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VERORDENING (EEG) Nr. 2840/90 VAN DE COMMISSIE
van 1 oktober 1990

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) t nr. 1340/90 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,
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. 2205/90 (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. 1801 /90 van de Commissie (5) en* de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 28
september 1990 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de 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. 1801 /90 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

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 2 oktober 1990 .

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

Gedaan te Brussel, 1 oktober 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 oktober 1990 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
1102 10 00

1103 11 10
1103 1190

27,72
27,72
22,57
22,57
28,29
28,29
53,04
44,41
44,41
36,05
36,05
27,72
27,72
44,41
44,41
44,41
44,41

0
44,41
53,12
87,77

48,18
56,82

Derde landen

1 38,77 (2)(3)
138,77 (2) (3)
191,99 (')
191,99 (') (*)
159,81
159,81

147,28 (é)
150,27
150,27
135,26
135,26

138,77 (2) 0
138,77 (2) (3)
143,96 (4)
51,37

11 0,39 (4)
47,24 0
0
47,24
237,24
219,70
310,78
255,67

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 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 recht
streeks in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met
1,81 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de
Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
O Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(') De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap

vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 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).
I7) 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. 2841 /90 VAN DE COMMISSIE
van 1 oktober 1990

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. 1340/90 (2), en inzonder
heid op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
1 1 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. 2205/90 (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,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 28
september 1990 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,
Artikel 1

Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1802/90 van de
Commissie (5) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

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

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

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.

— 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 2

Deze verordening treedt in werking op 2 oktober 1990.

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

Gedaan te Brussel, 1 oktober 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 oktober 1990 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)
GN-code

Lopend

1 * term .

2' term .

3' term .

10

11

12

1

0709 90 60

0

0,53

0,53

0

0712 90 19

0

0,53

0,53

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

1004 00 90

0

0

0

1005 10 90

0

0,53

0,53

0

1005 90 00

0

0,53

0,53

0

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

0

1001 90 99

,

0

B.

Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l e term .

2' term .

3* term .

4' term .

10

11

12

l'

2

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code
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VERORDENING (EEG) Nr. 2842/90 VAN DE COMMISSIE
van 1 oktober 1990

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 31e deelin
schrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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), inzonderheid op
artikel 6, lid 7,

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
859/89 van de Commissie van 29 maart 1989 betreffende

de wijze van toepassing van de interventiemaatregelen in
de sector rundvlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2271 /90 (4), een openbare inschrijving is
geopend bij Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de
Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrijving (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2416/90 (6) ;

Overwegende dat op grond van artikel 11 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 859/89 een maximumaankoopprijs
voor de kwaliteit R 3, in het voorkomende geval, voor elke
deelinschrijving wordt vastgesteld, rekening houdend met
de ontvangen offertes ; dat op grond van artikel 1 2 van die
verordening slechts de offertes in aanmerking worden
genomen waarin een prijs wordt geboden die niet hoger is
dan de vastgestelde maximumprijs ;
Overwegende dat na onderzoek van de voor de 31e deel
inschrijving ingediende offertes en rekening houdend,
overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
805/68, met de noodzakelijkheid om de markt in rede
lijke mate te ondersteunen en met de seizoengebonden
ontwikkeling van de slacht, de maximumaankoopprijs en
de hoeveelheden die door de interventiebureaus mogen
worden aanvaard, moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de aangeboden hoeveelheden thans
groter zijn dan de hoeveelheid die kan worden aange
kocht ; dat derhalve op de hoeveelheden die kunnen
worden aangekocht, één of, eventueel, verscheidene
verminderingscoëfficiënten naar gelang van de verschillen
in de geboden prijs en naar gelang van de aangeboden
hoeveelheden moeten worden toegepast op grond van
artikel 11 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 859/89 ;

Overwegende bovendien dat, aangezien voor een aantal
Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en voor een
aantal groepen van kwaliteiten aan de in artikel 6, lid 5,
(')
0
(3)
(<)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 24.
61 van 4. 3. 1989, blz. 43.
91 van 4. 4. 1989, blz. 5.
204 van 2. 8 . 1990, blz. 45.
159 van 10. 6. 1989, blz. 36.

¥) PB nr. L 227 van 21 . 8. 1990, blz. 6.

eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 805/68
vermelde voorwaarden is voldaan, alle offertes gelijk aan
of lager dan 80 % van de interventieprijs moeten worden
geaccepteerd ;
Overwegende dat wegens de omvang van de toegewezen
hoeveelheden gebruik moet worden gemaakt van de in
artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 859/89
geboden mogelijkheid om de leveringstermijn voor de
interventieprodukten met een dag te verlengen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de 31e deelinschrijving die is geopend bij Verorde
ning (EEG) nr. 1627/89 wordt :
a) voor categorie A
— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 273 ecu
per 100 kg voor vlees van hele of halve dieren van
de kwaliteit R 3 ;
— de aanvaarde maximumhoeveelheid vlees van hele

of halve dieren vastgesteld op 17 039 ton ; de
hoeveelheden aangeboden tegen een prijs hoger
dan 268 ecu per 100 kg worden verminderd met
80 % op grond van artikel 11 , lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 859/89 ; de hoeveelheden aange
boden tegen een prijs lager dan of gelijk aan 268
ecu per 100 kg worden verminderd met 40 % ;

b) voor categorie C
i) in de Lid-Staten of de gebieden van een Lid-Staat
die voldoen aan dé voorwaarden van artikel 6, lid 2,

van Verordening (EEG) nr. 805/68 :
— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 273
ecu per 100 kg voor vlees van hele of halve
dieren van de kwaliteit R 3 ;

— de aanvaarde maximumhoeveelheid vastgesteld
op 375 ton ; hoeveelheden aangeboden tegen
een prijs hoger dan 268 ecu per 100 kg worden
verminderd met 80 % op grond van artikel 11 ,
lid 3, van Verordening (EEG) nr. 859/89 ; de
hoeveelheden aangeboden tegen een prijs lager
dan of gelijk aan 268 ecu per 100 kg worden
verminderd met 40 % ;
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Artikel 2

die voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, lid 5,

eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 805/68 :
— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 274,4
ecu per 100 kg voor vlees van hele of halve
dieren van de kwaliteit R 3 ;

— de aanvaarde maximumhoeveelheid vastgesteld
op 36 676 ton.

In afwijking van artikel 13, lid 2, eerste zin, van Verorde
ning (EEG) nr. 859/89 wordt de leveringstermijn voor de
interventieprodukten met een dag verlengd. >
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 2 oktober 1990.

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

Gedaan te Brussel, 1 oktober 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 2843/90 VAN DE COMMISSIE
van 27 september 1990
met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in
het kader van de voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

communautaire voedselhulp (4) ; dat met name de
termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de
vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen
procedure moeten worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigde instellingen 6 264 ton
magere-melkpoeder heeft toegewezen ;
Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als

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

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of
voorbehoud is nietig.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 27 september 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 v?n 30. 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 174 van 7. 7. 1990, blz. 6.
3 PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .

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

PARTIJEN A, B, C, D, E, F, G, H, I, K

1 . Maatregel nr. ('): 803/90 tot en met 812/90
2. Programma : 1989 — 1990

3. Begunstigde : Volksrepubliek China

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (3) (9) : Ministry of Agriculture, Dairy Development Project

Office, 11 Nong Zhan Guan, Nanli Beijing 100026, People's Republic of China (telex 22233 MAGR
CN)

5. Plaats of land van bestemming : Volksrepubliek China
6. Beschikbaar te stellen produkt : magere-melkpoeder
7. Kenmerken en kwaliteit van de goederen (2) (6) (l4) : zie PB nr. C 216 van 1 4 J 8. 1987, blz. 3, punten
I.1A.1 tot en met I.1A..2

8 . Totale hoeveelheid : 5 564 ton

9. Aantal partijen : 10 (,0)

10. Verpakking en opschriften : 25 kgQ (8)
en PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3, punt I.1A.3
Bijkomende vermeldingen op de verpakking : zie (")
en PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3, punt I.1A..4
1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : markt van de Gemeenschap

De vervaardiging van het magere-melkpoeder moet geschieden nadat de levering werd toegekend
12. Leveringsconditie : franco bestemming
13 . Laadhaven : —

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

1 6. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : zie (,0)
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering
franco laadhaven :

— partij A : 5 — 16. 11 . 1990
— partijen B, C, D, E en F : 12 — 23. 11 . 1990
— partijen G, H, I, K : 1 9 — 30. 11 . 1 990
18 . Uiterste termijn voor de levering :

— partij A : 14. 12. 1990
— partijen B, C, D, E en F : 31 . 12. 1990
— partijen G, H, I, K : 11 . 1 . 1 99 1
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Bij aanbesteding, datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de
offertes (4) : 15. 10. 1990 om 12.00 uur
21 . Bij tweede aanbesteding :

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 29. 10. 1990 om 12.00 uur I

b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laad
*

haven :

— partij A : 19 — 30. 11 . 1990
— partijen B, C, D, E en F : 26. 1 1 — 7. 12. 1990
— partijen G, H, I, K : 3 — 14. 12. 1990
c) uiterste termijn voor de levering :
— partij A : 28 . 12. 1990
— partijen B, C, D, E en F : 15. 1 . 1991
— partijen G, H, I, K : 25. 1 . 1991
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22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 20 ecu/ton
23. Bedrag van de leveringszekerheid : 1 0 % van het bedrag van de offerte in ecu

24. Adres voor de inzending van de offertes : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 , 200, rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B
of 25670 B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (5) : restitutie toepasselijk op 17. 8 . 1990, vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 2395/90 van de Commissie (PB nr. L 222 van 17; 8 . 1990, blz. 12)
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PARTIJ L

1 . Maatregel nr. ('): 410/90 — Besluit van de Commissie van 1 . 3 . 1990

2. Programma : 1990
3. Begunstigde : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex 626675 I
WFP)
4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (l2) : zie PB nr. C 103 van 16. 4. 1987
5. Plaats of land van bestemming : Marokko
6. Beschikbaar te stellen produkt : magere-melkpoeder
7. Kenmerken en kwaliteit van de goederen (2) (6) (13) (H) : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3
(1.1 Al tot en met I.1.A.2)
8 . Totale hoeveelheid : 700 ton

9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften : 25 kg en zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3 (I.1A.3)
Bijkomende vermeldingen op de verpakking :

„ACTION N0 410/90 / MAROC 0259201 / LEP / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA"

en PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 3 (I.1A.4)

1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van (het produkt : op de markt van de Gemeenschap.
De vervaardiging van het magere-melkpoeder moet gebeuren nadat de levering werd toegekend
12. Leveringsconditie : franco laadhaven
13 . Laadhaven : —
i

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 1 — 1.5. 11 . 1990
18 . Uiterste termijn voor de levering : —
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving
20. Bij aanbesteding, datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offer
tes ^): 15 . 10. 1990 om 12.00 uur

21 . Bij tweede aanbesteding :
a) uiterste datum voor indiening van de offertes : 29. 10. 1990 om 12.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 15 — 30. 11 . 1990
c) uiterste termijn voor de levering : —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 20 ecu/ton

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

24. Adres voor de inzending van de offertes : Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention de Monsieur
N. Arend, Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B
of 25670 B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (5) : restitutie toepasselijk op 17 augustus
1990, vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2395/90 van de Commissie (PB nr. L 222 van 17. 8. 1990,
blz . 12)
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient bij iedere briefwisseling te worden aangehaald.
(2) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden.

(3) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : EEC
Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices building, apartment No 2-6-1 , Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing
(tel. 532 44 43 ; telex 222690 ECDEL CN ; telefax 532 43 42).

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

(*) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 24. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compense
rende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum bedoeld in
artikel 2 van de genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
(6) De inschrijver aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordigers van de begunstigden bij de

levering een certificaat van oorsprong.
f) De zakken worden in containers van 20 voet geplaatst.
De containers moeten minstens vijftien dagen vrij ter beschikking worden gesteld.
(8) In nieuwe, droge en onbeschadigde verpakkingen met een inhoud van 25 kg nettogewicht en met de
volgende samenstelling :

(Combinatie van de voorschriften van bijlage II, punt 1 , onder b) en c), bij Verordening (EEG) nr. 625/78
van de Commissie (PB nr. L 84 van 31 . 3 . 1978, blz . 19)).

—
—
—
—

1
1
3
1

zak van kraftpapier, papierstevigheid ten minste 70 g/m2 ;
zak van kraftpapier met een polyethyleenlaag, stevigheid ten minste 80 g + 15 g per m2 ;
zakken van kraftpapier, papierstevigheid ten minste 70 g/m2 ;
binnenzak van polyethyleen van ten minste 0,12 mm dikte, dichtgelast of tweemaal dichtgebonden.

(') De inschrijver aan wie is gegund dient een vertegenwoordiger aan te stellen in de loshaven. Hij moet de
controleonderneming, waarvan sprake in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2200/87, evenals de China
National Import and Export Inspection Corporation (CCIC), Cable Chinspect (telex 210076 SACI CN),
daarvan op de hoogte stellen.

De CCIC kan door de inschrijver aan wie is gegund als vertegenwoordiger worden aangesteld.
H

Maatregel

Hoeveelheden

nr.

(in ton)

A-803/90

Loshaven

Bestemming / Adres van de opslagplaats

412

Xinfeng
(Guangzhou)

No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhow

B-804/90
C-805/90
D-806/90
E-807/90
F-808/90

562
444
444
585
600

Shanghai

The Warehouse of the Dairy Development Project, No
780 Beizhai Road, Beixinjing

G-809/90
H-8 10/90
1-811 /90
K-8 12/90

444
888

Xingang
(Tianjin)

Refrigeration Plant, Dairy Company — Xingfudao
Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District

585
600

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 270/ 12

(")

Maatregel
nr.

Aanduiding op de verpakking

A-803/90
B-804/90

„ACTION No ..." + »EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILIZA

C-805/90
D-806/90
E-807/90
F-808/90
G-809/90
H-810/90
1-811 /90
K-812/90

„ACTION No ..." + „EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1991 UTILIZA

TION PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / FOR RECOMBINATION"

TION PROGRAMME / 6 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / FOR RECOMBINATION"

(12) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : zie de

lijst in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 227 van 7 september 1985, blz. 4.
(13) £)e inschrijver aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde bij de leve
ring een gezondheidscertificaat.

(14) Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 worden vermeld.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2844/90 VAN DE COMMISSIE

van 27 september 1990

met betrekking tot de levering van verschillende partijen butteroil in het kader
van de voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op

communautaire voedselhulp (4) ; dat met name de
termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de

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

VASTGESTELD :

artikel 6, lid 1 , onder c),

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen
1 854 ton butteroil heeft toegewezen ;

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap zuivelprodukten beschikbaar gesteld
voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden
met inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en
de in de bijlage vermelde voorwaarden . De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.
De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of
voorbehoud is nietig.

Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.

Artikel 2

2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als

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

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

Gedaan te Brussel, 27 september 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 30 . 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 174 van 7. 7. 1990, blz. 6.

V) PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .

(4) PB nr. L 204 van 25. 7 . 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE
PARTIJEN A, B, C, D, E, F, G, H

1 . Maatregel nr. ('): 813/90 tot en met 820/90
2. Programma : 1989-1990

3. Begunstigde : Volksrepubliek China

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde Q (8) : Ministry of Agriculture, Dairy Development Project
Office, 11 Nong Zhan Guan, Nanli, Beijing 100026, People's Republic of China (telex 22233 MAGR
CN)

5. Plaats of land van bestemming : Volksrepubliek China
6. Beschikbaar te stellen produkt : butteroil

7. Kenmerken en kwaliteit van de goederen (2)(3)(é) : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 7, punten
1.3.1 en 1.3.2

8 . Totale hoeveelheid : 1 854 ton

9. Aantal partijen : 8 (")
1 0. Verpakking en opschriften : 200 kg (9) (10)
en PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 7, punt 1.3.3

Bijkomende vermeldingen op de verpakking : zie (' 2) en PB nr. C 216 van 14. 8 . 1987, blz. 8, punt 1.3.4

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

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : zie (")

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering
haven van inscheping :
— partij A : 813/90

—
—
—
—
—
—
—

partij
partij
partij
partij
partij
partij
partij

B : 814/90
C : 815/90
D : 816/90
E : 817/90
F : 818/90
G : 819/90
H : 820/90

19 — 30. 11 . 1990

26. 11 — 7. 12. 1990

18. Uiterste termijn voor de levering :
— partij A : 31 . 12. 1990
— partijen B, C, D, E : 11 . 1 . 1991
— partijen F, G, H : 25. 1 . 1991
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Bij aanbesteding, datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de
offertes (4) : 15. 10. 1990 om 12.00 uur

21 . Bij tweede aanbesteding :
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 29. 10. 1990 om 12.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laad
haven :

— partijen A, B, C, D, E : 1 — 15. 12. 1 990
— partijen F, G, H : 10 — 21 . 12. 1990
c) uiterste termijn voor de levering :

— partij A : 15. 1 . 1991
— partijen B, C, D, E : 25. 1 . 1991
— partijen F, G, H : 10. 2. 1991
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22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 20 ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/ 58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B
of 25670 B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (5) : restitutie toepasselijk op 17. 8. 1990, vast

gesteld bij Verordening (EEG) nr. 2395/90 van de Commissie (PB nr. L 222 van 17. 8 . 1990, blz. 12)
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Voetnoten

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

(2) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden.
(3) Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan Caesium 134 en 137 worden vermeld.
(4) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vast
gesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur :

— hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor ;
— hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05 .

O Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compense
rende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum bedoeld in
artikel 2 van de genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
(6) De inschrijver aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde bij de leve
ring een certificaat van oorsprong.
I7) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : EEC
Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices Building, Apt. No 2-6-1 , Lian Ma He Nan Lu 14, Beijing,

People's Republic of China (tel. 532 44 43 ; telefax 532 43 42 ; telex 222690 ECDEL CN).
(8) De leverancier wijst een vertegenwoordiger in de loshaven aan. Hij stelt de in artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 2200/87 bedoelde controleonderneming en de onderneming China National Import and
Export Inspection Corporation (CCIC) (telegramadres CHINSPECT, telex 210076 SACI CN) daarvan in
kennis .

De leverancier kan de CCIC als vertegenwoordiger aanwijzen.

O Te leveren in containers van 20 voet. De containers moeten minstens vijftien dagen vrij ter beschikking
worden gesteld.

(10) Geheel gevulde nieuwe metalen vaten met een nettogewicht van 190 tot 200 kg (in de aanbieding te
preciseren), voorzien van spongaten, die aan die binnenkant zijn bestreken met conservenbliklak of die
een behandeling hebben ondergaan die gelijkwaardige waarborgen biedt, hermetisch afgesloten onder
stikstofdruk. De vaten moeten voldoende bestand zijn tegen schokken om een lang transport over zee te
kunnen verdragen. De vaten mogen als zodanig niet schadelijk voor de gezondheid zijn of een verande
ring teweegbrengen in de kleur, de smaak of de geur van de inhoud. De sluiting van de vaten moet
volledig luchtdicht zijn .
(")

12

Maatregel

Hoeveelheden

nr.

(in ton)

813/90

Loshaven

Bestemming / Adres van de opslagplaats

137

Xinfeng
(Guangzhou)

No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou

814/90
815/90
816/90
817/90

187
148
148
395

Shanghai

The Warehouse of the Dairy Development Project, No
780 Beizhai Road, Beixinjing

818/90
819/90
820/90

148
296

Xingang
(Tianjin)

Refrigeration Plant, Dairy Company — Xingfudao
Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District

395
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Maatregel
nr.

Nr. L 270/ 17

Aanduiding op de verpakking

813/90
814/90

„ACTION No ..." + „EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILIZA

815/90
816/90
817/90
818/90
819/90
820/90

„ACTION No ..." + „EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1991 UTILIZA

TION PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / FOR RECOMBINATION"

TION PROGRAMME / 6 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / FOR RECOMBINATION"
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VERORDENING (EEG) Nr. 2845/90 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 1990
houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
produkten van de categorie van produkten nr. 20 (volgnummer 40.0200), van

oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als
bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad
Overwegende dat voor produkten van de categorie van
produkten nr. 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong
uit Thailand, het plafond 221 ton bedraagt ; dat op 20
september 1990 de invoer van deze produkten in de
Gemeenschap, van oorsprong uit Thailand, waarvoor de
tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken
plafond heeft bereikt ; dat het is aangewezen de invoer
rechten voor de betrokken produkten weer in te stellen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad van
18 december 1989 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1990 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), en met name
op artikel 12,

ten aanzien van Thailand,

Overwegende dat krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3897/89 het preferentiële tariefstelsel wordt
toegestaan voor elke categorie van produkten welke in de
bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom (8) van haar bijlage I en in kolom (7) van haar
bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom
(5) van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van
oorsprong ; dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde
verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer
van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan
worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

Categorie
(eenheid)

Volgnummer

20

40.0200

(ton)

l

\
l
\
l

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 5 oktober 1990 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3897/89, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeen
schap van de hierna vermelde produkten van oorsprong
uit Thailand :

GN-code

Omschrijving

6302 21 00
6302 22 90

Beddelinnen, ander dan van brei- of haakwerk

6302
6302
6302
6302
6302

29
31
31
32
39

90
10
90
90
90

I

Artikel 2

■'

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

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

Gedaan te Brussel, 28 september 1990.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz. 45.
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Nr. L 270/ 19

VERORDENING (EEG) Nr. 2846/90 VAN DE COMMISSIE
van 1 oktober 1990

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 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), inzonderheid op
artikel 16, lid 8,

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2547/90 neergelegde regelen en bepalingen op
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

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. 2547/90 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2837/90 (4) ;

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op' 2 oktober 1990.

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

Gedaan te Brussel, 1 oktober 1990 .
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

177
114
237
268

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
27. 4. 1989, blz. 1 .
1 . 9. 1990, blz. 102.
29 . 9. 1990, blz. 92.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 oktober 1990 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing

1701 11 10

37,63 (')

17011190

37,63 (')

170112 10

37,63 (')

1701 12 90

37,63 (')

1701 91 00

44,04

1701 99 10

44,04

1701 99 90

44,04 (2)

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de geïmporteerde
ruwe suiker van 92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing berekend overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie (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.

2 . 10 . 90

Nr. L 270/21

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

II

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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 17 september 1990

tot wijziging van Richtlijn 84/529/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake liften met elektrische aandrijving
(90/48 6 /EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tot stand te brengen in de loop van een periode die
eindigt op 31 december 1992,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100
A,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Artikel 1

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Richtlijn 84/529/EEG wordt als volgt gewijzigd :
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (3),
Overwegende dat Richtlijn 84/529/EEG van de Raad (4),
gewijzigd bij Richtlijn 86/312/EEG van de Commissie 0,
mutatis mutandis kan worden toegepast op liften met
hydraulische of elektrohydraulische aandrijving ;
Overwegende dat norm EN 81-1 , waarop Richtlijn
84/529/EEG is gebaseerd, na de publikatie van die richt
lijn is aangevuld met een tweede deel, EN 81-2, dat
betrekking heeft op hydraulische en oleo-elektrische
personenliften ;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is het toepas
singsgebied van Richtlijn 84/529/EEG uit te breiden,
aangezien de fabrikanten worden geconfronteerd met
belangrijke technische belemmeringen voor de intra
communautaire handel die de markt kunnen schaden ;

Overwegende dat de maatregelen moeten worden vastge
steld die ertoe bestemd zijn de interne markt geleidelijk
(') PB nr. C 17 van 24. 1 . 1990, blz. 9.
(2) PB nr. C 149 van 18. 6. 1990, blz. 143 en besluit van 12 sep
tember 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).
(3) PB nr. C 168 van 10 . 7. 1990, blz. 3.
(4) PB nr. L 300 van 19 . 11 . 1984, blz. 86.

(4 PB nr. L 196 van 18. 7. 1986, blz. 56.

1 . de titel van de richtlijn wordt vervangen door :
„Richtlijn 84/529/EEG van de Raad van 17 september
1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake liften met elektri

sche, hydraulische of oleo-elektrische aandrijving" ;

2. de eerste overweging wordt vervangen door :
„Overwegende dat in de Lid-Staten voor de constructie
en de controle van liften met elektrische, hydraulische
of oleo-elektrische aandrijving dwingende voor
schriften gelden die van Lid-Staat tot Lid-Staat
verschillen en zodoende een belemmering voor de
handel in déze liften vormen ; dat deze voorschriften

derhalve onderling moeten worden aangepast ;
3. artikel 1 , lid 1 , wordt vervangen door :

»1 . Deze richtlijn is van toepassing op vast opge
stelde hefwerktuigen met elektrische, hydraulische of
oleo-elektrische aandrijving, die bepaalde stopplaatsen
bedienen, voorzien zijn van een aan kabels of
kettingen opgehangen of door één of meer vijzels
gedragen kooi, bestemd voor het vervoer van personen
of van personen en goederen en die zich, althans
gedeeltelijk, langs verticale of minder dan 15° uit het
lood staande leiders bewegen — hierna „liften" te
noemen ." :
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„2. Deze normen zijn van toepassing onder voor
behoud van de volgende wijzigingen :
2.1 . Punt 12.4.2.1 (uitsluitend geldig voor de
norm EN 81-1 — uitgave december
1985).".

4. in artikel 1 , lid 2, derde streepje, vervalt de volgende
tekst :

„niet door elektromotoren voortbewogen personen- en
goederenliften, door vloeistof voortbewogen apparaten
(met name hydraulische en oleo-elektrische personen
en goederenliften) en" ;
5. in bijlage I :

a) wordt punt 1 vervangen door :
„ 1 . De in artikel 1 , lid 1 , bedoelde apparaten
moeten, behalve wat de in punt 2 genoemde
punten betreft, in overeenstemming zijn met de
volgende door de Europese Commissie voor
Normalisatie (CEN) goedgekeurde normen :
— EN 81-1 (uitgave december 1985). Veilig
heidsvoorschriften voor het vervaardigen en
het aanbrengen van personenliften en
klein-goederenliften. Deel 1 : Elektrische
personenliften ;
— EN 81-2 (uitgave november 1987). Veilig
heidsvoorschriften voor het vervaardigen en
het aanbrengen van personenliften en
klein-goederenliften. Deel 2 : Hydraulische
personenliften." ;
b) worden de aanhef van punt 2 en de eerste regel van
punt 2.1 vervangen door :
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Artikel 2

1 . De Lid-Staten dienen de wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die
nodig zijn om binnen zes maanden na kennisgeving (')
van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen
de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

bepalingen van intern recht mee, die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen .
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 17 september 1990.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. ROMITA

(') Van deze richtlijn is aan de Lid-Staten kennis gegeven op 24
september 1990.
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 17 september 1990

tot wijziging van Richtlijn 79/196/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende elektrisch materieel bestemd voor
gebruik in explosieve omgeving, dat aan bepaalde beveiligingswijzen voldoet
(90/487/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100
A'
Gezien het voorstel van de Commissie,

In samenwerking met het Europese Parlement ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té O,

Overwegende dat in Richtlijn 76/ 117/EEG van de Raad
van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing

van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende elektrisch
materieel bestemd voor gebruik in explosieve omge
ving (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding
van Spanje en Portugal, met name de onderzoekproce
dures worden bepaald die op dit materieel moeten worden
toegepast alvorens dit mag worden ingevoerd, in de
handel gebracht en vrij gebruikt na te zijn gecontroleerd
en van de voorgeschreven merktekens en aanduidingen te

worden vastgesteld welke geharmoniseerde normen in alle
Lid-Staten voor dit materieel van toepassing zijn ;

Overwegende dat door Richtlijn 79/ 196/EEG (4), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 88/665/EEG (*), het vrije verkeer
tot stand werd gebracht van elektrisch materieel dat aan
bepaalde, in artikel 1 van die richtlijn genoemde beveili
gingswijzen voldoet en dat in bijlage I van die richtlijn de
desbetreffende
geharmoniseerde
normen
worden
genoemd ;
Overwegende dat, gezien de huidige stand van de tech
niek, geharmoniseerde normen voor andere beveiligings
wijzen en voor bijzonder materiaal voorhanden zijn ; dat
voor het tot stand brengen van vrij verkeer van materiaal
dat aan deze nieuwe beveiligingswijzen voldoet, de wer
kingssfeer van Richtlijn 79/ 196/EEG tot deze beveili
gingswijzen dient te worden uitgebreid ; dat het derhalve
noodzakelijk is genoemde richtlijn te wijzigen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

zijn voorzien ;
Artikel 1

Overwegende dat in artikel 4, lid 4, van Richtlijn 76/ 117/
EEG wordt bepaald dat in bijzondere richtlijnen zal

Richtlijn 79/ 196/EEG wordt als volgt gewijzigd :

1 . aan artikel 1 worden de volgende streepjes toegevoegd :
„— ingieten met gietmassa „m",
— intrinsiek veilige elektrische systemen „i"," ;
2. aan bijlage I worden de referenties van de volgende Europese normen toegevoegd :
EN 50028

Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan
heersen : ingieten met gietmassa „m"

1

februari 1987

EN 50039

Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan
heersen : intrinsiek veilige elektrische systemen „i"

1

maart 1980

EN 50050

Elektrostatische handspuitapparatuur

1

januari 1986

EN 50053

Elektrostatische handspuitpistolen voor verf met een maximale
energie van 0,24 mj en toebehoren

1

februari 1987 (*)

Deel 1

Il

Elektrostatische handspuitpistolen voor poeder met een maxi
male energie van 5 mj en toebehoren

1

juni 1989 (*)

Deel 2
EN 50053
Deel 3

Elektrostatische handspuitpistolen voor flock met een maximale
energie van 0,24 mj of 5 mj en toebehoren

1

juni 1989 0

EN 50053

(*) Uitsluitend de paragrafen inzake de constructie van het materieel voorzien in de normen EN 50053 delen 1 , 2 en 3
zijn van toepassing.

(') PB nr. C 149 van 18. 6. 1990, blz. 143 en besluit van 12 sep
tember 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).
(2) PB nr. C 168 van 10. 7. 1990, blz. 4.
(3) PB nr. L 24 van 30. 1 . 1976, blz. 45.

(4) PB nr. L 43 van 20. 2. 1979, blz. 20.
O PB nr. L 382 van 31 . 12. 1988, blz. 42.
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Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli
1992 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Gedaan te Brussel, 17 september 1990.
Voor de Raad

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepa
lingen van intern recht mede die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen.

De Voorzitter
P. ROMITA
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 17 september 1990
tot wijziging van Richtlijn 87/404/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de Lid-Staten inzake drukvaten van eenvoudige vorm
(90/488/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Overwegende dat Richtlijn 87/404/EEG (4) voorziet in een
algehele harmonisatie van de normen voor in serie
vervaardigde drukvaten van eenvoudige vorm ;
Overwegende dat, zolang geharmoniseerde normen
ontbreken, volgens Richtlijn 87/404/EEG voor de betref
fende drukvaten een EG-typeonderzoek is vereist ; dat
deze geharmoniseerde normen niet op de datum van
toepassing van de richtlijn beschikbaar zullen zijn ;

Overwegende dat Richtlijn 87/404/EEG niet heeft voor
zien in een overgangsperiode waarin het is toegestaan

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Aan artikel 18, lid 1 , van Richtlijn 87/404/EEG wordt de
volgende alinea toegevoegd :

„De Lid-Staten staan in de periode die eindigt op 1
juli 1992 het in de handel brengen en/of in bedrijf
stellen toe van drukvaten die voldoen aan de voor

schriften die op hun grondgebied golden vóór de
datum van toepassing van deze richtlijn.".
Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking
treden om uiterlijk op 1 juli 1991 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

voorraden drukvaten in de handel te brengen die zijn

vervaardigd volgens de nationale voorschriften die vóór de
toepassing van voornoemde richtlijn van kracht waren ;
Overwegende dat om de fabrikanten de nodige tijd voor
toepassing van de EG-typeonderzoekprocedure te laten en
om de in voorraad zijnde drukvaten in de handel te
kunnen brengen, een overgangsperiode moet worden vast
gesteld,

(') PB nr. C 13 van 19. 1 . 1990, blz. 7.
(2) PB nr. C 149 van 18 . 6. 1990, blz. 145 en besluit van 12 sep

tember 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. C 168 van 10. 7. 1990, blz. 2.
(*) PB nr. L 220 van 8 . 8. 1987, blz. 48 .

Gedaan te Brussel, 17 september 1990.
Voor de Raad
De Voorzitter
P. ROMITA
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Richtlijn 83/181/EEG van de Raad van 28 maart 1983 houdende bepaling
van de werkingssfeer van artikel 14, lid 1 , sub d), van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking
tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer
van bepaalde goederen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 105 van 23 april 1983)
Bladzijde 46, artikel 46, lid 1 :

Tussen de punten a) en b) wordt ingevoegd het woord „en".

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2435/90 van de Commissie van 21 augustus 1990 tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 3418/88 tot vaststelling van de met ingang van 1
september 1988 bij invoer van bepaalde wijnbouwprodukten toe te passen referentieprijzen
franco grens

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 229 van 23 augustus 1990)
Bladzijde 9, bijlage I, tabel 22-02, GN-code 2204 21 29, aanvullende codes 9130 en 9139, kolom DZ,
MA, TN, YU :

in plaats van : „K : 63,39"
te lezen :

„K : 69,39".

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2618/90 van de Commissie van 11 september 1990
houdende uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het
wijnoogstjaar 1989/1990 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 249 van 12 september 1990)
Bladzijde 7, artikel 3 :
in plaats van : „. . . Verordening (EEG) nr. 2484/89 ..."
te lezen :
. . Verordening (EEG) nr. 2270/90 . . .".
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