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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3491/90 VAN DE RAAD
van 26 november 1990

betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

a) voor padie van GN-code 1006 10, met uitzondering
van code 1006 10 10 :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

— 50 %, en

— een bedrag van 3,6 ecu ;

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap bij het onderzoek
halverwege in het kader van de Uruguay-ronde heeft
toegezegd om een preferentiële regeling aan te bieden
voor de invoer van rijst van oorsprong uit de minstont
wikkelde niet-ACS-Staten die belangstelling hebben
getoond en genoemd worden in bijlage V bij Verordening
(EEG) nr. 4258/88 van de Raad van 19 december 1988
houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor
het jaar 1989 voor bepaalde landbouwprodukten van
oorsprong uit ontwikkelingslanden (') ;

b) voor gedopte rijst van GN-code 1006 20 :
— 50 % , en

— een bedrag van 3,6 ecu ;

c) voor halfwitte en volwitte rijst van GN-code 1006 30 :

— het in artikel 14, lid 3, van Verordening (EEG) nr.
1418/76 (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1806/89 (% bedoelde bedrag voor
bescherming van de industrie, dat voor halfwitte
rijst wordt omgerekend met behulp van het in
artikel 19 , onder a), derde streepje, van die verorde
ning bedoelde percentage , voor omrekening van
volwitte rijst in halfwitte rijst,
— 50 % van de aldus verlaagde heffing, en
— een bedrag van 5,4 ecu.

Overwegende dat de preferentiële invoerregeling, bedoeld
in het aanbod aan de minstontwikkelde landen, betrek

king heeft op een verlaging van de heffing bij invoer in
de Gemeenschap binnen de grenzen, van de hoeveel
heden die traditiegetrouw in de Gemeenschap worden
ingevoerd, mits het exporterende land een belasting bij
uitvoer heeft geïnd waarvan het bedrag met die verlaging
overeenkomt ;

Overwegende dat, naar aanleiding van dit aanbod, Bangla
desh van belangstelling voor een ontwikkeling van de
handelsbetrekkingen in de rijstsector blijk heeft gegeven ;

2.

— invoertransacties waarvoor de importeur het bewijs
levert dat door het land van uitvoer een belasting bij
uitvoer is geïnd waarvan het bedrag met de in lid 1
bedoelde verlaging overeenkomt ;
— het produkt waarvoor de bevoegde autoriteit van het

land van uitvoer een certificaat van oorsprong heeft

Overwegende dat met gebruikmaking van een certificaat
van oorsprong de voordelen van die regeling uitsluitend
tot produkten van oorsprong uit Bangladesh kunnen
worden beperkt,

afgegeven.
Artikel 2

1.
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Bij invoer van oorsprong uit Bangladesh tot de bij
artikel 2 vastgestelde hoeveelheden is de toe te passen
heffing bij de invoer van rijst van de GN-codes 1006 10
(met uitzondering van code 1006 10 10), 1006 20 en
1006 30 gelijk aan de heffing bij de invoer van rijst uit
derde landen verminderd met :

O PB nr. L 375 van 31 . 12. 1988 , blz. 47.

Lid 1 geldt uitsluitend voor :

De in artikel 1 bedoelde verlaging van de heffing

geldt per kalenderjaar voor een hoeveelheid die overeen
komt met 4 000 ton gedopte rijst.

Voor de omrekening van de hoeveelheden rijst in andere
bewerkingsstadia dan het stadium van gedopte rijst
worden de omrekeningscoëfficiënten toegepast die bij
artikel 1 van Verordening nr. 467/67/EEG van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2325/88 (*), zijn vastgesteld.
(J) PB nr. L 166 van 25. 6 . 1976, blz. 1 .
(3) PB nr. L 177 van 24. 6. 1989, blz. 1 .
(4) PB nr. 204 van 24. 8 . 1967, blz. 1 .

4 PB nr. L 202 van 27. 7. 1988, blz. 41 .
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2. De Commissie schorst de toepassing van artikel 1 ,
zodra zij in de loop van het jaar constateert dat de invoer
in het kader van dat artikel de in lid 1 vastgestelde
hoeveelheid heeft bereikt.

Artikel 3

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 27 van Veror
dening (EEG) nr. 1418/76.

4. 12. 90

Artikel 4

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 november 1990.

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

Gedaan te Brussel, 26 november 1990.
Voor de Raad
De Voorzitter
C. DONAT CATTIN
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VERORDENING (EEG) Nr. 3492/90 VAN DE RAAD
van 27 november 1990

houdende bepaling van de elementen die in acht dienen te worden genomen in
de jaarrekeningen voor de financiering van interventiemaatregelen in de vorm
van openbare opslag door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw, afdeling Garantie
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van
21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (2), inzonderheid
op artikel 3, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1883/78 (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 787/89 (4), de
algemene regels bevat voor de financiering van de inter
venties door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie ;

Overwegende dat volgens artikel 37, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987
houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijn
markt O, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1 325/90 (8), de kosten van de maatregelen voor de afzet
van de in de artikelen 35 en 36 van die verordening
bedoelde distillatieprodukten ten laste komen van het
EOGFL, afdeling Garantie ; dat dient te worden bepaald
welke voorschriften op deze maatregelen voor de afzet van
toepassing zijn ;

Overwegende dat in de vaststelling van uitvoeringsbepa
lingen dient te worden voorzien en dat de daartoe te
volgen procedure moet worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3247/81 van de
Raad van 9 november 1981 inzake de financiering door
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land
bouw, afdeling Garantie, van bepaalde interventiemaatre
gelen, met name aankoop, opslag en verkoop van land
bouwprodukten door de interventiebureaus (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3757/89 (6), de regels
en voorwaarden bevat met betrekking tot de jaarreke
ningen voor de vaststelling van de uitgaven die door het
EOGFL, afdeling Garantie, moeten worden gefinancierd
voor de interventiemaatregelen in de vorm van openbare
opslag ; dat uit de ervaring blijkt dat het noodzakelijk is
de voorschriften te vereenvoudigen en er in te voorzien
dat de uitvoeringsbepalingen volgens een vereenvoudigde
procedure worden vastgelegd ; dat Verordening (EEG) nr.
3247/8 1 moet worden ingetrokken ;

gorieën elementen :

Overwegende dat overeenkomstig de landbouwvoor
schriften de interventiebureaus ter interventie aangeboden
produkten aankopen ; dat wederom moet worden gewezen
op de verplichting voor de Lid-Staten om alle dienstige
maatregelen te treffen voor een goede bewaring van de
overgenomen produkten ; dat het op regelmatige tijd
stippen inventariseren van de opgeslagen produkten
noodzakelijk is voor de vergelijking met de materiële en
financiële boekhouding ; dat financieringsvoorschriften
moeten worden vastgesteld die gelden wanneer produkten
verloren gaan dan wel in kwaliteit achteruitgaan, interven
tieprodukten worden vervoerd of bedragen worden geïnd
of teruggevorderd van verkopers, kopers of opslaghou

ontvangsten ;

ders ;

Artikel 1

1 . De jaarrekeningen worden opgesteld voor elk
produkt waarvoor een interventiemaatregel inzake open
bare opslag wordt vastgesteld.

Deze rekeningen bevatten afzonderlijk de volgende cate
a) de opeenvolgende uitgaven voor materiële verrich

tingen die voortvloeien uit de aankoop van het
produkt door de interventiebureaus ;
b) de rentekosten voor de middelen die door de Lid

Staten voor de aankoop van interventieprodukten
worden vastgelegd ;
c) het verschil tussen, enerzijds, de waarde van de van het
vorige boekjaar overgeboekte hoeveelheden en de
waarde van de ingeslagen hoeveelheden, na verreke
ning van de onder d) bedoelde afschrijving en, ander
zijds, de waarde van de hoeveelheden die zijn uitge
slagen en die welke zijn overgeboekt naar het volgende
boekjaar, alsmede eventuele andere uitgaven en

d) de bedragen die voortvloeien uit de afschrijvingen
bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1883/
78 .

De lijst van de onder a) bedoelde uitgaven en bijzonder
heden over de andere onder c) bedoelde uitgaven en
inkomsten zijn in de bijlage opgenomen.
De kosten die verband houden met vervoer binnen of

(')
(2)
O
(*)
O
(6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

94 van 28 . 4. 1970, blz. 13.
185 van 15. 7. 1988 , blz. 1 .
216 van 5. 8 . 1978, blz. 1 .
85 van 30. 3 . 1989, blz. 1 .
327 van 14. 11 . 1981 , blz. 1 .
365 van 15. 12. 1989, blz. 11

buiten het grondgebied van de Lid-Staat worden goedge
keurd volgens de procedure van artikel 26 van Verorde
O PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
(8 PB nr. L 132 van 23 . 5 . 1990, blz. 19 .
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ning (EEG) nr. 2727/75 ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1340/90 (2), of, al naar gelang het geval,
van het overeenkomstige artikel van de andere verorde
ningen houdende gemeenschappelijke marktordeningen,
en worden overeenkomsitg het bepaalde onder a) geboekt.
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Artikel 5

1.

Alle manco's en alle hoeveelheden waarvan ten

2. Voor de boeking van de verschillende uitgaven en
ontvangsten is, behoudens bijzondere volgens de proce

gevolge van de materiële omstandigheden van de opslag,
het vervoer, de be- of verwerking of een te lange bewaring
de kwaliteit is verminderd, dienen als uitgeslagen te
worden geboekt op de dag waarop het verlies of de kwali
teitsvermindering is vastgesteld.

dure van artikel 8 vastgestelde bepalingen, het ogenblik

2.

bepalend van de materiële verrichting die uit de interven
tiemaatregel voortvloeit.
3 . Wanneer een rekening een creditsaldo vertoont,
wordt dit saldo afgetrokken van de uitgaven van het
lopende boekjaar.
Artikel 2

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om de
goede bewaring te waarborgen van de produkten waarop
een communautaire interventiemaatregel is toegepast.
2. De Lid-Staten delen, op verzoek van de Commissie,
de aanvullende administratieve bepalingen mee die zij
voor de tóepassing en het beheer van de interventiemaat
regelen vaststellen.
Artikel 3

In de loop van elk boekjaar maken de interventiebureaus
voor elk produkt waarvoor zij interventiemaatregelen van
de Gemeenschap hebben uitgevoerd, een inventaris op.
Zij vergelijken de resultaten van deze inventaris met de
gegevens uit de boekhouding ; de vastgestelde kwantita
tieve verschillen en de bij de verificaties ontdekte kwalita
tieve verschillen worden overeenkomstig artikel 5
geboekt.

De met de in lid 1 bedoelde hoeveelheden overeen

stemmende waarde wordt vastgesteld volgens de proce
dure van artikel 8 .

3. Behalve wanneer in de communautaire wetgeving
bijzondere bepalingen bestaan, worden de eventuele
ontvangsten uit de verkoop van de in kwaliteit vermin
derde produkten, alsmede eventuele andere bedragen die
hiervoor zijn ontvangen, niet geboekt.

4. Behalve wanneer in de communautaire wetgeving
bijzondere bepalingen bestaan, wordt een produkt als in
kwaliteit vèrminderd beschouwd wanneer het niet meer

voldoet aan de bij de aankoop geldende kwaliteitsvoor
waarden.

5. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van
kwantitatieve verliezen of kwaliteitsvermindering van
produkten ten gevolge van natuurrampen. De Commissie
neemt passende besluiten volgens de procedure van
artikel 8 .
Artikel 6

Voor bedragen die zijn ontvangen van of verhaald op de
verkopers, kopers en opslaghouders en die overeenkomen
— met werkelijke kosten die het gevolg zijn van de niet
naleving van de voor de aankoop en verkoop van de
produkten vastgestelde voorschriften,
— met ingeval van toepassing van Verordening (EEG) nr.
352/78 (3) verbeurde zekerheden,

Artikel 4

1 . Voor de opslagverliezen kan een tolerantie worden
vastgesteld.
De aan de bewaring toe te schrijven verliezen zijn gelijk
aan het verschil tussen de theoretische voorraden volgens
de boekhoudinventaris en de reële voorraad op de laatste
dag van het boekjaar, vastgesteld op basis van de in artikel
3 bedoelde inventaris, of, in de loop van het boekjaar, aan
de boekhoudkundige voorraad die resteert wanneer de
reële voorraad van een opslagplaats volledig is uitgeput.
2.
Er kan een tolerantie voor de verliezen bij be- of
verwerking van de overgenomen produkten worden vast
gesteld.

3 . De ontbrekende hoeveelheden ten gevolge van dief
stal of andere verliezen voortvloeiend uit aanwijsbare
oorzaken, worden niet in rekening gebracht bij de in de
leden 1 en 2 bedoelde toleranties .

4.

De in de leden 1 en 2 bedoelde toleranties worden

vastgesteld volgens de procedure van artikel 8, na onder
zoek, wanneer dit nodig is, door het betrokken comité van

— met de aan de handelaars in rekening gebrachte
bedragen wegens niet-nakoming van hun in de
communautaire wetgeving neergelegde verplichtingen,
wordt het EOGFL gecrediteerd overeenkomstig artikel 1 ,
lid 1 , onder c).
Artikel 7

Voor de financiering van de kosten voor de afzet van alco
hol, waarin artikel 37, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
822/87 voorziet, gelden de artikelen 2 tot en met 6 van de
onderhavige verordening.
Artikel 8

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Veror
dening (EEG) nr. 729/70.
Artikel 9

Verordening (EEG) nr. 3247/81 wordt ingetrokken.
Artikel 10

beheer.

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1990.
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2 PB nr. L 134 van 28 . 5. 1990, blz. 1 .

(3) PB nr. L 50 van 22. 2. 1978 , 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, 27 november 1990 .
Voor de Raad
De Voorzitter
V. SACCOMANDI
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BIJLAGE

Uitgaven en ontvangsten die mogen worden geboekt op de in artikel 1 , lid 1, bedoelde rekeningen
A. Uitgaven betreffende materiële verrichtingen in verband met opslag als bedoeld onder a)
1 . Door forfaitaire bedragen te dekken kosten :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

inslag ;
uitslag ;
opslag, inclusief inventariskosten ;
be- of verwerking of uitbenen ;
aanbiedingsvorm ;
etikettering ;
analyses ;
denaturering, kleuring, goederenbehandeling of arbeidsloon ;
uitslag en hernieuwde opslag ;
vervoer na interventie ;
vervoer fabriek — opslagplaats ;
kosten in verband met de gratis uitdeling van produkten die zijn overgenomen door de interventie
bureaus.

2. Niet door forfaitaire bedragen gedekte kosten, die niet noodzakelijk afhankelijk zijn van het tijdstip
van de materiële verrichting :

— transportkosten vóór interventie die zijn betaald of geïnd bij de aankopen ;

— kosten in verband met vervoer op of buiten het grondgebied van een Lid-Staat of bij uitvoer ;
— door een aanbesteding gedekte kosten ;

— andere kosten die voortvloeien uit bij de communautaire voorschriften vastgestelde verrichtingen.
B. Andere uitgaven of ontvangsten bedoeld onder c)
— De in artikel 5, leden 1 , 2 en 5, bedoelde waarde van de ontbrekende hoeveelheden en hoeveelheden
waarvan de kwaliteit is verminderd.

— De andere dan de in artikel 5, lid 3, bedoelde bedragen die zijn ontvangen van of verhaald op de
verkopers, kopers en opslagbedrijven.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3493/90 VAN DE RAAD
van 27 november 1990

tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van de premie
aan de producenten van schape- en geitevlees
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), inzonderheid op artikel 5, lid 8 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
3013/89 is bepaald dat aan schape- en geitevleesprodu
centen een premie wordt toegekend om eventueel inko
mensverlies te compenseren ; dat derhalve moet worden
gepreciseerd wie voor deze maatregel in aanmerking
komt ;

Overwegende dat bij dat zelfde artikel beperkingen op de
toekenning van genoemde premie zijn vastgesteld die
verschillen naargelang het bedrijf van de begunstigde al
dan niet in een probleemgebied in de zin van Richtlijn
75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende
de landbouw in bergstreken en iti sommige probleemge
bieden (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
797/85 (3), is gelegen ; dat, om gelijke behandeling van
alle aanvragers te garanderen, dient te worden bepaald hoe
deze beperkingen moeten worden toegepast wanneer het
betrokken bedrijf gedeeltelijk in een probleemgebied is
gelegen en, naar analogie, wanneer de begunstigde met
zijn schapen of geiten aan verweiding doet en diens
kudde zich daarbij gedurende een voldoende lange
periode in een probleemgebied bevindt ; dat daartoe de
criteria dienen te worden bepaald op grond waarvan de
begunstigde mag worden geacht de schapen- of geiten
houderij te beoefenen in omstandigheden die vergelijk
baar zijn met die welke gelden voor schapen- of geiten
houders wier bedrijf volledig in een probleemgebied is
gelegen ; dat bijgevolg het begrip „bedrijf" nader moet
worden omschreven ; dat bovendien nader moet worden

bepaald hoe de vorengenoemde beperkingen in het geval
van producentengroeperingen moeten worden toegepast ;
Overwegende dat de praktische toepassing van de thans
geldende definities van de termen „voor de premie in
aanmerking komende ooi", „voor de premie in aanmer
king komende geit" en „voor de premie in aanmerking
komend vrouwelijk schaap, ander dan de voor de premie
in aanmerking komende ooi", die bij Verordening (EEG)
nr. 872/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling
van de algemene voorschriften voor de toekenning van de
premie aan de producenten van schapevlees (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1970/87 (*), zijn vast
gesteld, voor de controle moeilijkheden oplevert ; dat deze
(')
(2)
(3)
0

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

289 van 7. 10 . 1989, blz. 4.
128 van 19. 5. 1975, blz . 1 .
93 van 30 . 3. 1985, blz. 1 .
90 van 1 . 4. 1984, blz. 40 .

V) PB nr. L 184 van 3. 7. 1987, blz. 23.

termen in het licht van de opgedane ervaring opnieuw
dienen te worden omschreven ; dat uit de besprekingen

over de opstelling van nieuwe definities is gebleken dat er
nog onopgeloste administratieve moeilijkheden bestaan ;
dat dus dient te worden bepaald dat, voor het verkoopsei
zoen 1991 , de huidige definities nog gelden, in afwach
ting van een uiterlijk op 31 mei 1991 te nemen besluit
van de Raad ;

Overwegende dat het voor een goed administratief beheer
dienstig is te bepalen dat de betaling van de premie tot
het volgende verkoopseizoen wordt uitgesteld wanneer het
bedrag per dier gering is ; dat het voorts, indien het
bedrag van de tijdens een verkoopseizoen betaalde voor
schotten groter is dan het bedrag van de premie die uit
hoofde van bedoeld verkoopseizoen wordt uitbetaald,
wenselijk is dit verschil in mindering te brengen op het
bedrag van de premie die uit hoofde van het volgende
verkoopseizoen moet worden uitbetaald,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder :

1 . producent van schape- en/of geitevlees : het indivi
duele bedrijfshoofd, natuurlijke of rechtspersoon, die
op het grondgebied van een zelfde Lid-Staat perma
nent het, risico draagt van en/of in organisatorisch
opzicht verantwoordelijk is voor het houden van ten
minste tien ooien en, wat de in artikel 5, lid 5, van

Verordening (EEG) nr. 3013/89 bedoelde gebieden
betreft, ten minste tien ooien en/of geiten. Voor de
toepassing van deze verordening is het bedrijfshoofd
de eigenaar van de kudde, behoudens de nader te
bepalen gevallen die voortvloeien uit de bij de land

bouwwetgeving of de nationale gewoonten en
gebruiken vastgestelde contractuele vormen, waarbij
het bedrijfshoofd wel het risico draagt van en/of in
organisatorisch opzicht verantwoordelijk is voor de
schapenhouderij maar geen eigenaar is van de hele
kudde of een gedeelte daarvan ;

2. producentengroepering : elke vorm van groepering,
vereniging of samenwerking, waarin producenten van
schape- en/of geitevlees wederzijdse rechten en
plichten hebben. Als producentengroeperingen worden
beschouwd de verenigingen die ten doel hebben de
kudde gezamenlijk te houden zonder dat een van de
leden afzonderlijk eigenaar van de kudde kan worden,
op voorwaarde dat wordt vastgesteld dat de leden
persoonlijk het risico dragen van en in organisatorisch
opzicht verantwoordelijk zijn voor het houden van de
kudde :
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3. bedrijf : het geheel van de door de producent beheerde
of te zijner beschikking gestelde produktie-eenheden
die op het grondgebied van een zelfde Lid-Staat zijn
gelegen .
De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 30
van Verordening (EEG) nr. 3013/89 de uitvoeringsbepa

lingen van dit artikel vast en met name de in de eerste
alinea, punt 1 , bedoelde bijzondere gevallen en de wijze
waarop de in artikel 5, lid 7, van Verordening (EEG) nr.
3013/89 genoemde maxima moeten worden vastgesteld
voor de producentengroeperingen.
Artikel 2

1 . De bij artikel 5, lid 7, van Verordening (EEG) nr.
3013/89 vastgestelde maxima gelden voor elke producent

afzonderlijk, ook wanneer hij deel uitmaakt van een of
meer producentengroeperingen. In laatstgenoemd geval
komt een zelfde producent, binnen bovenbedoelde
maxima, slechts eenmaal voor het volledige premiebedrag
in aanmerking.

2. Als producent in een probleemgebied wordt
beschouwd elke producent van schape- en/of geitevlees
wiens bedrijf in de gebieden als omschreven bij artikel 3,
leden 3, 4 en 5, van Richtlijn 75/268/EEG is gelegen.
Als producent in een probleemgebied wordt ook
beschouwd, de producent van schape- en/of geitevlees van
wie ten minste 50 % van de oppervlakte cultuurgrond van
het bedrijf in de zin van artikel 5, onder b), van Verorde
ning (EEG) nr. 571 /88 van de Raad van 29 februari 1988
houdende organisatie van communautaire enquêtes
inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het
tijdvak van 1988 tot en met 1997 ('), gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 807/89 (2), zich in bovengenoemde
gebieden bevindt en voor de produktie van schape- en/of
geitevlees wordt gebruikt.
3. Als producent in een probleemgebied wordt even
eens beschouwd de verweidende producent, op voor
waarde dat :

— hij enerzijds ten minste 90 % van de dieren waarvoor
de premie wordt aangevraagd gedurende ten minste
90 opeenvolgende dagen in de bij artikel 3, leden 3, 4
en 5, van Richtlijn 75/268/EEG omschreven gebieden
laat weiden,

— en dat anderzijds de zetel van zijn bedrijf gelegen is in
welbepaalde geografische gebieden ten aanzien
waarvan vaststaat dat het verweiden er van oudsher in

de schapen- en geitenhouderij wordt toegepast en dat

deze verplaatsing van dieren noodzakelijk is wegens
het ontbreken van voldoende voedergewassen gedu
rende de verweidingsperiode.
4. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel
30 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 met name de in
lid 3 bedoelde geografische gebieden vast.
Artikel 3

De in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3013/89
bedoelde premie per ooi wordt slechts uitbetaald wanneer
zij hoger is dan een volgens de procedure van artikel 30
van genoemde verordening vast te stellen bedrag ; anders
wordt het premiebedrag opgeteld bij de premie per ooi
die in het volgende verkoopseizoen in de betrokken

regio's wordt uitbetaald.
Artikel 4

Indien na het einde van een verkoopseizoen wordt vastge
steld dat het bedrag van de krachtens artikel 5, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 3013/89 betaalde voorschotten
groter is dan het bedrag van de premie per ooi uit hoofde
van dat verkoopseizoen, wordt een bedrag dat overeen
komt met dit verschil afgetrokken van het bedrag van de
premie per ooi dat dient te worden betaald uit hoofde van
het volgende verkoopseizoen.
Artikel 5

Verordening (EEG) nr. 872/84 wordt ingetrokken, met
uitzondering van artikel 1 , punten 2, 3 en 4, en de bijlage,
waarvan de toepassing wordt beperkt tot de premies die
moeten worden betaald uit hoofde van het verkoopsei
zoen 1991 .

Uiterlijk op 31 mei 1991 neemt de Raad een besluit over
de definities van „voor de premie in aanmerking
komende ooi", „voor de premie in aanmerking komende
geit" en „voor de premie in aanmerking komend vrouwe
lijk schaap, ander dan de voor de premie in aanmerking
komende ooi", welke definities van toepassing zullen zijn
op de uit hoofde van de verdere verkoopseizoenen te
betalen premies.
Artikel 6

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 van toepassing op de premies die worden betaald uit
hoofde van het verkoopseizoen 1991 en de volgende
verkoopseizoenen.

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

Gedaan te Brussel, 27 november 1990 .
Voor de Raad
De Voorzitter
V. SACCOMANDI

(') PB nr. L 56 van 2. 3. 1988, blz. 1 .
(2) PB nr. L 86 van 31 . 3. 1989, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3494/90 VAN DE RAAD
van 27 november 1990

betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair contin

gent voor chemisch zuivere fructose van oorsprong uit derde landen die niet
door een preferentiële handelsovereenkomst met de Gemeenschap zijn
verbonden (1991)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 7 bis van Verordening (EEG)
nr. 3033/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vast

stelling van de handelsregeling die van toepassing is op
bepaalde goederen verkregen door verwerking van land
bouwprodukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1436/90 (2), is bepaald dat het variabele element
dat vanaf 1 juli 1990 van toepassing is op de invoer van
goederen van GN-code 1702 50 00 van oorsprong uit
derde landen die niet door een preferentiële handelsover
eenkomst met de Gemeenschap zijn verbonden, gelijk is
aan de in artikel 16, lid 6, van Verordening (EEG) nr.
1785/81 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1069/89 (4), bedoelde heffing die wordt toegepast op de
invoer van goederen van de GN-codes 1702 30 10,
1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30 ;

Overwegende dat in de huidige context van de Uruguay
ronde de invoermogelijkheden op de communautaire
markt behouden dienen te blijven wat chemisch zuivere
fructose betreft, van oorsprong uit derde landen die niet
door een preferentiële handelsovereenkomst met de
Gemeenschap zijn verbonden ; dat aan deze oriëntering
gevolg wordt gegeven door ervoor te zorgen dat de moge

lijkheden voor afzonderlijke landbouwprodukten van
oorsprong uit de genoemde landen om door te dringen
op de communautaire markt in 1991 niet lager liggen dan
het gemiddelde van de jaren 1987 en 1988 ; dat het
gemiddelde van de invoer van chemisch zuivere fructose
van oorsprong uit die landen tijdens de jaren 1987 en
1988 4 504 ton bedroeg ; dat het derhalve aangewezen is
Volg

GN-code

nummer

09.0091

1702 50 00

voor het jaar 1991 een communautair contingent met
vrijstelling van het variabele element te openen voor een
hoeveelheid van 4 504 ton ;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd
dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en
in gelijke mate gebruik kunnen maken van genoemd
contingent en dat het aan dat contingent verbonden recht
in alle Lid-Staten zonder onderbreking wordt toegepast op
alle invoer van het betrokken produkt tot op het tijdstip
waarop het contingent geheel is uitgeput ; dat het aange
wezen lijkt om niet in een verdeling tussen de Lid-Staten
te voorzien, onverminderd het opnemen uit het contin
gent van hoeveelheden die overeenstemmen met hun
behoeften onder de voorwaarden en volgens de procedure
bepaald in artikel 3 ;
Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het
Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom
Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden
door de Benelux Economische Unie, elke handeling met
betrekking tot het beheer van de door genoemde
Economische Unie opgenomen hoeveelheden kan
worden verricht door een van haar leden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Vanaf 1 januari tot en met 31 december 1991 wordt het

variabele element van toepassing bij de invoer in de
Gemeenschap van het hierna omschreven produkt van
oorsprong uit derde landen die niet door een preferentiële
overeenkomst met de Gemeenschap zijn verbonden,
volledig geschorst binnen de grenzen van het bij dat
produkt vermelde communautaire contingent :

Omschrijving

Chemisch zuivere fructose

Omvang van het
contingent
(in ton)

Contingent

4 504

20

recht

(in %)

Artikel 2

voor het contingent in aanmerking te komen is opgeno

Het in artikel 1 bedoelde contingent wordt beheerd door
de Commissie, die alle nodige administratieve maatre
gelen kan nemen met het oog op een doeltreffend beheer

men, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten
wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel
van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opne
ming uit het contingent van een hoeveelheid die met die

ervan .

Artikel 3

Indien een importeur in een Lid-Staat, voor het produkt
bedoeld in deze verordening, een aangifte tot het in het
vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om
(>)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

323
138
177
114

van
van
van
van

29 . 11 . 1980, blz. 1
31 . 5. 1990, blz. 9 .
1 . 7. 1981 , blz . 4.
27 . 4. 1989, blz. 1 .

behoeften overeenstemt.

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum
waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard, worden
onverwijld aan de Commissie meegedeeld.
De opnemingen worden door de Commissie toegestaan
met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot
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het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de

door de Commissie ingelicht over de verrichte opnemin

douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover

gen .

het beschikbare saldo dat toelaat.
Artikel 4

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet
benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het
contingent.

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het
beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toede
ling pro rata van de verzoeken. De Lid-Staten worden

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van het betrokken
produkt bij voortduring gelijke toegang tot het contingent
zolang het saldo van het contingent zulks toelaat.
Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 27 november 1990.
Voor de Raad
De Voorzitter
V. SACCOMANDI
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VERORDENING (EEG) Nr. 3495/90 VAN DE COMMISSIE
van 3 december 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) nr. 1340/90 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
inzonderheid 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 30
november 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

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

ning,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries en
griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1801 /90 van de Commissie (*) en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

VASTGESTELD :

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

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 4 december 1990.

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

Gedaan te Brussel, 3 december 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
0
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
134
164
201

van
van
van
van

1 . 11 .
28 . 5 .
24. 6.
31 . 7.

1975,
1990,
1985,
1990,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
1.
9.

(4 PB nr. L 167 van 30. 6. 1990, blz. 8.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 december 1990 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)

Heffingen
GN-code

Portugal
0709 90 60
0712 90 19

100110 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 11 90

29,58
29,58
24,85
24,85
29,99
29,99
55,10
46,40
46,40
38,04
38,04
29,58
29,58
46,40
46,40
46,40
46,40

0
46,40
55,84
90,99
51,84
59,40

Derde landen

142,31 (2) (3)
142,31 (2) 0
198,89 (')0
1 98,89 OO
168,67
168,67

1 56,25 (6)
148,84
148,84
146,00
146,00

142,31 (2) (3)
142,31 (2) (3)
146,97 (4)
61,53

132,51 (4)
72,41 0
0
72,41
249,99
231,72
321,60
269,08

(') 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.
(6) 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. 3496/90 VAN DE COMMISSIE
van 3 december 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
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. 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 30
november 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 (^ 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 :

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.

— 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

Artikel 2

toegepast, voor de munteenheden welke onderling

Deze verordening treedt in werking op 4 december 1 990.

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

Gedaan te Brussel, 3 december 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

O PB nr. L 134 van 28 . 5. 1990, blz. 1 .
(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(4) PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9 .

(4 PB nr. L 167 van 30. 6. 1990, blz. 11 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 december 1990 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

l e term .

2e term .

3C term .

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

21,95

21,95

21,31

1001 90 99

0

21,95

21,95

21,31

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

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

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

30,74

30,74

29,85

GN-code

B.

Mout

(in ecu / ton)
Lopend

l c term .

2' term .

3' term .

4' term .

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

39,07

39,07

37,93

37,93

1107 10 19

0

29,19

29,19

28,34

28,34

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. 3497/90 VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1990

met betrekking tot de levering van geraffineerde koolzaadolie 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
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
6 620 ton geraffineerde koolzaadolie 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

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

In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in
de Gemeenschap geraffineerde koolzaadolie beschikbaar
gesteld voor levering aan de in de bijlagen vermelde
begunstigde met inachtneming van Verordening (EEG)
nr. 2200/87 en de in de bijlagen daarbij vermelde voor
waarden. 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, 3 december 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz . 1 .
O 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 I

1 . Maatregel nr.(') : 892/90 ; 895/90 tot en met 897/90 ; 923/90 tot en met 928/90 ; 835/90 tot en met
838/90 ; 867/90

2. Programma : 1990

3. Begunstigde : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome (telex 626675 I
WFP)

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

6. Beschikbaar te stellen produkt : geraffineerde koolzaadolie
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) : zie PB nr. C 216 van 14. 8 . 1987, blz. 11 , punt III.A.1
8 . Totale hoeveelheid : 6 620 ton netto

9 . Aantal partijen : 3 (A : 847 ton ; B : 2 012 ton ; C : 3 761 ton)

10. Verpakking en opschriften (') : zie PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 7, punt I.3.3 :

— metalen blikken van 5 liter, 4 metalen blikken per kartonnen doos,
— op de metalen blikken en op de kartonnen dozen moet de volgende tekst worden aangebracht : zie
bijlage II

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

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 1 . 2 — 1 . 3. 1991
1 8. Uiterste termijn voor de levering : —
1 9. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten (4) : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 18 . 12. 1990 om
12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :
a) uiterste termijn voor de indiening van de offertes : 8 . 1 . 1991 om 12.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 22. 2 — 22. 3. 1991
c) uiterste termijn voor de levering : —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 15 ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes 0 : Bureau de laide alimentaire, à l'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 : —

4. 12 . 90
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Voetnoten

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

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

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

— plantengezondheidscertificaat,
— bewijs van oorsprong,

— voor maatregel nr. 838/90 : een certificaat, waaruit blijkt dat de plantaardige olie geen varkensvet bevat,
is vereist (te verzenden samen met de inschepingsdocumenten).

(4) Het bepaalde in artikel 7, lid 3, onder g), van Verordening (EEG) nr. 2200/87 geldt niet voor de indiening
van de offertes.

(*) 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 bureau ;
— hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :
236 20 05
235 01 32
236 10 97
235 01 30 .

(') Ten aanzien van verpakking en bewaring gelden de voorschriften voor butteroil als bedoeld in punt 1.3.3
van de mededeling van de Commissie in PB nr. C 216 van 14. 8. 1987, blz. 7. Hermetische afsluiting
onder stikstofdruk is echter niet vereist.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —

BIJLAGE II — ANEXO II
Designación

Cantidad total

de la

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

partida
Parti

Bezeichnung
der Partie

der Partie

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Delmængde
(tons)

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Teilmengen
(in Tonnen)

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

(in Tonnen)
Συνολική
ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός
της παρτίδας
(σε τόνους)
της παρτίδας
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
Désignation
du lot
du lot
(en tonnes)
(en tonnes)
Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij

Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)

Designação

Quantidade total

do lote

(em toneladas)

A

847

Quantitativi parziali

(in tonnellate)
Deelhoeveelheden

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

Beneficiario

Paese

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatário

Inscrição na embalagem

destinatario

Sudan

400

Iscrizione sull'imballaggio

Action No 892/90 / Sudan 0370900 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Port Sudan

Benin

100

Action No 895/90 / Benin 0209602 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Cotonou

WFP

Benin

287

Action No 896/90 / Benin 0209602 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Cotonou

Cameroon

60

Action No 897/90 / Cameroon 0077302 /

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Douala
B

2012

Ecuador

300

Acción n0 923/90 / Ecuador 0264100 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil
Ecuador

300

Acción n0 . 924/90 / Ecuador 0309600 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil
Perú

168

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Callao

f WFP

335

Acción n0 925/90 / Perú 0249201 / Aceite

Perú

Acción n0 926/90 / Perú 0249201 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Matarani
168

Perú

Acción n0 927/90 / Perú 0249201 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Salaverry

Designación

Cantidad total

Parti

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde

Bezeichnung

der Partie

de la

partida

der Partie

Χαρακτηρισμός
της παρτίδας
Lot

Désignation
du lot

Designazione
della partita
Aanduiding
van de partij
Designação
do lote

Nr. L 337/ 19

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

4. 12. 90

(tons)
Gesamtmenge

(in Tonnen)

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

(σε τόνους)

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Partial quantities

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Quantités partielles
(en tonnes)

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Beneficiario

Delmængde
(tons)

Teilmengen
(in Tonnen)

Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες

της παρτίδας
(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)

Quantité totale
du lot

(en tonnes)
Quantità totale
della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

(in tonnes)

Deelhoeveelheden

(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Paese

Iscrizione sull'imballaggio

destinatario

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatário

Inscrição na embalagem

El Salvador

741

Acción n0 928/90 / El Salvador 0388600 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Acajutla
C

3 761

Tchad

578

Action n0 835/90 / Tchad 0349900 / huile

végétale / don de la Communauté économique
européenne / action du programme alimentaire
mondial / Douala en transit vers Ndjamena,
Tchad

Djibouti

1 000

Action n° 836/90 / Djibouti 0415801 / huile

végétale / don de la Communauté économique
européenne / action du programme alimentaire
mondial / Djibouti
1 000

^ WFP

1 000

Ethiopia

Action No 837/90 / Ethiopia 0417601 /
Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Assab

Pakistan

Action

No

838/90

/

Pakistan

0425600

/

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Karachi
183

Somalia

Action

No

867/90

/

Somalia

0372900

/

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Mogadishu
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VERORDENING (EEG) Nr. 3498/90 VAN DE COMMISSIE
van 3 december 1990

tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slacht
premie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op
produkten bij het verlaten van regio 1
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. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1633/84 van de
Commissie van 8 juni 1984 houdende uitvoeringsbepa
lingen inzake de variabele slachtpremie voor schapen en
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2661 /80 (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1075/89 (3),
en met name op artikel 3, lid 1 , en artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de enige
Lid-Staat is die de variabele slachtpremie toekent in regio
1 , in de zin van artikel 22, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3013/89 ; dat de Commissie derhalve het bedrag van
de premie moet vaststellen alsmede het bedrag dat moet
worden geheven op de produkten bij het verlaten van de
genoemde regio, voor de week die begint op 1 2 november
1990 ;

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

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag dat wordt
geheven op produkten die regio 1 verlaten, voor elk van
deze produkten wekelijks door de Commissie moet
worden vastgesteld ;
Overwegende dat in de bijlage van Verordening (EEG) nr.
3618 /89 van de Commissie van 1 december 1989 betref

fende de regeling inzake de beperking van de garantie in
de sector schape- en geitevlees voor het verkoopseizoen
1990 (4) de wekelijkse bedragen van het richtniveau
overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EEG) nr.
3013/89 zijn vastgesteld ;
(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

289
154
114
351

van
van
van
van

7. 10 . 1989 , blz. 1 .
9. 6. 1984, blz. 27.
27. 4. 1989, blz. 13 .
2. 12. 1989, blz. 18 .

Overwegende dat uit de toepassing van artikel 24, leden 2
en 3, van Verordening (EEG) nr. 3013/89 volgt dat de
variabele slachtpremie voor in het Verenigd Koninkrijk

subsidiabel verklaarde schapen voor de week die begint
op 12 november 1990 moet overeenstemmen met die

welke zijn vastgesteld in de navolgende bijlage ; dat
krachtens artikel 24, lid 5, van Verordening (EEG) nr.
3013/89 en krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
1633/84 de bedragen die moeten worden geheven op
produkten die regio 1 verlaten, mede gelet op het arrest
van het Hof van Justitie van 2 februari 1988 in zaak
61 /86, voor diezelfde week overeenkomstig vorenbedoelde
bijlage moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat voor de controle op de inachtneming
van de bepalingen met betrekking tot de bedoelde
bedragen het systeem als bedoeld in Verordening (EEG)
nr. 1633/84 verder moet worden toegepast, onverminderd
eventuele meer specifieke bepalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor schapen en schapevlees die in het Verenigd
Koninkrijk, in regio 1 , in de zin van artikel 22, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 3013/89, in de week die begint op
12 november 1990 in aanmerking komen voor de
variabele slachtpremie, wordt het bedrag van de premie
vastgesteld op 70,857 ecu per 100 kg geraamd of werkelijk
gewicht 27 schoon aan de haak binnen het in artikel 1 ,
lid 1 , onder b), van Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastge
stelde maximum- en minimumgewicht.
Artikel 2

Voor de in artikel 1 , onder a) en c), van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 genoemde produkten die in de week
die begint op 12 november 1990 het grondgebied van
regio 1 hebben verlaten, luiden de bedragen die moeten
worden geheven zoals aangegeven in de bijlage.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 12 november 1990.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 december 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 3 december 1990 tot vaststelling, voor Groot
Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen
die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 1
(in ecu/100 kg)
Bedragen
A. Produkten waarvoor de in artikel 24

GN-code

B. Produkten als bedoeld in artikel 4,

van Verordening (EEG) nr. 3013/89
bedoelde premie mag worden
toegekend

lid 4, van Verordening (EEG)
nr. 1633/84 (')

— Levend gewicht —
0104 10 90

— Levend gewicht —

33,303

0

0104 20 90

0

— Nettogewicht —

— Nettogewicht —

0204 10 00

70,857

0

0204 21 00

70,857

0

0204 50 1 1

0

0204 22 10

49,600

0204 22 30

77,943

0204 22 50

92,114

0204 22 90

92,114

0204 23 00

128,960

0204 30 00

53,143

0204 41 00

53,143

0204 42 10

37,200

0204 42 30

58,457

0204 42 50

69,086

0204 42 90

69,086

0204 43 00

96,720

0204 50 13

>

I

0
*

0204 50 15

0

0204 50 19
0204 50 31

■

0

I

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

92,114

0210 90 19

128,960

1602 90 71 :

— met been
— zonder been

92,114
128,960

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

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

COMMISSIE

ADVIES VAN DE COMMISSIE
van 23 november 1990

betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de fabriek
van splijtstofelementen Demox-Pl in Dessel (B)
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(90/626/Euratom)

Op 13 juli 1990 heeft de Commissie van de Belgische
Regering de algemene gegevens ontvangen met betrek
king tot het plan voor de lozing van radioactieve afval
stoffen van de fabriek van splijtstofelementen Demox-Pl
in Dessel, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom
Verdrag.
Aan de hand van deze gegevens en na raadpleging van de
deskundigengroep, bedoeld in vorengenoemd artikel,
brengt de Commissie volgend advies uit :
1 . De afstand van de fabriek tot het dichtstbijzijnde punt
op het grondgebied van een andere Lid-Staat, in dit
geval Nederland, is ongeveer 11 km.
2. In normale omstandigheden geven de lozingen van
gasvormige effluenten aanleiding tot een vanuit
gezondheidsoogpunt te verwaarlozen blootstelling van
de bevolking van andere Lid-Staten .
3 . Radioactieve vloeibare

en vaste afvalstoffen

deerd in de algemene gegevens, zijn de doses die in
andere Lid-Staten zouden kunnen worden ontvangen
vanuit gezondheidsoogpunt niet significant.
Afsluitend is de Commissie van mening dat de tenuit
voerlegging van het plan voor de lozing van radioactief
afval dat ontstaat bij de exploitatie van de Demox-Pl fabriek, noch in normale bedrijfsomstandigheden, noch
bij een ongeval van de bestudeerde omvang, kan leiden
tot een vanuit gezondheidsoogpunt significante radioac
tieve besmetting van het water, de bodem of het lucht
ruim van een andere Lid-Staat.

Dit advies is gericht tot het Koninkrijk België.

zullen

worden behandeld in de nabijgelegen fabriek van
Belgoprocess ; licht besmet vloeibaar afval wordt op
het terrein van de fabriek geloosd. Dergelijke lozingen
leiden niet tot enige significante besmetting van het
milieu aan de grens van een andere Lid-Staat.
4. Bij een ongewilde lozing van radioactieve effluenten
als gevolg van een ongeval van de omvang als bestu

Gedaan te Brussel, 23 november 1990.

Voor de Commissie
Carlo RIPA DI MEANA

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Beschikking 90/525/EEG van de Commissie van 11 oktober 1990 houdende
machtiging van de Lid-Staten om bosbouwkundig teeltmateriaal dat niet aan de eisen van
Richtlijn 66/404/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 292 van 24 oktober 1990)

Bladzijde 26, in de bijlage, soort „Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.", Lid-Staat „GB", kolom „kg", te
lezen : „500".
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