en de siroop en/of het natuurlijk vruch
tesap in een recipiënt moeten ten minste 90 % van de
watercapaciteit van de recipiënt innemen.

2.

Het netto uitlekgewicht van de vruchten moet

gemiddeld ten minste gelijk zijn aan de volgende percen
tages van de in gram uitgedrukte watercapaciteit van de
recipiënt :

merk aangebracht. Dit merk, dat mag zijn gecodeerd,
dient te zijn goedgekeurd door de bevoegde instanties van
de Lid-Staat waar de produkten worden vervaardigd. Deze
instanties kunnen ten aanzien van het merken aanvul
lende voorschriften vaststellen.

Recipiënten met een nominale
watercapaciteit van

Artikel 6

Presentatievorm
of meer

minder dan
425 ml

50
54
56
56
56

46
46
46
46
50

425 ml

Hele vruchten
Halve vruchten
Kwarten

Schijfjes
Dobbelsteentjes
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De verwerker gaat gedurende de verwerkingsperiode
dagelijks en met geregelde tussenpozen na of de peren op
siroop en/of op natuurlijk vruchtesap voldoen aan de
voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen. Van
de uitslag van de verificatie wordt aantekening gehouden.
Artikel 7

Verordening (EEG) nr. 1289/85 wordt ingetrokken.
3. Voor peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap
in glazen recipiënten wordt 20 ml van de watercapaciteit
afgetrokken alvorens de in de leden 1 en 2 bedoelde
percentages worden berekend.
4. Op elke recipiënt wordt ter aanduiding van de
datum en het jaar van produktie en de verwerker een

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 2320/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van minimumkwaliteitseisen waaraan perziken op siroop en op

natuurlijk vruchtesap moeten voldoen om voor produktiesteun in aanmerking te
komen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

nr. 1599/84 bedoelde perziken op siroop en op natuurlijk
vruchtesap moeten voldoen om voor de in artikel 2 van
Verordening (EEG) nr. 426/86 bedoelde produktiesteun in
aanmerking te komen.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten (l), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 11 25/89 (2), en met name op
artikel 6, lid 4,

Overwegende dat bij artikel 2, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 426/86 een produktiesteunregeling in ingesteld
voor bepaalde produkten ; dat in artikel 6, lid 1 , onder b),
is bepaald dat de steun slechts wordt toegekend voor
produkten die beantwoorden aan nog nader vast te stellen
minimumkwaliteitseisen ;

Artikel 2

Voor de vervaardiging van perziken op siroop en of op
natuurlijk vruchtesap mogen alleen vruchten van de soort
Prunus persica L., met uitzondering van nectarines,
worden gebruikt. Het basisprodukt moet vers, gezond en
schoon zijn, en geschikt voor verwerking.
Het basisprodukt mag, voordat het voor de vervaardiging
van verduurzaamde perziken wordt gebruikt, gekoeld zijn.

Overwegende dat dergelijke minimumkwaliteitseisen ten
doel hebben te voorkomen dat produkten worden gepro
duceerd waarnaar geen vraag bestaat of waardoor de markt
zou worden verstoord ; dat deze eisen moeten zijn geba

seerd op traditionele en bonafide fabricageprocédés ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1290/85 van
de Commissie (3) de minimumkwaliteitseisen zijn vastge
steld voor perziken op siroop ; dat deze bepalingen
moeten worden aangepast om rekening te houden met
het feit dat de steunregeling krachtens Verordening (EEG)
nr. 1125/89 van de Raad ook geldt voor verduurzaamde
perziken op natuurlijk vruchtesap ; dat de aldus aange
paste minimumkwaliteitseisen duidelijkheidshalve in een
nieuwe tekst moeten worden opgenomen ;
Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
kwaliteitseisen uitvoeringsbepalingen zijn die een aanvul
ling vormen op Verordening (EEG) nr. 1599/84 van de
Commissie van 5 juni 1984 tot vaststelling van uitvoe
ringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor
verwerkte produkten . op basis van groenten en fruit (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2260/89 (*) ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij deze verordening worden de minimumkwaliteitseisen
vastgesteld waaraan de in artikel 1 van Verordening (EEG)

Artikel 3

1 . Perziken op siroop en of op natuurlijk vruchtesap
worden vervaardigd in een van de in lid 2 vermelde
presentatievormen.

2. Voor de toepassing van deze verordening worden de
presentatievormen voor perziken als volgt omschreven :
a) „hele vruchten" : hele vruchten met pit ;
b) „halve vruchten" : vruchten zonder pit die verticaal in
twee ongeveer gelijke delen zijn doorgesneden ;
c) „kwarten" : vruchten zonder pit die in vier ongeveer
gelijke delen zijn gesneden ;

d) „schijfjes" : vruchten zonder pit die in meer dan vier
wigvormige delen zijn gesneden ;
e) „dobbelsteentjes" : vruchten zonder pit die in kubus
achtige delen zijn gesneden.
3. Elke recipiënt met perziken op siroop en of op
natuurlijk vruchtesap mag slechts één presentatievorm
bevatten en moet bestaan uit vruchten of delen daarvan

van vrijwel gelijke grootte. In de recipiënt mogen geen
andere soorten fruit voorkomen.

4. De kleur van de verduurzaamde perziken dient
kenmerkend te zijn voor het gebruikte type. Delen die
klaarblijkelijk van dichtbij de pitholte afkomstig zijn of
die delen van de pitholte zijn, en die na het verduur
zamen lichtelijk zijn verkleurd, worden geacht de normale
kenmerkende kleur te vertonen .

(')
O
(3)
(4)
O
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PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
133 van 22. 5. 1985, blz. 8.
152 van 8 . 6. 1984, blz. 16.
216 van 27. 7. 1989, blz. 46.

Recipiënten met perziken op siroop en/of op natuurlijk
vruchtesap mogen geen exemplaren met groene delen
bevatten.
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grootste exemplaar in een recipiënt niet meer bedraagt

5. Verduurzaamde perziken moeten vrij zijn van
vreemde bestanddelen van niet-plantaardige oorsprong,
alsmede van vreemde smaak en geur. De vruchten

dan tweemaal het gewicht van het kleinste exemplaar.
Indien een recipiënt minder dan 20 exemplaren bevat,
mag één exemplaar buiten beschouwing worden gelaten.
Bij het bepalen van het grootste en het kleinste exemplaar
worden gebroken exemplaren buiten beschouwing gela

moeten vlezig zijn en mogen variëren in zachtheid, maar
ze mogen noch uitzonderlijk zacht, noch uitzonderlijk
stevig zijn.

6.

Nr. L 220/55

Verduurzaamde perziken moeten nagenoeg vrij zijn

ten .

van :

2. Voor de toepassing van artikel 3, lid 4, worden de
volgende kleuren als kenmerkend beschouwd voor een

a) vreemde bestanddelen van plantaardige oorsprong ;
b) schil ;
c) gesmette exemplaren.

type :

— geel, met inbegrip van variëteiten waarin de overheer
sende kleur van lichtgeel tot diep rood-oranje varieert ;
— wit, met inbegrip van variëteiten waarin de overheer
sende kleur van wit tot lichtgeel varieert.

Hele vruchten, halve vruchten en kwarten moeten nage
noeg vrij zijn van mechanisch beschadigde exemplaren.

3. Perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap
worden geacht aan de in artikel 3, lid 6, bepaalde voor
waarden te voldoen, wanneer de volgende toleranties niet

Artikel 4

1 . Vruchten of delen daarvan worden geacht van nage
noeg gelijke grootte te zijn wanneer het gewicht van het

worden overschreden :

1

Presentatievorm
Hele en halve
vruchten en kwarten

•

Andere

Pit of pitmateriaal

2 pitten

2 pitten

Gesmette exemplaren

10 % in aantal

1 500 g

Mechanisch beschadigde exemplaren
Schil

5 % in aantal

150 cm2 totale opper

niet van toepassing
1 50 cm2 totale oppervlakte

vlakte

Vreemde bestanddelen van plantaardige
oorsprong

20 stuks

20 stuks

Voor zover de toleranties niet zijn vastgesteld als een
percentage in aantal, gelden zij per 10 kg netto uitlekge
wicht.

Bij hele perziken op siroop en of op natuurlijk vruchtesap
worden pitten niet als een gebrek beschouwd.
4. Voor de toepassing van lid 3 wordt verstaan onder :
a) „pit of pitmateriaal" : hele pitten en stukken daarvan
welke hard en scherp zijn.
Deeltjes van pitten waarvan de grootste afmeting
kleiner is dan 5 mm en die geen scherpe punten of
kanten hebben, worden buiten beschouwing gelaten.
Stukken van pitten worden beschouwd als
gelijkwaardig met een pit, wanneer
— een stuk groter is dan een halve pit, of
— in totaal drie stukken pit zijn gevonden ;
b) „gesmette exemplaren" : vruchten met verkleurde
oppervlakte of met vlekjes die duidelijk contrasteren
met de overheersende kleur en die tot in het vrucht

vlees kunnen doorlopen, inzonderheid kneuzingen,
schimmelaantastingen en donkere verkleuringen ;
c) „mechanisch beschadigde exemplaren" : exemplaren
die zijn uiteengevallen in afzonderlijke delen, waarbij
het geheel van dergelijke delen dat gelijk is aan de
omvang van een volledig exemplaar wordt beschouwd

als een exemplaar, of exemplaren waarbij de correcties
te groot zijn en die diepe insnijdingen van het opper
vlak vertonen die de aanblik wezenlijk schaden. Halve
vruchten die niet verticaal zijn doorgesneden, worden
eveneens als mechanisch beschadigde exemplaren
beschouwd ;

d) „schil" : zowel schil die vastzit aan het vruchtvlees van
de perzik als schil die los in de recipiënt wordt aange
troffen ;

e) „vreemde bestanddelen van plantaardige oorsprong" :
plantaardige bestanddelen die niet van de vrucht zelf
afkomstig zijn of die aan het vruchtvlees vastzaten,
maar die tijdens de verwerking hadden moeten worden
verwijderd, in het bijzonder stelen en bladeren,
alsmede delen daarvan. Schil, pitten en pitmateriaal
worden hierbij evenwel buiten beschouwing gelaten.
Artikel 5

1 . De perziken en de siroop en/of het natuurlijk vruch
tesap in een recipiënt moeten ten minste 90 % van de
watercapaciteit van de recipiënt innemen.
2. Het netto uitlekgewicht van de vruchten moet
gemiddeld ten minste gelijk zijn aan de volgende percen
tages van de in gram uitgedrukte watercapaciteit van de
recipiënt :

Recipiënten met een nominale
watercapaciteit van
Presentatievorm

Hele vruchten
Halve vruchten
Kwarten

Schijfjes
Dobbelsteentjes
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425 ml
of meer

minder dan
425 ml

52
55
58
58

50
50
50
50

58

55

de Lid-Staat waar de produkten worden vervaardigd. Deze
instanties kunnen ten aanzien van het merken aanvul
lende voorschriften vaststellen.
Artikel 6

De verwerker gaat gedurende de verwerkingsperiode
dagelijks en met geregelde tussenpozen na of de perziken
op siroop en of op natuurlijk vruchtesap voldoen aan de
voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen. Van
de uitslag van de verificatie wordt aantekening gehouden.
Artikel 7

3. Voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruch
tesap in glazen recipiënten wordt 20 ml van de watercapa
citeit afgetrokken alvorens de in de leden 1 en 2 bedoelde
percentages worden berekend.

4. Op elke recipiënt wordt ter aanduiding van de
datum en het jaar van produktie en de verwerker een
merk aangebracht. Dit merk, dat mag zijn gecodeerd,
dient te zijn goedgekeurd door de bevoegde instanties van

Verordening (EEG) nr. 1290/85 wordt ingetrokken.
Artikel 8

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

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 2321/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1599/84 tot vaststelling van uitvoerings
bepalingen inzake de produktiesteunregeling voor verwerkte produkten op basis
van groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 11 25/89 (2), inzonderheid op
artikel 3, lid 4, en artikel 6, lid 4,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1125/89 de lijst
in Verordening (EEG) nr. 426/86 van produkten die voor
de steunregeling in aanmerking komen, heeft gewijzigd
door daarin ook andere op basis van tomaten verwerkte
produkten op te nemen ; dat is gebleken dat bepaalde
producerende Lid-Staten nieuwe produkten volgens een
andere werkwijze vervaardigen ; dat de omschrijvingen in
Verordening (EEG) nr. 1599/84 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2260/89 (4),
dienovereenkomstig moeten worden aangepast ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 1 , lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1599/84
wordt aan punt n) „tomatenconcentraat" de volgende
alinea toegevoegd ;
„Bepaalde bereidingen van tomatenconcentraat met
een drogestofgehalte van niet meer dan 1 8 % mogen
echter hoogstens 4 gewichtspercenten schillen en
zaden bevatten.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is voor elk produkt van toepassing met ingang van het
verkoopseizoen 1989/ 1990.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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(*)
(3)
(*)
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nr.
nr.
nr.

L
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L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
152 van . 8. 6. 1984, blz. 16.
216 van 27. 7. 1989, blz. 46.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2322/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1709/84 betreffende de aan de telers te
betalen minimumprijzen en de bedragen van de produktiesteun voor bepaalde
verwerkte produkten op basis van groenten en fruit die voor deze steun in
aanmerking komen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeensch£ppelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 11 25/89 (2), inzonderheid op
artikel 6, lid 4,

Overwegende dat in bijlage V bij Verordening (EEG) nr.
1 709/84 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2294/89 (4), de coëfficiënten zijn vermeld die
moeten worden toegepast op het steunbedrag voor toma
tenconcentraat met een ander drogestofgehalte dan voor
de vaststelling van de steun is bepaald ; dat met het oog
op de omschrijvingen voor de nieuwe produkten die zijn
opgenomen in Verordening (EEG) nr. 1599/84 van de
Commissie (J), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2321 /89 (®), een percentage moet worden vastgesteld
waarmee de steun voor die nieuwe produkten wordt
verlaagd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1709/84
wordt de volgende alinea toegevoegd :
„Het steunbedrag wordt echter, na toepassing van één
van de in bijlage V vermelde coëfficiënten, met 4 %
verlaagd wanneer het bepaalde tomatenconcentraat
bereidingen betreft die maar weinig gewichtsper
centen schillen en zaden bevatten ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen
1989/1990 voor op basis van tomaten verwerkte produk
ten .

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz, 29 .
162 van 20. 6. 1984, blz. 8.
218 van 28 . 7. 1989, blz. 31 .
152 van 8 . 6. 1984, blz. 16.

(s) Zie bladzijde 57 van dit Publikatieblad.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2323/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1957/89 tot vaststelling, voor het
verkoopseizoen 1989/1990, van de aan de telers voor tomaten te betalen mini
mumprijs, alsmede van het bedrag van de steun bij de produktie van op basis van
tomaten 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. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 125/89 (2), en met name op
artikel 4, lid 4, en artikel 5, lid 5,

Overwegende dat de werkingssfeer van Verordening (EEG)
nr. 1599/84 van de Commissie van 5 juni 1984 tot vast
stelling van uitvoeringsbepalingen inzake de produktie
steunregeling voor verwerkte produkten op basis van
groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2321 /89 (4), tot nieuwe op basis van tomaten
verwerkte produkten is uitgebreid ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1 957/89 van
de Commissie ^ voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 de
aan de telers voor tomaten te betalen minimumprijs en
het produktiesteunbedrag zijn vastgesteld ; dat met het

oog op een goed administratief beheer enige indelingen
moeten worden samengevoegd ; dat bijlage II bij
genoemde verordening dienovereenkomstig moet worden
aangepast ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD ;

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 1957/89 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

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

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(*)
O

PB
PB
PB
Zie
PB

nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
nr. L 152 van 8. 6. 1984, blz. 16.
bladzijde 57 van dit Publikatieblad.
nr. L 187 van 1 . 7. 1989, blz. 109.
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BIJLAGE
„BIJLAGE II

Productiesteun

ecu per 100 kg nettogewicht voor produkten
verkregen van basisprodukten geteeld in
Produkt

Spanje (')

Portugal (')

overige
Lid-Staten (2)

20,710

22,011

31,772

1 . Tomatenconcentraat met een drogestofgehalte
van minstens 28 % , doch minder dan 30 %
2. Conserven van hele tomaten zonder sehil :

\

I

a) „San Marzano*-ras

6,633

b) „Roma" en andere dergelijke rassen

5,092

4,244

8,071

3,564

2,971

5,650

3. Conserven van gehele ongeschilde tomaten van
het «Roma"-ras en andere dergelijke rassen
4. Hele bevroren tomaten zonder schil :

l

11,444

—

\

l

a) «San Marzano"-ras

6,633

b) „Roma" en andere dergelijke rassen

5,092

4,244

8,071

5. Conserven van tomaten zonder schil, in delen

3,463

2,886

5,488

6. Conserven van ongeschilde tomaten, in delen

3,463

2,886

5,488

7. Bevroren tomaten zonder schil, in delen

3,463

2,886

5,448

68,914

73,244

105,724

8 . Tomatenvlokken

9. Tomatesap met een drogestofgehalte van 7 % of
meer, maar minder dan 12 % :

11,444

—

I

I

a) met een drogestofgehalte van minstens 7 %,
doch minder dan 8 %

5,356

5,692

8,217

6,427

6,831

9,860

7,856

8,349

12,051

b) met een drogestofgehalte van minstens 8 % ,
doch minder dan 10 %

,

c) met een drogestofgehalte van minstens
10 %

1 0. Tomatesap met een drogestofgehalte van minder
dan 7 % :

a) met een drogestofgehalte van minstens 5 %

I

I
4,285

4,554

6,574

3,392

3,605

5,204

b) met een drogestofgehalte van minstens
3,5 % , doch minder dan 5 %

(') De in deze kolom aangegeven bedragen gelden alleen wanneer de produkten in Spanje, respectievelijk Portugal, worden
verwerkt. Wanneer dergelijke produkten buiten Spanje of Portugal worden verwerkt, wordt geen produktiesteun toege
kend.

(2) De in deze kolom aangegeven bedragen gelden alleen wanneer de produkten in een andere Lid-Staat dan Spanje en
Portugal worden verwerkt. Wanneer dergelijke produkten in Spanje of Portugal worden verwerkt, wordt geen produktie
steun toegekend."
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VERORDENING (EEG) Nr. 2324/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van de restituties die in de maand augustus 1989 gelden voor de
in het 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 f), laatstelijk gewijzigd bij
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
Verordéning (EEG) nr. 1431 /76 van de Raad (9);
Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
restituties gelden voor alle bestemmingen, zonder diffe

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. 1834/89 (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. 1806/89 (4), en met name op artikel 11 , lid 2,
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2681 /74 van de Raad van 21 oktober 1974 betreffende de

communautaire financiering van de uitgaven in verband
met de levering van landbouwprodukten als voedsel
hulp (*) is bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garan
tiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, het
gedeelte van de uitgaven financiert dat overeenkomt met
de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeen
komstig de betrokken communautaire voorschriften zijn
vastgésteld ;

rentiatie ;

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

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 ;

De voor de maand augustus 1989 geldende restituties voor

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

restituties.

in het kader van communautaire en nationale voedsel

hulpacties 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
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(<)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
166
177
288

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
27. 6. 1989, blz. 1 .
25. 6. 1976, blz. 1 .
24. 6. 1989, blz. 1 .
25. 10. 1974, blz. 1 .

O
(*)
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
281
182
166

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 78 .
1 . 11 . 1975, blz. 65.
3. 7. 1987, blz. 49.
25. 6. 1976, blz. 36.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties die in de
maand augustus 1989 gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulp
acties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst
(in ecu/ton)
Produktcode

Bedrag
van de restitutie

1001 10 90 000

103,00

1001 90 99 000

38,50

1002 00 00 000

20,00

1003 00 90 000

45,00

1004 00 90 000

—

1005 90 00 000

45,00

1006 20 92 000

153,16

1006 20 94 000

153,16

1006 30 42 000
1006 30 44 000

—

1006 30 92 000

191,45

1006 30 94 100

191,45

1006 30 94 900

191,45

1006 30 96 100

191,45

1006 30 96 900

191,45

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

45,00

1101 00 00 110

48,00

1101 00 00 120

48,00

1101 0000 130

48,00

1102 20 10100

100,74

1 1 02 30 00 000

—

1102 90 10 100

86,30

110311 10 500

135,00

1103 11 90 100

54,00

1103 13 19 100

129,53

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

101,88

1104 21 50 100

115,06

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. 2325/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
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
Economische Gemeenschap,

Gelet öp de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1069/89 (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. 1920/89 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2286/89 O ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1920/89 neergelegde regelen en bepalingen op

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
O PB nr. L 114 van 27. 4. 1989, blz. 1 ,
(3) PB nr. L 187 van 1 . 7. 1989, blz. 13.

¥) PB nr. L 218 van 28. 7. 1989, blz. 20.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing

1701 11 10

26,55 0

17011190

26,55 0

1701 12 10

26,55 (')

1701 12 90

26,55 (l)

1701 91 00

23,52

1701 9910

23,52

1701 99 90

23,52 0

(') 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 (PB nr. L 151 van 30. 6. 1968, blz. 42).
(2) 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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VERORDENING (EEG) Nr. 2326/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in
onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1069/89 (2), en met name op
artikel 19, lid 4, tweede alinea,

Overwegende dat de bij uitvoer van witte en ruwe suiker
toe te passen restituties vastgesteld zijn bij Verordening
(EEG) nr. 2178/89 van de Commissie (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2287/89 (4) ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 2178/89 neergelegde regelen op de gegevens, waarover
de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding

geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restitu
ties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij deze
verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in

artikel 1 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG) nr.
1785/81 bedoelde produkten, welke niet gedenatureerd
zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage van de gewijzigde
Verordening (EEG) nr. 2178/89, worden gewijzigd over
eenkomstig de bedragen aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 114 van 27. 4. 1989, blz. 1 .
O PB nr. L 208 van 20. 7. 1989, blz. 21 .

¥) PB nr. L 218 van 28. 7. 1989, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van de restituties bij
uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

(in ecu)

l

Restitutiebedrag

per % gehalte

Produktcode

per 100 kg

1701 11 90 100
1701 11 90 910
1701 11 90 950
1701 12 90 100

1701 12 90 910

1701 12 90 950

1701 99 10 910
1701 99 10 950

1701 99 90 100

per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt

16,23 (')
20,97 (>)
0
16,23 (')
20,97 (l)
0
0,1765

1701 91 00 000
1701 99 10 100

aan saccharose en

17,65
22,80
21,30
0,1765

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92% , wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68.
O Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie
(PB nr. L 255 van 26. 9. 1985, blz. 12), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3251 /85 (PB nr. L 309 van 21 . 11 . 1985, blz. 14).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2327/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de bij Verordening (EEG) nr.
4076/88 van de Raad ingestelde invoerregeling voor bevroren rundvlees van
GN-code 0202 en de produkten van GN-code 0206 29 91
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4076/88 van de Raad van
19 december 1988 betreffende de opening, de verdeling
en de wijze van beheer van een communautair tariefcon
tingent voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en de
produkten van GN-code 0206 29 91 ('), en met name op
artikel 2, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 571 /89 (3), en met name op
artikel 15, lid 2,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3719/88 van
de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1903/89 (*), de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen
inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecerti

ficaten voor landbouwprodukten zijn vastgesteld ; dat bij
Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3182/88 Q,
de bijzondere bepalingen voor de toepassing van het
stelsel van invoercertificaten in de sector rundvlees zijn
vastgesteld ;
Overwegende dat dient te worden bepaald dat de Lid
staten mededeling moeten doen van de gegevens betref
fende de betrokken invoerregeling ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor rundvlees
geen advies heeft uitgebracht binnen de door de voorzitter
bepaalde termijn,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4076/88 de
wijze van beheer van het communautaire tariefcontingent
voor bevroren

rundvlees van

GN-code

0202

en

de

produkten van GN-code 0206 29 91 is vastgesteld en dat
contingent in twee delen is gesplitst : een deel van 47 700

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

ton dat over de Lid-Staten is verdeeld en een ander deel
Artikel 1

van 5 300 ton dat door de Gemeenschap wordt beheerd ;

Overwegende dat, om de overgang tussen de regeling die
uitsluitend berust op het nationaal beheer en de regeling
onder communautair beheer zo soepel mogelijk te laten
verlopen en tegelijk rekening te houden met de bijzon

Bij deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen
vastgesteld voor het beheer van de hoeveelheid van 5 300
ton bevroren rundvlees bedoeld in artikel 2, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 4076/88 .

dere kenmerken van de handel in de betrokken produk
ten, dient te worden bepaald dat een grote hoeveelheid

van het genoemde deel pro rata van de eerder ingevoerde
hoeveelheden moet worden toegewezen aan de traditio
nele importeurs die kunnen bewijzen dat zij in de jaren
1987 en 1988 produkten hebben ingevoerd die voor dit
contingent in aanmerking komen ; dat het eyenwel dien
stig is om, in het kader van een procedure die is geba
seerd op de indiening van aanvragen en de aanvaarding
ervan — binnen bepaalde grenzen — door de Commissie,
importeurs die de realiteit van hun beroepsactiviteit
kunnen aantonen en wier aanvraag betrekking heeft op
hoeveelheden van een bepaalde omvang, toegang te geven
tot het contingent ; dat het met het oog op de controle
van dit laatste criterium noodzakelijk is dat alle aanvragen
van een zelfde aanvrager in dezelfde Lid-Staat worden
ingediend ;
Overwegende dat om speculatie te voorkomen moet
worden bepaald dat belangstellenden die op 1 januari
1989 niet meer actief waren in de rundvleessector, geen
toegang hebben tot het contingent ;
(') PB nr. L 359 van 28 . 12. 1988, blz. 5.
(2) PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
(3) PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 43.

Artikel 2

1 . De in artikel 1 genoemde hoeveelheid wordt als
volgt in twee delen opgesplitst :

a) een eerste deel van 80 % , d.i. 4 240 ton, is gereserveerd
voor importeurs die kunnen bewijzen dat zij tijdens de
laatste twee jaren bevroren rundvlees van GN-code
0202 en produkten van GN-code 0206 29 91 , die in
aanmerking komen voor de bij Verordening (EEG) nr.
3928/86 (8) en (EEG) nr. 234/88 (9) van de Raad inge
stelde contingenten, hebben ingevoerd ;
b) een tweede deel van 20 %, d.i. 1 060 ton, is gereser
veerd voor importeurs die kunnen bewijzen dat zij in
het jaar 1988 een hoeveelheid rundvlees van ten
minste 50 ton, die niet in aanmerking komt voor het
bij Verordening (EEG) nr. 234/88 ingestelde contin
gent, hebben ingevoerd.
(4)
O
(*)
O
(8)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

331 van 2. 12. 1988 , blz. 1 .
184 van 30. 6. 1989, blz. 22.
241 van 13 . 9 . 1980, blz. 5.
283 van 18 . 10. 1988, blz. 13 ,
365 van 24. 12. 1986, blz. 2.
24 van 29 . 1 . 1988 , blz. 4.

2. Hét in lid 1 bedoelde bewijs wordt geleverd aan de
hand van het douanedocument waarmee de goederen in

het vrije verkeer worden gebracht. De Lid-Staten kunnen
voorschrijven dat dit bewijs moet worden geleverd door
degene die in vak 4 van het invoercertificaat is vermeld.
3.

De hoeveelheid van 4 240 ton wordt over de

verschillende importeurs omgeslagen pro rata van de in
de referentiejaren ingevoerde hoeveelheden.
4. De hoeveelheid van 1 060 ton wordt omgeslagen pro
rata van de door de importeurs gevraagde hoeveelheden.

5. De in lid 1 , onder a) en b), bedoelde hoeveelheden
worden eventueel proportioneel vermeerderd met de in
artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4076/88
bedoelde hoeveelheden .

Artikel 3

1.

De in artikel 2, lid 1 , bedoelde importeurs die op 1

januari 1989 geen enkele activiteit meer uitoefenden in de
rundvleessector, komen niet in aanmerking voor de bij
deze verordening ingestelde regeling.

2. De ondernemingen die zijn gevormd door fusie van
ondernemingen die elk rechten hebben krachtens het
bepaalde in artikel 2, lid 1 , behouden dezelfde rechten als
de ondernemingen waaruit zij zijn ontstaan.
Artikel 4

b) in vak 8 de aanduiding van het land van oorsprong :
c) in vak 24 een van de volgende aanduidingen :
— exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad
para la que se haya extendido el certificado) kg
— suspension af importafgift for . . . (den mængde
licensen er udstedt for) kg
— Aussetzung der Abschöpfung für . . . kg (Menge, für
die die Lizenz erteilt wurde)
— αναστέλλεται η εισφορά για . . . (ποσότητα για
την οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό) kg
— levy suspended for ... (quantity for which the
licence was issued) kg
— prelevement suspendu pour . . . (quantité pour
laquelle le certificat a été délivré) kg
— prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale e
stato rilasciato il certificato) kg
— Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor
het certificaat is afgegeven) kg
— Direito nivelador suspenso para ... kg (quantidade
para a qual foi emitido o certificado).
3. Voor de toepassing van de regeling worden, voor de
hoeveelheden die worden ingevoerd op de in artikel 8, lid
4, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 vervatte voorwaar
den, de overeenkomstig artikel 1 2 van Verordening (EEG)
nr. 805/68 vastgestelde heffing en het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief van 20 % toegepast op
de hoeveelheden die de in het invoercertificaat vermelde

hoeveelheden overschrijden.

1 . Om voor de in artikel 1 bedoelde invoerregeling in
aanmerking te komen moet de importeur eerst een
aanvraag voor een invoercertificaat indienen.
2.
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In de certificaataanvraag en in het certificaat moeten

worden vermeld :

a) in vak 20 een van de volgende aanduidingen :

— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) n°
4076/881

— frosset kød af hornkvæg (forordning (EØF) nr.
4076/88)
— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr.
4076/88)
— Κατεψυγμένο βόειο κρέας (κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 4076/88)
— frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC)
No 4076/88)
— Viande bovine congelée (reglement (CEE) n0 4076/
88)
— Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n.
4076/88)
— Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr. 4076/
88)
— Carne de bovino congelada [Regulamento (CEE) n?
4076/88] ;

Artikel 5

1 . Voor de toepassing van artikel 2, lid 1 , onder a),
dienen de importeurs uiterlijk op 1 september 1989 bij de
bevoegde instanties de aanvraag tot invoer in, vergezeld
van het in artikel 2, lid 2, bedoelde bewijs. De Lid-Staten
doen uiterlijk op 15 september 1989 aan de Commissie
de lijst van de importeurs toekomen, met vermelding van
hun naam, adres en de hoeveelheid vlees die zij in elk van
de referentiejaren in het kader van het bij Verordening
(EEG) nr. 4076/88 ingestelde contingent hebben inge
voerd.

2. Voor de toepassing van artikel 2, lid 1 , onder b),
mogen de aanvragen van de importeurs, vergezeld van het
in artikel 2, lid 2, bedoelde bewijs, worden ingediend tot
uiterlijk 1 september 1989.
De door een zelfde belanghebbende ingediende aanvraag
of aanvragen mogen ten hoogste betrekking hebben op
een totale hoeveelheid van 50 ton bevroren vlees, uitge
drukt in het gewicht van het produkt.
De Lid-Staten doen de Commissie uiterlijk op 15
september 1989 de lijst van de aanvragers toekomen met
vermelding van met name de gevraagde hoeveelheden en
de in de aanvraag opgegeven landen van oorsprong.
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Artikel 6

De in artikel 5, lid 2, bedoelde aanvragen zijn slechts
ontvankelijk voor zover de aanvrager schriftelijk verklaart
dat hij in het kader van dezelfde bijzondere regeling geen
aanvragen heeft ingediend, en zich er ook toe verbindt
geen aanvragen in te dienen, in andere Lid-Staten dan die
waar de aanvraag wordt ingediend ; indien dezelfde
belanghebbende in het kader van dezelfde bijzondere
regeling aanvragen indient in twee of meer Lid-Staten,
worden al zijn aanvragen afgewezen.

Alle aanvragen ingediend door een zelfde aanvrager
worden beschouwd als één enkele aanvraag.
Artikel 7

1 . De Commissie beslist in hoeverre aan de aanvragen
kan worden voldaan.

Onder voorbehoud van deze beslissing tot aanvaarding
van de aanvragen door de Commissie, worden de invoer
certificaten afgegeven op 10 oktober 1989,
2. Voor de in artikel 5, lid 2, bedoelde aanvragen wordt,
indien de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn aange

Nr. L 220/69

vraagd, de beschikbare hoeveelheden overschrijden, door
de Commissie een enig percentage vastgesteld waarmee
de gevraagde hoeveelheden worden verminderd.

3. Indien de in lid 2 bedoelde vermindering leidt tot
een hoeveelheid van minder dan 3 ton per aanvraag,
gebeurt de toewijzing door loting.
Artikel 8

1.

Verordening (EEG) nr. 2377/80 is an toepassing.

2. In afwijking van de artikelen 3 en 6 van Verorde
ning (EEG) nr. 2377/80 evenwel, wordt de zekerheid voor

de invoercertificaten vastgesteld op 10 ecu per 100 kg
nettogewicht en loopt de geldigheidsduur van de certifi
caten af op 31 december 1989 .

3. De op grond van deze verordening afgegeven invoer
certificaten zijn niet overdraagbaar.
Artikel 9

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 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 2328/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van verse
citroenen van oorsprong uit Uruguay
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

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

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 11 19/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2161 /89 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit
Uruguay ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2161 /89 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Uruguay de prijsnoteringen gedurende zes opeenvolgende

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
O PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 12.
O PB nr. L 207 van 19. 7. 1989, blz. 36.
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Nr. L 220/71

VERORDENING (EEG) Nr. 2329/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989

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,

— 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 «en bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

Gelet op 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. 1882/89 (2), inzonderheid

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

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. 1219/89 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 27 juli 1989
vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig
heidscoëfficiënten ;

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. 1882/89 van de
Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2274/89 (8) ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1906/87 van
de Raad (') Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad (10) gewijzigd is met betrekking tot de produkten van

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 (n),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/78 (12),
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

de GN-codes 2302 10, 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 :
(')
(2)
(3)
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
166
128
164

van
van
van
van
van

1 . 11 .
27. 6.
25. 6.
11 . 5.
24. 6.

1975,
1989,
1976,
1989,
1985,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
1.
9.
1.

(Ó PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .

O PB nr. L 182
(") PB nr. L 216
O PB nr. L 182
H PB nr. L 281

van 29. 6. 1989, blz. 10 .
van 27. 7. 1989, blz. 73.
van 3. 7. 1987, blz. 49.
van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr. 2744/
75 bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte
produkten te innen heffingen, vastgesteld in de bijlage
van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1882/89, worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 1989.
(") PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
>2) PB nr, L 202 van 26. 7. 1978 , blz. 8.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van de invoerheffingen
voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

l

Heffingen
Derde landen

GN-code

0714 10 10 (')
0714 10 91
071410 99
0714 90 11
0714 10 19
1102 90 10
1102 90 30
1103 12 00
1103 19 30
1103 29 20
1103 29 30
1104 11 10
1104 11 90
1104 12 10
1104 12 90
1104 21 10
1104 21 30
1104 21 50
1104 21 90
1104 2210
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1106 20 10
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

Portugal

(met uitzondering van ACS
Staten of LGO)

ACS-Staten of LGO

33,66
30,64
33,66
30,64
33,66
61,19
45,71
45,71
61,19
61,19
45,71
34,27
67,32

110,55
107,53
110,55
107,53
110,55
199,59
169,57
1 69,57
199,59
199,59
169,57
112,70
221,10
95,69
187,74
175,07
175,07
274,87
112,70
166,55
166,55
148,38
95,69
110,55

105,72
105,72
105,72

25,50
50,12
52,04
52,04
82,64
34.27

42,69
42,69
38.28
25,50
33,66
65,42
51,63
58,37

202,28 p)
153,89

177,55 0

105,72 0
105,720
193,55
163,53
163,53
193,55
193,55
163,53
109,68
215,06
92,67
181,70
172,05
172,05
268,83
109,68
163,53

163,53
145,36
92,67

103,90 0
191,40
143,01
166,67

(') 6 % ad valorem onder bepaalde voorwaarden.

(2) Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10) verminderd
met 5,44 ecu/ton voor de produkten van oorsprong uit Turkije.
(3) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 wordt de heffing voor de volgende produkten van oorsprong uit de Staten in
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, en uit de landen en gebieden overzee niet toegepast :
— arrow-root (pijlwortel) van de GN-codes 0714 90 11 en 0714 90 19,
— meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1106 20,
— zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1108 1990.

Nr. L 220/73
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VERORDENING (EEG) Nr. 2330/89 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 1989
tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige
andere produkten van de suikersector
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,

tot het wijzigen van het thans geldende basisbedrag van
de heffing voor stroop en sommige andere produkten van
de suikersector zoals aangegeven in deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1069/89 (2), en met name op
artikel 16, lid 8,

Overwegende dat de heffingen bij invoer voor stroop en
sommige andere produkten van de suikersector vastge
steld zijn bij Verordèning (EEG) nr. 1921 /89 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2273/89 (4) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1921 /89 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt

Artikel 1

De basisbedragen van de invoerheffing voor de in artikel
1 , lid 1 , onder d), van Verordening (EEG) nr. 1785/81
genoemde produkten, vastgesteld in de bijlage van de
gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1921 /89 worden gewij
zigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in de
bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 1989.

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

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
114
187
216

van = 1.-7. 1981 , blz. 4.
van 27. 4. 1989, blz. 1 .
van 1 . 7» 1989, blz. 16.
van 27. 7. 1989, blz. 71 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van het basisbedrag van
de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector
(in ecu)
GN-code

1702 20 10

1702 20 90

Basisbedrag per 1 % gehalte aan
saccharose en per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt
0,2352
0,2352

23,52
23,52
23,52

1702 30 10

1702 40 10
1702 60 10
1702 60 90

0,2352
23,52

1702 90 30

1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90

0,2352
0,2352
0,2352
23,52

2106 90 30
2106 90 59

Heffing per 100 kg droge stof

0,2352
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Nr. L 220/75

VERORDENING (EEG) Nr. 2331/89 VAN DE RAAD
van 26 juli 1989
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3667/83 inzake de voortzetting van de
invoer onder bijzondere voorwaarden van boter uit Nieuw-Zeeland in het
Verenigd Koninkrijk
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op de Akte van Toetreding van Denemarken,
Ierland en het Verenigd Koninkrijk, inzonderheid op
artikel 5, lid 2, van het daaraan gehechte Protocol nr. 18 ,

De hoeveelheden die mogen worden ingevoerd, bedra
gen :

— 83 000 ton in 1984,

Gezien het voorstel van de Commissie,

— 81 000 ton in 1985,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk bij Verorde
ning (EEG) nr. 3667/83 (') tijdelijk is gemachtigd om
gedurende de periode van 1 januari 1984 tot en met 31

— 79 000 ton in 1986,
— 76 500 ton in 1987,

december 1988 een hoeveelheid boter uit Nieuw-Zeeland

onder bijzondere voorwaarden in te voeren ;

— 74 500 ton in 1988,

Overwegende dat de Raad er niet in is geslaagd tijdig

— 55 875 ton voor de periode van 1 januari tot en
met 30 september 1989." ;

overeenstemming te bereiken over een nieuwe invoerre
geling voor een langere periode ; dat, ten einde een

onderbreking van de invoer te voorkomen, de Raad bij
Verordening (EEG) nr. 1856/89 (2) een nieuwe tijdelijke
machtiging heeft verleend voor de periode van 1 januari
tot en met 31 juli 1989 ;
Overwegende dat om dezelfde redenen de tijdelijke mach
tiging dient te worden verlengd tot en met 30 september
1989,

2. artikel 2, lid 3, wordt vervangen door :

*3 . Voor 30 september 1989 neemt de Raad op
voorstel van de Commissie met eenparigheid van
stemmen een besluit over de handhaving van de
uitzonderlijke regeling.".

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3667/83 wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 2, lid 1 , wordt vervangen door :
„ 1 . Deze regeling geldt voor de periode van 1
januari 1984 tot en met 30 september 1989.

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, 26 juli 1989.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. NALLET

(') PB nr. L 366 van 28 . 12. 1983, blz. 16.
(2) PB nr. L 181 van 28. 6. 1989, blz. 1 .
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II

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

CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
REGERINGEN DER LID-STATEN

BESLUIT
VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID
STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 18 juli 1989
houdende aanwijzing van de leden van het Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen

(89/452/EEG, Euratom, EGKS)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEEN

The Hon. Mr Justice DonaL P. M. Barrington
de heer Jacques Biancarelli

SCHAPPEN,

de heer Cornelis Paulus Briët

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 32 quinquies, lid 3,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap^ inzonderheid op artikel 168
A, lid 3,

de heer David Alexander Ogilvy Edward
de heer Rafael Garcia-Valdecasas y Fernández
de heer Christos G. Geraris

de heer Heinrich Kirschner
de heer Koenraad Lenaerts

de heer Antonio Saggio
de heer Romain Schintgen
de heer Bo Vesterdorf

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 140 A, lid 3,

Gelet op Besluit 88/591 /EGKS, EEG, Euratom van de
Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van een Gerecht
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ('),

Overwegende dat de twaalf leden van het Gerecht van
eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen door de
Regeringen van de Lid-Staten in onderlinge overeenstem
ming dienen te worden benoemd,
BESLUITEN :

de heer José Luis da Cruz Vilaga.
De ambtstermijn van zes van deze leden is zes jaar tpt en
met 31 augustus 1995 ; de ambtstermijn van de zes andere
leden is drie jaar tot en met 31 augustus 1992.
De leden wier ambtstermijn aan het eind van de eerste
periode van drie jaar verstrijkt, worden aangewezen over
eenkomstig artikel 12 van Besluit 88/591 /EGKS, EEG,
Euratom.

Gedaan te Brussel, 18 juli 1989.

Enig artikel
Tot lid van het Gerecht van eerste aanleg worden met
ingang van 1 september 1989 benoemd :

(') PB nr. L 319 van 25. 11 . 1988, blz. 1 .

De Voorzitter
R. DUMAS
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BESLUIT
VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID
STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 18 juli 1989

houdende aanwijzing van de President van het Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen

(89/453/EEG, Euratom, EGKS)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEEN

BESLUITEN :

SCHAPPEN,

Gelet op Besluit 88/591 /EGKS, EEG, Euratom van 24
oktober 1988 tot instelling van een Gerecht van eerste
aanleg van de Europese Gemeenschappen ('),

Gelet op artikel 11 , eerste alinea, van dat besluit, luidens

Enig artikel

Als President van het Gerecht van eerste aanleg wordt
met ingang van 1 september 1989 voor drie jaren aange
wezen

de heer Jose Luis da Cruz Vila$a.

Gedaan te Brussel* 18 juli 1989.

hetwelk de President van het Gerecht voor de eerste keer

wordt aangewezen voor drie jaren op dezelfde wijze als de
andere leden,

(') PB nr. L 319 van 25. 11 . 1988, blz. 1 .

De Voorzitter
R. DUMAS
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RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 juli 1989

houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité
(89/454/EEG, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Na instemming van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen,

193 tot en met 195,

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

BESLUIT :

artikelen 165 tot en met 167,

Gelet op het Verdrag betreffende bepaalde Instellingen
welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,
inzonderheid op artikel 5,
Gelet op het besluit van de Raad van 15 september 1986
houdende benoeming van de leden van het Economisch
en Sociaal Comité voor het tijdvak dat op 20 september
1990 afloopt ('),

Overwegende dat wegens het aftreden van de heer Jean
Claude Clavel, waarvan de Raad op 19 mei 1989 in kennis
is gesteld, in genoemd Comité een zetel vacant is gewor
den,

Gelet op de voordracht van de Permanente Vertegenwoor
diging van Frankrijk van 23 mei 1989,

(■) PB nr. C 244 van 30. 9. 1986, blz. 2.

Enig artikel
De heer Charles Pelletier wordt benoemd tot lid van het

Economisch en Sociaal Comité, ter vervanging van de
heer Jean-Claude Clavel door de verdere duur van diens
ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september
1990 .

Gedaan te Brussel, 24 juli 1989.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. NALLET

