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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1283/91 VAN DE RAAD
van 14 rnei 1991

tot verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van ont

vangtoestellen voor kleurentelevisie, met klein beeldscherm, van oorsprong uit
Hong-Kong en de Volksrepubliek China
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op artikel 11 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 129/91 (2) een voorlopig anti-dumpingrecht heeft inge
steld op de invoer van ontvangtoestellen voor kleurentele
visie, met klein beeldscherm, van oorsprong uit Hong
Kong en de Volksrepubliek China ;
Overwegende dat het onderzoek van de feiten nog niet is
voltooid en de Commissie de betrokken exporteurs uit
Hong-Kong en de Volksrepubliek China in kennis heeft
gesteld van haar voornemen de geldigheidsduur van het

voorlopige recht met ten hoogste twee maanden te verlen
gen ; dat geen van de betrokken exporteurs bezwaar heeft
gemaakt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De geldigheid van het voorlopige anti-dumpingrecht op
de invoer van ontvangtoestellen voor kleurentelevisie, met

klein beeldscherm, van oorsprong uit Hong-Kong en de
Volksrepubliek China, dat bij Verordening (EEG) nr.
129/91 is ingesteld, wordt hierbij verlengd met een
periode van ten hoogste twee maanden. De verlenging
vervalt bij de inwerkingtreding van een besluit van de
Raad waarbij definitieve maatregelen worden vastgesteld.
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, 14 mei 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter

J. F. POOS

(') PB nr. L 209 van 2. 8 . 1988, blz. 1 .
(2) PB nr. L 14 van 19. 1 . 1991 , blz. 31 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1284/91 VAN DE RAAD
van 14 mei 1991

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3975/87 tot vaststelling van de
wijze van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector
luchtvervoer

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 87,
Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Verordening (EEG) nr. 3975/87 wordt als volgt gewijzigd :
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2342/90 van de
Raad van 24 juli 1990 betreffende de tarieven voor gere
gelde luchtdiensten (4) en Verordening (EEG) nr. 2343/
90 (*) betreffende de toegang tot de markt en de verdeling
van de passagierscapaciteit voorzien in een verdere libera
lisatie van de tarieven binnen de Gemeenschap ;
Overwegende dat het gemeenschappelijk beleid inzake
luchtvervoer de luchtvaartmaatschappijen de middelen zal
verschaffen om op grond van hun eigen merites te
concurreren ; dat een en ander ertoe zal bijdragen dat de
dynamiek van de bedrijfstak wordt opgevoerd in het
belang van de luchtvervoergebruiker ; dat de Commissie
dan evenwel de gelegenheid moet hebben snel te reageren
in gevallen waarin de luchtvaartmaatschappijen praktijken
toepassen die strijdig zijn met de mededingingsregels en
die een bedreiging kunnen vormen voor de levensvat
baarheid van diensten die door een concurrent worden

geëxploiteerd of zelfs voor het voortbestaan van een lucht
vaartmaatschappij en zo aan de concurrentiestructuur
onherstelbare schade kunnen toebrengen ;

1 . het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 4 bis

Voorlopige maatregelen tegen praktijken die .
tegen de concurrentie zijn gericht
1 . Onverminderd de toepassing van artikel 4, lid 1 ,
kan de Commissie, wanneer zij beschikt over duide
lijke bewijzen dat bepaalde praktijken in strijd zijn met
artikel 85 of artikel 86 van het Verdrag en tot doel of
tot gevolg hebben dat het bestaan van een luchtdienst
rechtstreeks in gevaar wordt gebracht, en wanneer
gebruikmaking van de normale procedures onvol
doende zou kunnen blijken om de betrokken lucht
dienst of luchtvaartmaatschappij te beschermen, bij
beschikking voorlopige maatregelen nemen om ervoor
te zorgen dat deze praktijken niet of niet langer
worden toegepast en alle nodige instructies geven om
deze praktijken tegen te gaan, totdat een beschikking
op grond van artikel 4, lid 1 , wordt gegeven .

2. Een uit hoofde van lid 1 gegeven beschikking
geldt voor ten hoogste zes maanden . Artikel 8, lid 5, is
niet van toepassing.
De Commissie kan de oorspronkelijke beschikking, al
dan niet na wijziging, met ten hoogste drie maanden •
verlengen. In dat geval is artikel 8 , lid 5, van toepas
sing." ;

Overwegende dat er een speciale procedure dient te
worden ingesteld waarmee de Commissie de mededin
gingsregels sneller kan toepassen in gevallen waarin een
dringende behoefte bestaat om dergelijke tegen de
concurrentie gerichte praktijken te verhinderen of daar
tegen op te treden ;

2. aan artikel 13, lid 1 , wordt het volgende punt toege
voegd :

Overwegende dat deze procedure de betrokken onderne
mingen de gelegenheid moet geven schriftelijk hun
opmerkingen kenbaar te maken over tegen hen geformu

„e) gevolg te geven een iedere maatregel die bij een
krachtens artikel 4 bis gegeven beschikking wordt
opgelegd." ;

leerde klachten ;

Overwegende dat bijgevolg Verordening (EEG) nr.
3975/87 (6) dient te worden gewijzigd,
(') PB nr. C 155 van 26. 6. 1990, blz. 7, en
PB nr. C 101 van 18 . 4. 1991 , blz. 19.

(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
L
L

48 van 25. 2. 1991 , blz. 166.
41 van 18 . 2. 1991 , blz. 44.
217 van 11 . 8. 1990, blz. 1 .
217 van 11 . 8. 1990, blz. 8.

¥) PB nr. L 374 van 31 . 12. 1987, blz. 1 .

3. in artikel 1 6, lid 1 , wordt de verwijzing naar artikel 4
vervangen door een verwijzing naar de artikelen 4 en 4
bis.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter

J.F. POOS

Nr. L 122/3
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VERORDENING (EEG) Nr. 1285/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

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. 3577/90 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,

— 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 15 mei
1991 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor

wordt toegepast op alle elementen voor de berekening
van heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig
heidscoëfficiënten ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
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,

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. 533/91 van de Commissie ^ 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 % ,

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 533/91 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 17 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
353
164
201

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
17. 12. 1990, blz. 23.
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990 , blz. 9.

4 PB nr. L 59 van 6. 3. 1991 , blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 mei 1991 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91

Bedrag der heffing

138,54 0 (3)
138,54 0 0
194,95 00
1 94,95 OO

1001 90 99

160,76
160,76

1002 00 00

154,85 0

1003 00 10

148,38
148,38
138,04
138,04

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 1000
1103 11 10
1103 11 90

138,54 (2)(3)
138,54 (2)0
145,64 (4)
41,61

135,79 (4)
51,25 0
0
51,25

239,76 0
231,49 0
315,81 0
257,12 (8)

(') 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.

(•') 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.
(5) 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.

C) 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 1 80/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10)
en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10 . 12. 1971 , blz. 22).
O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
f) Bij de invoer in Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
3808/90 vermelde bedrag.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1286/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

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 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. 3577/90 (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,

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 15 mei
1991 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,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3845/90 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 :

— 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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 17 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
353
164
201
367

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
17. 12. 1990, blz. 23.
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.
29. 12. 1990, blz. 10.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 mei 1991 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton).

Lopend

1 * term .

2' term .

3' term.

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

1,32

1,32

1,32

1001 10 90

0

1,32

1,32

1,32

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

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

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

GN-code

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

B. Mout

(in ecu / ton)
Lopend

l e term .

2' term .

3e term .

4e term.

5

6

7

8

9

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GN-code

1107 10 99
1107 20 00

•
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VERORDENING (EEG) Nr. 1287/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de
heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
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 nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3577/90 (2), en met name op artikel 16,
lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1514/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Algerije (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 728/91 (4), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Marokko (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 729/91 (6), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1508/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Tunesië Q, laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 413/86 (8), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 1 80/77 van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de invoer in de Gemeenschap
van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit
Turkije (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 730/91 (10), en met name op artikel 10, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 620/77 van de Raad van
18 juli 1977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon (' '),

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 3131 /78 (12), gewijzigd bij de Akte van toetreding van
Griekenland, heeft besloten de inschrijvingsprocedure
voor de vaststelling van de heffingen op olijfolie in te stel
len ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 2751 /78

van

de Raad van

23

november

1978

houdende algemene voorschriften betreffende de regeling
inzake de vaststelling bij openbare inschrijving van de
')
2)
3)
4)
*)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

172 van 30 . 9 , 1966, blz. 3025/66.
L 353 van 17. 12. 1990 , blz. 23 .
L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 24.
L 80 van 27. 3. 1991 , blz. 1 .
L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 43.
L 80 van 27. 3. 1991 , blz. 2.

j PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 9.

*) PB nr. L 48 van 26. 2. 1986, blz. 1 .
9) PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10.
10) PB nr. L 80 van 27. 3 . 1991 , blz . 3 .
") PB nr. L 181 van 21 . 7. 1977, blz. 4.
u) PB nr. L 370 van 30. 12. 1978 , blz . 60 .

heffing bij invoer van olijfolie (l3) is bepaald, dat het
bedrag van de minimumheffing voor elk van de
betrokken produkten moet worden vastgesteld op basis
van een onderzoek van de situatie op de wereldmarkt en
op de markt van de Gemeenschap, alsmede van de door
de inschrijvers vermelde bedragen van de heffing ;
Overwegende dat bij de toepassing van de heffing reke
ning moet worden gehouden met het bepaalde in de
overeenkomsten tussen de Gemeenschap en sommige
derde landen ; dat met name de heffing welke op deze
landen van toepassing is moet worden vastgesteld door de
heffing bij invoer uit andere derde landen als grondslag te
nemen voor een berekening ;
Overwegende dat toepassing van de bovenvermelde bepa
lingen op de bedragen van de heffing die de inschrijvers
hebben vermeld in de verklaringen welke zij op 13 en
14 mei 1991 hebben ingediend, ertoe leidt de minimum
heffingen vast te stellen zoals is aangegeven in bijlage I
bij deze verordening ;
Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van de
GN-codes 0709 90 39 en 0711 20 90 en van produkten
van de GN-codes 1522 00 31 , 1522 00 39 en 2306 90 19
moet worden berekend uitgaande van de minimumhef

fing op de in deze produkten aanwezige hoeveelheid
olijfolie ; dat evenwel voor olijven de heffing niet lager
mag zijn dan een bedrag dat overeenkomt met 8 % van
de waarde van het ingevoerde produkt, welk bedrag forfai
tair wordt vastgesteld ; dat toepassing van deze maatre
gelen ertoe leidt de heffingen vast te stellen zoals is
aangegeven in bijlage II bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De minimumheffingen bij invoer van olijfolie zijn vastge
steld in bijlage I.
Artikel 2

De heffingen bij invoer van de overige produkten van de
sector olijfolie zijn vastgesteld in bijlage II.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 17 mei 1991 .
(") PB nr. L 331 van 28 . 11 . 1978 , blz. 6.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie
(in ecu / 100 kg)
GN-code

Derde landen

1509 10 10

77,00 (')
77,00 (■)
89,00 (2)
77,00 (')
122,00 (3)

1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') Voor invoer van olie van deze GN-code die geheel en al is verkregen in een van de hierna genoemde landen en
rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met :
a) voor Libanon : 0,60 ecu/ 100 kg ;
b) voor Tunesië : 12,69 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land ingestelde uitvoer
heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
ingestelde heffing ;
c) voor Turkije : 22,36 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land ingestelde uitvoer
heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
ingestelde heffing ;
d) voor Algerije en Marokko : 24,78 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land inge
stelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de
werkelijk ingestelde heffing.
(2) Voor invoer van olie van deze GN-code :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de
Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,86 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,09 ecu/ 100 kg.

(3) Voor invoer van olie van deze GN-code :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de
Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 7,25 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dat land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 5,80 ecu/ 100 kg.

BIJLAGE II
Heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
(in ecu / 100 kg)
GN-code

Derde landen

0709 90 39

16,94

071 1 20 90

16,94

1522 00 31

38,50

1522 00 39

61,60

2306 90 19

6,16
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Nr. L 122/ 11

VERORDENING tEEG) Nr. 1288/91 VAN DE COMMISSIE
van 14 mei 1991

houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekno
menclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1056/91 (2),
inzonderheid op artikel 9,
Overwegende dat, ten einde de uniforme toepassing te
waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als
bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepa
lingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van
de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de
algemene regels voor de interpretatie van de gecombi
neerde nomenclatuur zijn vastgesteld ; dat deze regels ook
van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die,
geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverde
lingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en
die bij specifieke communautaire voorschriften is vastge
steld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen
in het kader van het goederenverkeer ;

Overwegende dat, met toepassing van genoemde alge
mene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in

de bijlage bij deze verordening omschreven goederen
. dienen te worden ingedeeld onder de daarmee correspon
derende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen opgenomen in kolom 3 ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité nomenclatuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel
nomen in de bijlage bij deze verordening dienen
gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld
de corresponderende GN-codes vermeld in kolom
voornoemde tabel.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste
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, 14 mei 1991 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .

(4 PB nr. L 107 van 27. 4. 1991 , blz. 10.

opge
in de
onder
2 van
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BIJLAGE
Indeling

Omschrijving van de goederen

GN-code

O)

(2)

1 . Plaatjes
voor verwisselbare
gereedschapswerktuigen
bestaande uit een dunne laag synthetisch diamant die op
permanente manier op een onderlaag van metaalcarbide is
bevestigd.

8207 90 10

Motivering
(3)

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 ,
2 a) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomen
clatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 8207, 8207 90 en
8207 90 10 .

Omdat het snijdend of werkzaam oppervlak bestaat uit synthe
tisch diamant kunnen deze goederen niet worden ingedeeld
onder post 8209.
2. Kleurenmonitor die uitsluitend signalen van de centrale
verwerkingseenheid van een automatisch gegeyensverwer
. kende machine kan ontvangen . De monitor is niet in staat
een kleurenbeeld te reproduceren op basis van een compo
siet videosignaal.

8471 92 90

3 . Toetsenbord, in een afzonderlijke omhulling, voor auto
matische gegevensverwerkende machines. Deze invoereen

8471 92 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur,
aantekening 5 B op hoofdstuk 84, alsmede de tekst van de
GN-codes 8471 , 8471 92 en 8471 92 90.

heid heeft geen eigen elektriciteitsvoorziening en dient om

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur,
aantekening 5 B op hoofdstuk 84, alsmede de tekst van de

te kunnen functioneren via een kabel te worden verbonden

GN-codes 8471 , 8471 92 en 8471 92 90 . Zie eveneens de

met een centrale verwerkingseenheid van een automatische
gegevensverwerkende machine.

GS-toelichtingen op post 84.71 .

4. Verwarmingsstrippen, voor het automatisch regelen van de
temperatuur van vloeistoffen, bestaande uit twee, door een
isolerend afstandselement van kunststof van elkaar geschei
den, koperen stroomgeleiders met elk een doorsnede van 1 ,9
mm2, een zelfregelend stroomgeleidend filanjent, een isole
rende omhulling van fluorpolymeer, een gevlochten mantel
van vertind koper met een dwarsdoorsnede overeenkomend
met 2,8 mm2, het geheel voorzien van een buitenmantel van
fluorpolymeer. De door de strip af te geven warmte is afhan
kelijk van de temperatuur waaraan de strip of een deel van
de strip wordt blootgesteld en kan derhalve over de lengte
van de strip variëren. De strip wordt in het algemeen
gebruikt voor het omwikkelen van pijpleidingen.

8516 80 90

5. Optische leeskoppen voor compact disc spelers, bestaande
uit een laserdiode en een fotodiode geborgen in een metalen
omhulling voorzien van niet meer dan 10 aansluitpennen.

8522 90 91

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur,
alsmede de tekst van de GN-codes

8516, 8516 80 en

8516 80 90 .

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur,
alsmede de tekst van de GN-codes 8522, 8522 90 en
8522 90 91 .

Deze optische leeskoppen zijn assemblages van dioden en
kunnen derhalve niet onder GN-code 8541 worden ingedeeld.

6. Wegwerpfototoestellen bestaande uit een kunststof huis
(afmetingen 98 x 58 x 35 mm) voorzien van een lichtge
voelige, onbelichte film, met een breedte van 35 mm, voor
24 opnamen, een objectief, een sluiter, een zoeker, een teller
die het aantal gemaakte opnamen aangeeft en een voorzie
ning voor het terugspoelen van de film. Het kunststof huis
kan nadat het is geopend niet opnieuw worden gebruikt.

9006 53 00

7. Zogenaamd chromatisch stemapparaat met de volgende

9209 10 00

kenmerken :

— de toepassing van verschillende stemmethoden moge
lijk ;
— twee transponeringsfuncties, waardoor geschikt voor het
stemmen van een scala van muziekinstrumenten ;
— voorzien van een microfoon, een kwartsoscillator, een

analoge frequentiemeter, luminescentiedioden en even
tueel van een luidspreker ;
— een stembereik van 7 octaven (van 32,7 tot 395,1 Hz).

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en
6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur,
alsmede de tekst van de GN-codes 9006 en 9006 53 00 .

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 , 4
en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur,
alsmede de tekst van de GN-codes 9209 en 9209 10 00 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1289/91 VAN DE COMMISSIE
van 15 mei 1991

betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen
die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241 /87 van de Raad van
23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatre
gelen voor controle op de visserijactiviteiten ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) , nr. 3483/88 (2), inzonderheid op
artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3926/90 van de
Raad van 20 december 1990 inzake de vaststelling van de
voor 1991 geldende totaal toegestane vangsten voor
bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en
bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 793/91 (4), quota vastlegt
voor kabeljauw voor 1991 ;
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren
van ICES-gebied II b, door vaartuigen die de vlag voeren

van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd
Koninkrijk zijn geregistreerd, het voor 1991 toegewezen
quotum bereikt hebben,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES
gebied II b, door vaartuigen die de vlag voeren van het
Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk
zijn geregistreerd, wordt het aan het Verenigd Koninkrijk
voor 1991 toegewezen quotum geacht volledig te zijn
gebruikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van ICES-gebied
II b, door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd
Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregi
streerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de

overlading en het lossen van dit bestand welke door
vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de
datum van inwerkingtreding van deze verordening.
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, 15 mei 1991 .
Voor de Commissie
Manuel MARÍN
Vice- Voorzitter

(>) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
O PB nr. L 378 van 31 . 12. 1990, blz . 1 .

h PB nr. L 82 van 28 . 3. 1991 , blz. 2.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1290/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

inzake de leveringen van magere-melkpoeder aan Roemenië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 879/91 van de
Commissie van 9 april 1991 houdende toepassingsbepa
lingen voor een noodmaatregel bestaande in de levering
van boter en magere-melkpoeder aan Bulgarije en
Roemenië en tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
569/88 (•), en met name op artikel 3, lid 2,

ringen van magere-melkpoeder aan Roemenië moet
worden vastgesteld ;
Overwegende dat, in verband met het feit dat de inschrij
vers zo spoedig mogelijk van het resultaat van hun deel
neming aan de verschillende inschrijvingen in kennis
moeten worden gesteld, dient te worden bepaald dat deze
verordening in werking treedt op de dag van haar bekend
making,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
597/91 van de Raad van 5 maart 1991 betreffende een

noodmaatregel voor de levering van landbouw- en medi
sche produkten, bestemd voor de bevolking van
Roemenië en Bulgarije (2), bij Verordening (EEG) nr.
879/91 een inschrijving is geopend voor de vaststelling
van de leveringskosten ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 879/91 en rekening houdende met
de ontvangen offertes, de Commissie een maximumbe
drag voor de leveringskosten moet vaststellen of moet
besluiten geen gevolg te geven aan de offertes ; dat gezien
de ingediende en door het Duitse interventiebureau
medegedeelde offertes een maximumbedrag voor de leve

Artikel 1

Voor de in het kader van Verordening (EEG) nr. 879/91
geopende nieuwe inschrijving en gezien de offertes die op
8 mei 1991 bij de Commissie waren ingediend, wordt, wat
de levering van 2 000 ton magere-melkpoeder aan
Roemenië betreft, het maximumbedrag voor de leverings
kosten vastgesteld op 116,35 ecu per ton.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 89 van 10 . 4. 1991 , blz. 28 .

4 PB nr. L 67 van 14. 3. 1991 , blz. 17.
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Nr. L 122/ 15

VERORDENING (EEG) Nr. 1291/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

worden bepaald met inachtneming van de toegepaste prij
zen, die met het oog op de uitvoer het gunstigst blijken te
zijn ; dat bij de bepaling van de prijzen in de internatio
nale handel met name rekening wordt gehouden met :

a) de prijzen die op de markten in derde landen worden
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3641 /90 (2),
inzonderheid op artikel 17, lid 4,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de in de internatio
nale handel geldende prijzen van de produkten als
bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de
prijzen van deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kan worden door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 876/68
van de Raad van 28 juni 1968 tot vaststelling van de alge
mene voorschriften betreffende de toekenning van de
restituties bij de uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het bedrag van de restitutie in de sector melk en
zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1344/86 (4), de restituties voor de produkten als
bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68,
die als zodanig worden uitgevoerd, moeten worden vastge
steld rekening houdend met :
— de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt
van de Gemeenschap met betrekking tot de prijzen
voor melk en zuivelprodukten en de beschikbare
hoeveelheden, evenals met de prijzen voor melk en
zuivelprodukten in de internationale handel,
— de afzetkosten en de meest gunstige vervoerkosten,

berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot
aan de havens of andere plaatsen van uitvoer van de
Gemeenschap, evenals met de aanvoerkosten tot aan
de landen van bestemming,
— de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten,
zijnde het verzekeren van een evenwichtige en een
natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het
handelsverkeer op deze markten,
— het belang dat erin gelegen is om verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te voorkomen,
— het economisch aspect van de beoogde uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 3, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 876/68 de prijzen in de Gemeenschap
(■) PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13.
0 PB nr. L 362 van 27. 12. 1990, blz. 5.
(3) PB nr. L 155 van 3 . 7. 1968, blz. 1 .

(v) PB nr. L 119 van 8. 5. 1986, blz. 36.

toegepast,

b) de gunstigste prijzen bij invoer in de derde landen van
bestemming uit andere derde landen,

c) de producentenprijzen die in de uitvoerende derde
landen worden geconstateerd en, in voorkomend geval,
met inachtneming van de subsidies die door deze
landen worden toegekend,

d) de aanbiedingsprijzen franco grens van de Gemeen
schap ;
Overwegende dat krachtens artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 876/68 de situatie op de wereldmarkt of de

specifieke eisen van bepaalde markten het noodzakelijk
kunnen maken dat voor de produkten als bedoeld in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 naar gelang
van hun bestemming een verschillend restitutiebedrag
wordt vastgesteld ;
Overwegende dat artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 876/68 erin voorziet dat de lijst van produkten waar
voor een restitutie wordt verleend bij uitvoer, en het
bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per vier
weken worden vastgesteld ; dat echter het bedrag van de
restitutie gedurende meer dan vier weken op hetzelfde
niveau gehandhaafd kan blijven ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1098/68 van de Commissie van 27 juli 1968 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de resti
tuties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2767/
90 (6), de verleende restitutie voor zuivelprodukten met
toegevoegde suiker gelijk is aan de som van twee
elementen waarvan het ene dient om rekening te houden
met de hoeveelheid zuivelprodukten en het andere om
rekening te houden met de hoeveelheid toegevoegde
saccharose ; dat dit laatste element echter alleen in

aanmerking wordt genomen, wanneer de toegevoegde
saccharose van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten
of van in de Gemeenschap geoogst suikerriet is vervaar
digd ; dat voor de produkten van de GN-codes ex
0402 99 11 , ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53,

ex 0404 90 91 en ex 0404 90 93, met een vetgehalte van
9,5 gewichtspercenten of minder en een gehalte aan niet
vette, van melk afkomstige droge stof van 1 5 gewichtsper
centen of meer, het eerstgenoemde element wordt vastge
steld voor 100 kg van het gehele produkt ; dat dit element
O PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 10 .
(«) PB nr. L 267 van 29. 9. 1990, blz. 14.

17. 5. 91

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 122/ 16

bedrag te vermenigvuldigen met het gehalte aan zuivel
produkten van het betrokken produkt ; dat dit basisbedrag
gelijk is aan de vast te stellen restitutie voor 1 kg zuivel

(EEG) nr. 222/88 (6), aanvullende bepalingen zijn ingesteld
inzake de toekenning van de restituties in geval van
wijziging van het verkoopseizoen ; dat deze bepalingen
voorzien in de mogelijkheid de restituties naar gelang van
de datum waarop de produkten zijn vervaardigd te diffe

produkten in het gehele produkt ;

rentiëren ;

voor de andere produkten met toegevoegde suiker van de
GN-codes 0402 en 0404 wordt berekend door het basis

Overwegende dat het tweede element wordt berekend
door het basisbedrag van de restitutie - die op de dag van
uitvoer geldt voor de produkten als bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , onder d), van 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. 464/91 (2), te verme
nigvuldigen met het saccharosegehalte van het produkt ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
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 ;

Overwegende dat de hoogte van de restitutie voor kazen
wordt berekend voor produkten die zijn bestemd voor
onmiddellijke consumptie ; dat de korsten en het afval
van de kaas geen produkten zijn die aan deze bestemming
beantwoorden ; dat het, om iedere onduidelijkheid in de
opvatting te vermijden, nodig is te preciseren dat voor
kaas met een waarde franco grens van minder dan 140
ecu/ 100 kg geen restitutie wordt verleend ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 896/84 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

Overwegende dat voor de berekening van het restitutiebe
drag voor smeltkaas moet worden bepaald dat de even
tueel toegevoegde hoeveelheid aan caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking wordt genomen ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het bijzonder
op de prijzen van deze produkten in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt, leidt tot het vaststellen van de resti

tutie voor de produkten op de bedragen aangegeven in de
bijlage ;

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

Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De restituties bedoeld in artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 voor de uitgevoerde produkten in onge
wijzigde staat vastgesteld op de bedragen als aangegeven
in de bijlage.
2.

Voor

de

uitvoer

naar

zone

E

wordt voor de

produkten van de GN-codes 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405
en 2309 geen restitutie vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
54 van 28 . 2. 1991 , blz. 22.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
91 van 1 . 4. 1984, blz. 71 .

(6) PB nr. L 28 van 1 . 2. 1988, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 mei 1991 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de restitutie

0401 10 10 000

6,36

0401 10 90 000

6,36
6,36

0401 20 11 100
0401 20 11 500

0401 20 19 100
0401 20 19 500
0401 20 91 100

l
I
\
I

0401 20 91 500
0401 20 99 100
0401 20 99 500

0401 30 11 100
0401 30 11 400

\
I
l
I

0401 30 11 700

0401 30 19 100
0401 30 19 400
0401 30 19 700

l
I
ll

0401 30 31 100
0401 30 31 400
0401 30 31 700

0401 30 39 100
0401 30 39 400
0401 30 39 700
0401 30 91 100

||
II
\\
II
\\
ll

0401 30 91 400
0401 30 91 700
0401 30 99 100
0401 30 99 400

0401 30 99 700
0402 10 11 000
0402 10 19 000
0402 10 91 000
0402 10 99 000
0402 21 1 1 200
0402 21 1 1 300

li
II
li
II
Il
ll
ll
ll
ll
l

0402 21 11 500
0402 21 11 900
0402 21 17 000

0402 21 19 300

l
\
l

0402 21 19 500
0402 21 19 900

l

0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300

\

0402 21 91 400

0402 21 91 500

I

0402 21 91 600
0402 21 91 700

0402 21 91 900
0402 21 99 100

0402 21 99 200

0402 21 99 300

\
l

0402 21 99 400
0402 21 99 500
0402 21 99 600

0402 21 99 700
0402 21 99 900

.I
I

9,61

6,36
9,61
12,65
14,67
12,65
14,67
18,72
28,65
42,84
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
99,57
146,17
170,49
70,00
70,00
0,7000
0,7000
70,00
99,72
106,00
115,00
70,00
99,72
106,00
115,00
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88

Nr. L 122/ 18
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(in ecu/1 00 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bestemming (*)

Produktcode

0,7000

0402 29 15 200

0402 29 15 300

l

0402 29 15 500

0402 29 15 900
0402 29 19 200
0402 29 19 300
0402 29 19 500
0402 29 19 900
0402 29 91 100

l
\
l
l

0402 29 91 500

0402 29 99 100

l

0402 29 99 500
0402 91 11 110
0402 91 11 120
0402 91 11 310
0402 91 11 350
0402 91 11 370
0402 91 19 110
0402 91 19 120
0402 91 19 310

0402 91 19 350
0402 91 19 370
0402 91 31 100

\
I
\
\
\
l
\
l
I
I

0402 91 31 300
0402 91 39 100

0402 91 39 300
0402 91 51 000

0402 91 59 000

Il
||
Il
I

0402 91 91 000
0402 91 99 000
0402 99 11 110

0402 99 11 130
0402 99 11 150

0402 99 11 310
0402 99 11 330
0402 99 1 1 350
0402 99 19 110

II
II
I
II
Il
II
li
II

0402 99 19 130
0402 99 19 150
0402 99 19 310

0402 99 19 330
0402 99 19 350
0402 99 31 110

I
II
II
II

0402 99 31 150

0402 99 31 300
0402 99 31 500

0402 99 39 110
0402 99 39 150
0402 99 39300

0402 99 39 500
0402 99 91 000

\
||
\
Il
II
II
II

0402 99 99 000
0403 10 02 000
0403 10 04 200
0403 10 04 300
0403 10 04 500

0403 10 04 900

0403 10 06 000
0403 10 12 000
0403 10 14 200
0403 10 14 300

Bedrag van de restitutie

0,9972
1,0600
1,1500
0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
1,2815
1,1596
1,2815
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
24,60
35,78
24,60
35,78
28,65
28,65
99,57
99,57
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,0636
0,1265

0,1967
22,53
27,52
37,32

0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,9957
0,9957
—

Il
Il
II
II
II
II
||
Il

—

—

—

—

—

—

—

—
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de restitutie

0403 10 14 500
0403 10 14 900

—

0403 10 16 000

—

0403 10 22 100

0403 10 22 300

6,36
9,61
12,65
18,72

l

0403 10 24 000

0403 10 26 000
0403 10 32 100

0,0636

0403 10 32 300

0,0961
0,1265
0,1872
70,00
70,00
99,72
106,00
115,00
115,96
0,7000

0403 10 34 000

0403 10 36 000

\

0403 90 1 1 000

0403 90 13 200
0403 90 13 300

0403 90 13 500

\

0403 90 13 900

0403 90 19 000
0403 90 31 000

I

0403 90 33 200

l
I
\
l
\
\

0403 90 33 300
0403 90 33 500
0403 90 33 900

0403 90 39 000
0403 90 51 100

0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
6,36
9,61
12,65
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
0,0636
0,0961

0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110

0403 90 59 140
0403 90 59 170

0403 90 59 310
0403 90 59 340

0403 90 59 370
0403 90 59 510

0403 90 59 540
0403 90 59 570

ll
Il
II
li
II
ll
\\
ll
ll

0403 90 61 100
0403 90 61 300

0403 90 63 000
0403 90 69 000
0404 90 11 100
0404 90 11 910

\
l
\
\

0,1265

0,1872
70,00
6,36
19,53
70,00
99,72
106,00
115,00

0404 90 11 950
0404 90 13 120

I

0404 90 13 130
0404 90 13 140

1

0404 90 13 150
0404 90 13 911

6,36

0404 90 13 913

12,65

0404 90 13 915

0404 90 13 917

18,72

l

28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87

0404 90 13 919
0404 90 13 931
0404 90 13 933

04Q4 90 13 935

\

0404 90 13 937

0404 90 13 939
0404 90 19 110

0404 90 19 115
0404 90 19 120

*

118,53

0404 90 19 130

128,15

0404 90 19 135

131,43

Nr. L 122/20
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bestemming f)

Produktcode

143,96
151,51
159,88

0404 90 19 150

0404 90 19 160
0404 90 19 180
0404 90 19 900

■

I

0404 90 31 950
0404 90 33 120

I

0404 90 33 130
0404 90 33 140
0404 90 33 150
0404 90 33 91 1

\
\
I

0404 90 33 913
0404 90 33 915
0404 90 33 917
0404 90 33 919

II
\

0404 90 33 931
0404 90 33 933
0404 90 33 935

0404 90 33 937

0404 90 33 939
0404 90 39 110
0404 90 39 115

0404 90 39 120
0404 90 39 130

Il
l
Il
I
\
Il
II
\

0404 90 51 100

0404 90 51 910
0404 90 51 950

0404 90 53 110
0404 90 53 130

Il
I
Il
Il
Il
\\

0404 90 53 150
0404 90 53 170

6,36
19,53
70,00
99,72
106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15

131,43

0404 90 39 150
0404 90 39 900

—

70,00

0404 90 31 100
0404 90 31 910

Bedrag van de restitutie

II

_

0,7000
0,0636
22,53

0,7000
0,9972
1,0600
1,1500

0404 90 53 911

0,0636

0404 90 53 913

0,1265

0404 90 53 915

0,1872
0,2865

0404 90 53 917

0,4284

0404 90 53 919
0404 90 53 931
0404 90 53 933

II
II

22,53

II

38,94

0404 90 53 935

0404 90 53 937
0404 90 53 939

—

0404 90 59 130
0404 90 59 150

0404 90 59 930
0404 90 59 950

Il
Il
li

1,1596
1,2815
0,6107
0,8741
0,9957

0404 90 59 990

0,7000

0404 90 91 100

0404 90 91 910

27,52
37,32

li

0,0636
22,53

0404 90 91 950

0404 90 93 110
0404 90 93 130

li

0404 90 93 150

\\

0,7000
0,9972
1,0600
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0404 90 93 170

1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865

0404 90 93 911
0404 90 93 913

0404 90 93 915
0404 90 93 917
0404 90 93 919

l

0,4284

0404 90 93 931

22,53

0404 90 93 933

27,52

0404 90 93 935

37,32

0404 90 93 937

38,94

0404 90 93 939

—

0404 90 99 130
0404 90 99 150

1,1596
1,2815
0,6107
0,8741
0,9957

\

0404 90 99 930
0404 90 99 950

l

0404 90 99 990

0405 00 10 100

\

—

0405 00 10 200

124,76
156,95
160,98

0405 00 10 300
0405 00 10 500

l

0405 00 10 700

056
...

0405 00 90 100
0405 00 90 900

||

0406 10 10 000

li

0406 20 90 913

028

032

I

400
404

l

...

0406 20 90 915

028
032

400
404
...

0406 20 90 917

028
032
400
404
...

0406 20 90 919

028
032
400
404
...

0406 20 90 990

0406 30 10 150

—

—

—

87,74
—

84,94
—

—

116,99
—

113,25
—

—

124,30
—

120,33
—

—

138,92
—

134,49
—

l

—

028
032

036
038

400
404

\

165,00
165,00
213,00
—

0406 20 90 100

0406 30 10 100

198,00 0

—

0406 10 90 000

l

Bedrag van de restitutie

...

—

—

—

—

20,03
—

22,83

.
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming Q

0406 30 10 200

028
032

036

1
1

038
400

Bedrag van de restitutie

—

—

—

—

43,52

404

48,68
028

0406 30 10 250

l

032
036
038
400

—

—

—

—

43,52

404

48,68
028

0406 30 10 300

032

036
038
400

—

—

—

—

63,88

404

71,42
028

0406 30 10 350

032

036
038
400

—

—

—

—

43,52

404

48,68
028

0406 30 10 400

032
036
038
400

—

—

—

—

63,88

404

71,42
0406 30 10 450

028

032
036
038
400

—

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 10 500
0406 30 10 550

I

—

028
032
036
038
400
404

—

—

—

—

43,52
20,00
48,68
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 30 10 600

028
032
036

038

0406 30 10 650

Bedrag van de restitutie

—

—

—

400

63,88

404

28,00

...

71,42

028

032
036
038
400

—

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 10 700

028
032
036
038
400
404
"*

0406 30 10 750

028

032

036
038
400
404

l

...

0406 30 10 800

l

028
032
036

l

038
400

—

—

—

—

93,03
—

103,95
—

—

—

—

113,54
—

126,87
—

—

—

—

113,54

404

126,87
0406 30 10 900

—

0406 30 31 100
0406 30 31 300

—

028
032

036
038
400

—

—

—

—

20,03

404

22,83
0406 30 31 500

028

032

l

036
038

400
404
...

—

—

—

—

43,52
—

48,68
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 30 31 710

028

Bedrag van de restitutie

—

032

—

036

—

038

—

43,52

400
404

—

48,68

...

0406 30 31 730

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

71,42
0406 30 31 910

028

—

032

\

—

036

—

038

—

43,52

400
404

48,68
0406 30 31 930

\

028

—

032

—

036

—

038

—

63,88

400

l

404

—

71,42

...

0406 30 31 950

028

—

032

\

—

036

—

038

l

—

93,03

400

l

404

103,95
0406 30 39 100

II

0406 30 39 300

028
032

036
038

l
0406 30 39 500

—

—

■

'—

—

—

400

43,52

404

20,00

...

48,68

028
032
036
038

—

—

—

—

400

63,88

404

28,00
71,42
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Nr. L 122/25

(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

0406 30 39 700

\

Bestemming (*)
028
032

036
038

I

Bedrag van de restitutie

400

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 39 930

028
032

l

036
038
400

\

404
...

0406 30 39 950

\
I

028

032
036
038

\

400

—

—

—

—

93,03
—

103,95
—

—

—

—

1 1 3,54

404

126,87
0406 30 90 000

028
032
036
038
400

404
*'*.

0406 40 00 100
0406 40 00 900

I
\
I
I
I

038
400
404
...

028
032

\

036

038
400

I
I

404
...

0406 90 15 100

l
l

—

—

—

113,54
—

126,87
—

028
032

0406 90 13 000

—

028
032
036
038

\

400

\

404

—

—

—

120,00
—

126,51
—

—

—

—

113,00
—

159,34
—

—

—

—

113,00
159,34

0406 90 15 900

—
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

0406 90 17 100

Bestemming f)
028
032
036
038

400

Bedrag van de restitutie

—

—

—

—

113,00

404

159,34
0406 90 17 900

—

0406 90 21 100
0406 90 21 900

—

028
032

\

036
038
400
404

732

—

—

—

—

130,00
—

139,68
151,68

0406 90 23 100
0406 90 23 900

\\
028
032
036

038
400

—

—

—

—

—

65,00

404

135,35
0406 90 25 100

li

0406 90 25 900

028
032

036
038

400

—

—

—

—

—

65,00

404

135,35
0406 90 27 100
0406 90 27 900

—

028

032

036
038
400

—

—

—

—

56,14

404

114,71
0406 90 31 111
0406 90 31 119

—

028
032

036

—

—

—

038

1 5,00

400

62,48

404

16,00

...

89,96
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Nr. L 122/27

(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (")

0406 90 31 151

028
032

036
038
400

—

—

—

58,40

404

14,96

...

83,83

0406 90 31 159

—

0406 90 31 900

—

0406 90 33 111

0406 90 33 119

Bedrag van de restitutie

—

028

—

032

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 33 151

028

032
036
038
400

0406 90 33 159
0406 90 33 91 1

0406 90 33 919

—

—

—

—

58,40

404

14,96

...

83,83

II
||
028
032

036

—

—

—

—

—

038

15^0

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 33 951

028
032

036
038
400
404

—

—

—

—

58,40
14,96
83,83

0406 90 33 959

—

0406 90 35 110
0406 90 35 190

l
\

—

028
032

—

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00
158,54

Nr. L 122/28
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fin ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bestemming (*)

Produktcode

Bedrag van de restitutie

I

0406 90 35 910
0406 90 35 990

—

028

—

032

036
038
400

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 61 000

028

032

—

—

036

90,00

400

190,00

404

140,00
185,00

0406 90 63 100

028
032

—

—

036

105,03

400

220,00

404

160,00
212,12

0406 90 63 900

028

—

032

— '

036

70,00

400

150,00

404

80,00
165,00

0406 90 69 100
0406 90 69 910

—

028

032

—

—

036

70,00

400

150,00

404

80,00
165,00

0406 90 69 990

—

0406 90 71 100

0406 90 71 930

—

028

13,50

032

13,50

036
038
400

—

—

87,23

404

89,49
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(in ecu/1 OP kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bedrag van de restitutie

Produktcode

Bestemming (*)

0406 90 71 950

028

20,00

032

20,00

I

036
038
400
404

0406 90 71 970

—

98,13

028

24,00

032

24,00

038
400
404
...

028
032

l

96,18

...

036

0406 90 71 991

—

—

036
038
400

_

—

109,31
—

110,79
—

—

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 71 995
.

028

27,50

032

27,50

036
038

l

400

—

—

65,00

404

135,35
0406 90 71 999

li

0406 90 73 100
0406 90 73 900

—

—

028

—

032

036

42,66

400

160,00

404

120,00

...

151,00

0406 90 75 100

II

0406 90 75 900

028
032

036
400
404
...

0406 90 77 100

l

—

65,00
—

125,96

028

24,00

24,00

038
400

l

—

032

036

\

—

—

404
...

—

—

58,77
—

110,79
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 90 77 300

028

Bedrag van de restitutie

032

—

036

—

038

—

400

65,00

404

—

...

0406 90 77 500

135,35

028

—

032

—

036

—

038

—

400

75,00

404

—

...

0406 90 79 100

I-I

0406 90 79 900

028

135,35
—

—

032

—

036

—

038

—

400

56,14

404

—

...

114,71

0406 90 81 100
0406 90 81 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

l

404
...

130,00
-

—

130,00

0406 90 83 100

—

0406 90 83 910

Il

0406 90 83 950

028

l

—

—

032

—

400

39,03

404

—

...

0406 90 83 990

47,97

028

—

032

—

400

l

39,03

404

—

...

47,97

0406 90 85 100
0406 90 85 910

—

028
032

—

—

036

42,67

400

160,00

404

l

-

...

90,00
158,54
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 90 85 991

028

032
036
038

400

Bedrag van de restitutie

—

—

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 85 995

028

27,50

032

27,50

036
038

400
404
...

0406 90 85 999
0406 90 89 100

—

65,00
—

135,35
—

028

13,50

032

13,50

036

\
\

—

038

400

—

—

87,23

404

89,49
0406 90 89 200

028

20,00

032

20,00

036
038

400

404
...

0406 90 89 300

—

—

96,18
—

98,13

028

24,00

032

24,00

036
038
400

—

—

109,31

404

110,79
0406 90 89 910
0406 90 89 951

—

028
032

—

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00
151,00

0406 90 89 959

028
032
036
038
400

—

—

—

—

130,00

404

130,00

Nr. L 122/32
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming Q

Bedrag van de restitutie

0406 90 89 971

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

74,00

404

—

...

0406 90 89 972

135,35

028

—

032

—

400

39,03

404

0406 90 89 979

—

...

47,97

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

74,00

404
...

0406 90 89 990

0406 90 91 100

,

135,35
—

I

0406 90 91 300

—

028
032

036
038
400

l

404
...

0406 90 91 510

028
032
036

l

038
400
404
...

0406 90 91 550

028
032
036

038
400

\

404
...

0406 90 91 900

—

—

—

—

21,46
—

21,06
—

—

—

—

37,62
—

35,97
—

—

—

—

45,81
—

43,62
—

0406 90 93 000

—

0406 90 97 000

—

0406 90 99 000

—

2309 10 15 010

—

2309 10 15 100
2309 10 15 200

—

—

l

1,50

2309 10 15 300

2,00

2309 10 15 400

2,50

2309 10 15 500

3,00

2309 10 15 700

3,50
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Nr. L 122/33
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bestemming (*)

Produktcode

Bedrag van de restitutie

2309 10 15 900

—

2309 10 19 010

—

2309 10 19 100

—

1,50

2309 10 19 200
2309 10 19 300

\

2,00

2309 10 19 400

2,50

2309 10 19 500

3,00

2309 10 19 600

3,50

2309 10 19 700

3,75

2309 10 19 800

4,00

2309 10 19 900

2309 10 70 010
2309 10 70 100
2309 10 70 200

\
I
I
\

—

21,00
28,00

2309 10 70 300

35,00

2309 10 70 500

42,00

2309 10 70 600
2309 10 70 700

2309 10 70 800
2309 10 70 900
2309 90 35 010

2309 90 35 100
2309 90 35 200

2309 90 35 300
2309 90 35 400

I
||
I
Il
Il
||
\
II
II

||

2309 90 35 900
2309 90 39 010

||

—

—

—

1,50
2,00
2,50

3,50

—

—

1,50

2309 90 39 200

2309 90 39 400

61,60

—

2309 90 39 100

2309 90 39 300

56,00

3,00

2309 90 35 500

2309 90 35 700

49,00

||
I

2,00
2,50

2309 90 39 500

3,00

2309 90 39 600

3,50

2309 90 39 700

3,75

2309 90 39 800

4,00

2309 90 39 900
2309 90 70 010
2309 90 70 100
2309 90 70 200

—

\
I
I

—

21,00

28,00

2309 90 70 300

35,00

2309 90 70 500

42,00

2309 90 70 600

49,00

2309 90 70 700

56,00

2309 90 70 800

61,60

2309 90 70 900

—

Nr. L 122/34
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(*) De bestemmingscodes zijn die welke zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 91 /91 van de Commissie (PB
nr. L 11 van 16. 1 . 1991 , blz. 5).

Het restitutiebedrag voor andere landen van bestemming dan die welke voor iedere „produktcode" zijn aangegeven, is
aangeduid met ("*).

Ingeval de bestemming niet is aangegeven, geldt het restitutiebedrag dat van toepassing is voor alle andere landen van
bestemming dan die welke in artikel 1 , lid 2, zijn vermeld.

(") Dit bedrag geldt niet voor boter die onder de in Verordening (EEG) nr. 3775/90 van de Commissie (PB nr. L 364 van 28 .
12. 1990, blz. 2) bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd ; voor deze boter geldt het voor de andere bestemmingen vastge
stelde bedrag.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB
nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 1292/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van tomaten van
oorsprong uit Marokko
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

laatstelijk gewijzigd bij Verordening. (EEG) nr. 38 1 1 /85 (6),
de in aanmerking te nemen prijzen moeten worden
geconstateerd op de representatieve markten of, in
bepaalde omstandigheden, op andere markten ; dat deze
prijzen eventueel dienen te worden vermenigvuldigd met
de in artikel 1 , lid 2, tweede streepje, van Verordening
(EEG) nr. 802/91 vastgestelde coëfficiënt ;

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit (')> laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3920/90 (2), en met .
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee

Overwegende dat voor tomaten van oorsprong uit
Marokko de aldus berekende invoerprijs zich gedurende
twee opeenvolgende marktdagen gehandhaafd heeft op
een peil dat ten minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs
ligt ; dat derhalve een compenserende heffing ingesteld
moet worden voor dit produkt ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :

opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers

minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing

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

gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van beide laatste invoer
prijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;

dening (EEG) nr. 1676/85 van de RaadQ, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (8),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 802/91 van
de Commissie van 27 maart 1991 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor tomaten voor het verkoopseizoen
1991 (3) de referentieprijs voor dit produkt van kwaliteits
klasse I werd vastgesteld op 136,75 ecu per 100 kg netto
voor de maand mei 1991 ;

Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,
genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van
de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de
handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.

— 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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

773/90 van de Commissie van 29 maart 1990 betreffende

de aanpassing van de invoerprijs voor tomaten van
oorsprong uit Marokko en uit de Canarische eilanden (4) ;
dat het begrip representatieve prijzen is omschreven in
artikel 24, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

Er wordt op de invoer van tomaten (GN-code 0702 00)
van oorsprong uit Marokko een compenserende heffing
toegepast waarvan het bedrag is vastgesteld op 24,41 ecu
per 100 kg netto.

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2118/74 van de Commissie (5),

Artikel 2

(')
(2)
(J)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
375 van 31 . 12. 1990, blz. 17.
82 van 28 . 3. 1991 , blz. 33.
83 van 30. 3. 1990, blz. 82.

0 PB nr. L 220 van 10. 8 . 1974, blz. 20.

Deze verordening treedt in werking op 18 mei 1991 .
(6) PB nr. L 368 van 31 . 12. 1985, blz. 1
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz . 1 .

W PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 1293/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden
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 nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3577/90 (2), inzonderheid op artikel 27,
lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad van
1 1 juni 1985 tot vaststelling van de in de landbouw toe te
passen omrekeningskoersen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1232/91 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 569/72 van de Raad van
20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatregelen
voor kool-, raap- en zonnebloemzaad (*), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2206/90 (6), en met name
op artikel 2, lid 3,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat het bedrag van de steun bedoeld in
artikel 27 van Verordening nr. 136/66/EEG werd vastge
steld bij Verordening (EEG) nr. 772/91 van de Commissie
Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/
91 («);

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 772/91 neergelegde regelen op de gegevens waarover
de Commissie heden beschikt, leidt tot wijziging van het
op dit tijdstip geldende bedrag van de steun als aange
geven in de bijlagen van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De steunbedragen en de wisselkoersen als bedoeld
in artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr.
2681 /83 van de Commissie f) worden vastgesteld in de
bijlagen.

2. Het bij vaststelling vooraf geldende bedrag van de
steun voor het verkoopseizoen 1991 / 1992 voor kool, raap
en zonnebloemzaad wordt echter met ingang van 17 mei
1991 bevestigd of vervangen om rekening te houden met
de landbouwprijzen en begeleidende maatregelen voor het
verkoopseizoen 1991 / 1992 en met de gevolgen van de
regeling inzake de gegarandeerde maximumhoeveelheden.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
P)
(3)
(4)
(0
;6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

172 van 30. 9.
L 353 van 17.
L 164 van 24.
L 118 van 13.
L 167 van 25.
L 201 van 31 .

1966, blz. 3025/66.
12. 1990, blz. 23 .
6. 1985, blz. 11 .
5. 1991 , blz. 53 .
7. 1972, blz. 9 .
7. 1990, blz. 11 .

'f) PB nr. L 81 van 28. 3. 1991 , blz. 62.

'8) PB nr. L 119 van 14. 5. 1991 , blz. 31 .

O PB nr. L 266 van 28 . 9 . 1983, blz. 1 .
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BIJLAGE I
Steun voor kool - en raapzaad ander dan „dubbel nul"
(Bedragen per 100 kg)

I
1 . Bruto steun (ecu) :
— Spanje
— Portugal
— overige Lid-Staten
2. Definitieve steun :

Zaad geoogst en verwerkt in :
— B. R. Duitsland (DM)
— Nederland (Fl.)
— BLEU (Bfr./Lfr.)
— Frankrijk (Ffr.)
— Denemarken (Dkr.)
— Ierland (Iers £)
— Verenigd Koninkrijk (Brits £)
— Italië (lire)
— Griekenland (dr.)
— Spanje (pta)
— Portugal (esc.)

Lopend

le term .

2e term .

3e term .

4e term.

5e term.

5

6

7 (')

8 (')

9 (')

10 (')

I
0,000
26,408
19,438

I
9,506
16,476
9,506

0,000

26,676
19,706

IIIl\
||||
45,76
51,56
943,84
153,48
174,55
17,082
14,932
34 239

3 797,87
0,00
5 560,85

46,39
52,27
956,85
155,59
176,96
17,317
15,145

9,750
16,720
9,750

\
\
22,38
25,22
461,58
75,06
85,36
8,354
7,124
16 744

34 711

1 368,61

3 856,53
0,00
5 615,85

1 594,52

3 504,20

9,750
16,720
9,750

9,750
16,720
9,750

22,95
25,86
473,42
76,98
• 87,55
8,568
7,318

22,95
25,86
473,42
76,98
87,55
8,568
7,311

\
22,95
25,86
473,42
76,98
87,55
8,568
7,318
17 174

17 174

1 396,17
1 623,07
3 554,26

1 623,07
3 554,26

17 111

1 396,17

1 285,41
1 606,89
3 510,69

BIJLAGE II
Steun voor kool- en raapzaad „dubbel nul"
(Bedragen per 100 kg)

1 . Bruto steun (ecu) :
— Spanje
— Portugal
— overige Lid-Staten

Lopend

le term .

2e term .

3e term .

4e term .

5e term .

5

6

7 (')

8 (')

9 (')

loc)

12,006
18,976
12,006

12,250

|
0,000
28,908
21,938

0,016
29,176
22,206

12,250
19,220
12,250

12,250
19,220
12,250

28,84
32,49
594,81
96,72
110,00
10,765
9,267

28,84
32,49
594,81
96,72
110,00
10,765
9,267

28,84
32,49
594,81
96,72
110,00
10,765
9,260

II
II

2 . Definitieve1 steun :

Zaad geoogst en verwerkt in :
— B. R. Duitsland (DM)
— Nederland (Fl.)
— BLEU (Bfr./Lfr.)
— Frankrijk (Ffr.)
— Denemarken (Dkr.)
— Ierland (Iers £)
— Verenigd Koninkrijk (Brits £)
— Italië (lire)
— Griekenland (dr.)
— Spanje (pta)
— Portugal (esc.)

19,220
12,250

51,65
58,19
1 065,23
173,21
197,00
19,279
16,881
38 643

4 355,13
91,23
6 082,54

52,28
58,90
1 078,24
175,33
199,41
19,514
17,094
39 115

4 413,79
130,29
6 137,54

28,26
31,85
582,97
94,79
107,81
10,551
9,073
21 148

1 925,87
1 976,76
4 025,89

21 578

1 953,43
2 005,31
4 075,95

21 578

1 953,43
2 005,31
4 075,95

21 515

1 842,67
1 989,13
4 032,38

(') Voorlopige vaststelling, in afwachting en onder voorbehoud van de vaststelling van de prijzen en de begeleidende maatregelen en de toepassing van het stelsel van
gegarandeerde maximumhoeveelheden voor het verkoopseizoen 1991 / 1992, overeenkomstig :
— de voorstellen van de Commissie voor het verkoopseizoen 1991 / 1992 met betrekking tot de richtprijzen, de maandelijkse verhogingen, de korting voor ander
dan „dubbel nul"-koolzaad en -raapzaad en de voor in Spanje geoogst kool- en raapzaad toe te passen regeling ;
— de aanpassing die voortvloeit uit het stelsel van de gegarandeerde maximumbedragen, alsmede de voor het verkoopseizoen 1990/ 1991 geldende landbouwomre
keningskoersen.
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BIJLAGE III
Steun voor zonnebloemzaad

(Bedragen per 100 kg)

1 . Bruto steun (ecu) :
— Spanje
— Portugal
— overige Lid-Staten

Lopend

le term.

2e term .

3e term .

4e term.

5

6

7

8 (')

9 (')

28,914
37,876
25,636

21,907
29,038
16,798

21,907
29,038
16,798

60,35
68,00
1 244,79
202,41
230,21
22,528
19,748

39.55
44.56
815,65
132,63
150,84
14,762
12,782

39.55
44.56
815,65
132,63
150,84
14,762
12,782

29,423
38,376
26,136

29,117
38,076
25,836

II

2 . Definitieve steun :

a) Zaad geoogst en verwerkt in (2) :
— B. R. Duitsland (DM)
— Nederland (Fl.)
— BLEU (Bfr./Lfr.)
— Frankrijk (Ffr.)
— Denemarken (Dkr.)
— Ierland (Iers £)
— Verenigd Koninkrijk (Brits £)
— Italië (lire)
— Griekenland (dr.)
— Portugal (esc.)

61,53
69,33
1 269,07
206,36
234,70
22,968
20,145

60,82
68,53
1 254,50
203,99
232,00
22,704
19,907

46 037

45 509

5 269,21
8 058,06

45 157

29 589

29 589

5 180,56
7 996,50

5 094,26
7 955,47

2 884,02

4 567,21

4 536,97

3 494,48

4 628,23

4 598,55

3 569,19

2 884,02
6 129,66

6 129,66

\

b) Zaad geoogst in Spanje en verwerkt
in :

— Spanje (pta)
— een andere Lid-Staat (pta)

4 611,75
4 671,96

3 494,48
3 569,19

(') Voorlopige vaststelling, in afwachting en onder voorbehoud van de vaststelling van de prijzen en de begeleidende maatregelen en de toepassing van het stelsel van
gegarandeerde maximumhoeveelheden voor het verkoopseizoen 1991 / 1992, overeenkomstig :

— de voorstellen van de Commissie voor het verkoopseizoen 1991 /1992 met betrekking tot de richtprijzen, de maandelijkse verhogingen, de korting voor ander
dan „dubbel nul"-koolzaad en -raapzaad en de voor in Spanje geoogst kool- en raapzaad toe te passen regeling ;
— de aanpassing die voortvloeit uit het stelsel van de gegarandeerde maximumbedragen, alsmede de voor het verkoopseizoen 1990/ 1991 geldende landbouwomre
keningskoersen.

(2) Voor zaad geoogst in de Lid-Staten, met uitzondering van Spanje, en verwerkt in Spanje worden de onder 2 a) vermelde bedragen vermenigvuldigd met 1,0186140.

BIJLAGE IV

Koers van de ecu, te gebruiken voor de omrekening van de definitieve steun in de valuta van de
Lid-Staat van verwerking, wanneer deze niet dezelfde is als de Lid-Staat van produktie
(Waarde van 1 ecu)
Lopend

le term .

2e term .

3e term .

4e term .

5e term .

5

6

7

8

9

10

DM

2,061800

2,060090

2,058680

2,057260

2,057260

2,054170

Fl.

2,320300

2,318810

2,317430

2,315920

2,315920

2,312220

42,374000

42,334700

42,311699

42,281800

42,281800

42,212900

Ffr.

6,974370

6,969750

6,965250

6,962110

6,962110

6,948580

Dkr.

7,877510

7,877160

7,876400

7,875540

7,875540

7,871730

Iers £

0,769984

0,770043

0,769797

0,770150

0,770150

0,770487

Bfr./Lfr.

Brits £
Lire

0,693808
1 525,87

0,694960
1 527,35

0,695682
1 529,01

Dr.

225,17900

227,00800

229,13700

Esc.

178,84200

178,96800

Pta

127,25100

127,60700

0,696294
1 530,63

0,696294
1 530,63

0,697573
1 536,27

230,99400

230,99400

236,70000

179,18100

179,65500

179,65500

181,73300

127,91500

128,21300

128,21300

128,90000
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VERORDENING (EEG) Nr. 1294/91 VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 1991

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

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
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. 3577/90 (2), inzonderheid
op artikel 14, lid 4,

Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 1 5 mei
1991 vastgestelde koersen ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1806/89 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,

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

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 (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6), inzon
derheid op artikel 3,

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil tussen
de heffing van het basisprodukt met meer dan 3,02 ecu
per ton afwijkt van het gemiddelde van de heffingen ; dat
de thans geldende heffingen derhalve, krachtens artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1 579/74 van de Commissie (10),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/78 (n),
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende heffingen
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1101 /91 van de
Commissie Q ;

heidscoëfficiënten ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1906/87 van
de Raad (8) Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de Raad (9)
gewijzigd is met betrekking tot de produkten van de
GN-codes 2302 10, 2302 20, 2302 30 en 2302 40 ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
')
2)
3)
4)
s)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
353
166
177
164
201

van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
17. 12. 1990 , blz. 23 .
25. 6. 1976, blz. 1 .
24. 6. 1989, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.

Artikel 1

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr. 2744/
75 bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte
produkten te innen heffingen, vastgesteld in de bijlage
van Verordening (EEG) nr. 1101 /91 worden gewijzigd
overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 mei 1991 .

^ PB nr. L 110 van 1 . 5. 1991 , blz. 37.

8) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.
") PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65 .

(10) PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
(") PB nr. L 202 van 26. 7. 1978, blz. 8 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 mei 1991 tot wijziging van de invoerheffingen
voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

Heffingen
GN-code
ACS-Staten

of LGO
i

Derde landen

(met uitzondering van
ACS-Staten of LGO)(#)

1102 90 90

148,21

151,23

1103 19 90

148,21

151,23

1103 29 90

148,21

151,23

1104 19 99

261,54

267,58

1104 29 19

232,48

235,50

1104 29 39

232,48

235,50

1104 29 99

148,21

151,23

(8) Bij de invoer m Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
3808/90 vermelde bedrag.
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II

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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 14 mei 1991

betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's
(91 /250/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 (3),

Overwegende dat computerprogramma's thans niet in alle
Lid-Staten door de geldende wetgeving duidelijk worden
beschermd ; dat waar deze bescherming wel bestaat, zij
uiteenlopende kenmerken vertoont ;
Overwegende dat voor de ontwikkeling van computerpro

gramma's belangrijk menselijk en technisch potentieel en
aanzienlijke financiële middelen moeten worden ingezet,
terwijl zij kunnen worden gekopieerd voor een fractie van
de kosten die moeten worden besteed om deze program

ma's zelfstandig te ontwikkelen ;

Overwegende dat computerprogramma's in een groot
aantal sectoren van het bedrijfsleven een steeds belangrij
kere rol spelen ; dat de technologie voor computerpro

gramma's dan ook als van fundamenteel belang voor de
industriële ontwikkeling van de Gemeenschap kan
worden beschouwd ;

Overwegende dat verschillen die in de door de wetgeving

der Lid-Staten voor computerprogramma's geboden
rechtsbescherming bestaan, een rechtstreekse en negatieve
invloed hebben op de werking van de gemeenschappe

lijke markt voor computerprogramma s ; dat het gevaar
bestaat dat deze verschillen nog zullen toenemen wanneer
door Lid-Staten nieuwe wettelijke bepalingen ter zake
worden uitgevaardigd ;

Overwegende dat verschillen die een dergelijke invloed
hebben, dienen te worden weggenomen, en dat moet
worden voorkomen dat zich nieuwe verschillen zullen

voordoen, terwijl omgekeerd verschillen die de werking
van de gemeenschappelijke markt niet noemenswaardig
beïnvloeden, niet behoeven te worden weggenomen, noch
behoeft te worden voorkomen dat er nieuwe ontstaan ;

Overwegende dat het communautaire juridische kader op

het stuk van de bescherming van computerprogramma's
in eerste aanleg dan ook kan worden beperkt tot de regel

dat de Lid-Staten computerprogramma's op grond van het
auteursrecht

als

werk

van

letterkunde

dienen

te

beschermen en tot voorschriften waarin wordt geregeld
wie en wat moet worden beschermd, op grond van welke
exclusieve rechten beschermde personen hun toestem
ming voor bepaalde handelingen kunnen verlenen of deze
kunnen verbieden, alsmede de duur van de bescherming ;

Overwegende dat met het oog op deze richtlijn de term
„computerprogramma" alle programma's in gelijk welke
vorm moet omvatten, met inbegrip van programma's die
in de apparatuur zijn ingebouwd ; dat deze term eveneens
het desbetreffende voorbereidende ontwerp-materiaal
moet omvatten dat tot het vervaardigen van een
programma leidt, op voorwaarde dat dit voorbereidende
materiaal van dien aard is dat het later tot zulk een

programma kan leiden ;
(') PB nr. C 91 van 12. 4. 1989, blz. 4, en
PB nr. C 320 van 20 . 12. 1990, blz. 22.

(2) PB nr. C 231 van 17. 9. 1990, blz. 78, en
Besluit van 17 april 1991 (nog niet verschenen in het Publika
tieblad).
(}) PB nr. C 329 van 30. 12. 1989, blz. 4.

Overwegende dat bij de vaststelling of een computerpro
gramma een oorspronkelijk werk is geen criteria mogen
worden toegepast met betrekking tot de kwalitatieve of
esthetische waarde van het programma ;
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Overwegende dat de Gemeenschap zich volledig inzet
voor de bevordering van internationale standaardisering ;
Overwegende dat een computerprogramma de communi
catie en wisselwerking met andere componenten van een
computersysteem en met gebruikers ervan moet verzorgen
en dat hiervoor een logische en, waar nodig, fysieke
koppeling en interactie is vereist, waardoor tussen alle
elementen van de programmatuur en apparatuur in alle
door deze te vervullen functies enerzijds en andere

programmatuur en apparatuur, alsmede de gebruikers
anderzijds een passende wisselwerking mogelijk is ;
Overwegende dat de onderdelen van het programma die
koppeling en interactie tussen componenten van een
systeem verzekeren, algemeen met de term „interfaces"
worden aangeduid ;
Overwegende dat die functionele koppeling en interactie
algemeen met de term „compatibiliteit" wordt aangeduid ;
dat een dergelijke compatibiliteit kan worden omschreven
als „het vermogen om informatie uit te wisselen en om
deze uitgewisselde informatie onderling te gebruiken" ;

Overwegende dat 'onzekerheid dient te worden vermeden,
en dat dus duidelijk moet worden gesteld dat alleen de
uitdrukkingswijze van een computerprogramma wordt
beschermd, en dat ideeën en beginselen die aan enig
element van een programma — inclusief de bijhorende
interfaces — ten grondslag liggen, niet overeenkomstig
deze richtlijn door het auteursrecht worden beschermd ;
Overwegende dat ideeën en beginselen overeenkomstig
dat principe van het auteursrecht niet uit hoofde van deze
richtlijn worden beschermd, in zoverre logica, algoritmen
en programmeertalen uit deze ideeën en beginselen zijn
opgebouwd ;
Overwegende dat de uitdrukking van die ideeën en begin
selen overeenkomstig de wetgeving en de rechtspraak van
de Lid-Staten en de internationale auteursrechtconventies

door het auteursrecht moet worden beschermd ;

Overwegende dat voor de toepassing van deze richtlijn
onder „verhuur" wordt verstaan het voor een beperkte
tijdsduur en met winstoogmerk voor gebruik beschikbaar
stellen van een computerprogramma of kopieën daarvan ;
dat deze term niet openbare uitlening omvat, die derhalve
buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt ;

Overwegende dat op de exclusieve rechten van de auteur
om de ongeoorloofde reproduktie van zijn werk te verhin
deren een beperkte uitzondering moet worden gemaakt in
het geval van een computerprogramma, ten einde de
reproduktie toe te laten die technisch noodzakelijk is voor
het gebruik van dat programma door de rechtmatige
verkrijger ; dat dit betekent dat het laden of in beeld bren
gen, dat noodzakelijk is voor het gebruik van een recht
matig verkregen kopie van een programma, alsmede het
corrigeren van fouten, niet bij overeenkomst mag worden
verboden ; dat, bij gebreke van uitdrukkelijke contractuele
bepalingen, ook wanneer een kopie van het programma
verkocht is, elke andere handeling die nodig is voor het
gebruik van de kopie van een programma, door een recht
matig verkrijgen van die kopie kan worden verricht over
eenkomstig het ermee beoogde doel ;

Nr. L 122/43

Overwegende dat een persoon die het recht heeft een
computerprogramma te gebruiken niet mag worden belet
om de handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om
de werking van het programma waar te nemen, te bestu
deren of te testen, voor zover die handelingen het auteurs
recht in dat programma niet schenden ;

Overwegende dat de ongeoorloofde reproduktie, vertaling,
bewerking en omzetting van de codevorm waarin een
kopie van een computerprogramma ter beschikking wordt
gesteld, een inbreuk vormt op de exclusieve rechten van
de auteur ;

Overwegende dat er zich echter omstandigheden kunnen
voordoen waarin een dergelijke reproduktie van de code
en vertaling van de vorm van die code in de zin van
artikel 4, onder a) en b), van deze richtlijn, onmisbaar is
om de noodzakelijke gegevens te verkrijgen voor het tot
stand brengen van de compatibiliteit van een onafhanke

lijk gemaakt programma met andere programma's ;
Overwegende dat alleen in deze zeldzame gevallen de
uitvoering van de handelingen van reproduktie en verta
ling door of voor een persoon die het recht heeft een
kopie van het programma te gebruiken als rechtmatig
moet worden beschouwd en in overeenstemming met
normale praktijken, en daarom moet worden geacht geen
toestemming van de rechthebbende te vereisen ;

Overwegende dat deze uitzondering onder meer ten doel
heeft het mogelijk te maken alle componenten van een
computersysteem, ook die van verschillende fabrikanten,
aan elkaar te koppelen, zodat die systemen samen kunnen
functioneren ;

Overwegende dat van die uitzondering op de exclusieve
rechten van de auteur geen gebruik mag worden gemaakt
op een wijze die de gerechtvaardigde belangen van de
rechthebbende in gevaar brengt of die tegen een normaal
gebruik van het programma indruist ;
Overwegende dat, om in overeenstemming te blijven met
de bepalingen van de Berner Conventie tot bescherming
van literaire en artistieke werken, de bescherming zal
worden verleend gedurende het leven van de auteur en
voor de duur van vijftig jaren te rekenen vanaf 1 januari
van het jaar volgend op diens dood, of in het geval van
een anoniem werk of een werk onder pseudoniem voor de
duur van vijftig jaren te rekenen vanaf 1 januari van het
jaar volgend op dat waarin het werk voor het eerst is
gepubliceerd ;

Overwegende dat de bescherming van computerprogram

ma's op grond van het auteursrecht geen afbreuk mag
doen aan de toepassing, waar dit geboden is, van andere
vormen van bescherming ; dat echter elk contractueel
beding dat strijdig is met artikel 6 of met de in artikel 5,
leden 2 en 3, bedoelde uitzonderingen, nietig is ;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn geen
afbreuk doen aan de werking van de regels met betrek
king tot concurrentie krachtens de artikelen 85 en 86 van
het Verdrag ingeval een dominante leverancier weigert de
informatie beschikbaar te stellen welke noodzakelijk is
voor de compatibiliteit, zoals gedefinieerd in deze richt
lijn ;
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Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn geen
afbreuk mogen doen aan reeds vastgestelde, specifieke
vereisten van het Gemeenschapsrecht met betrekking tot
de publikatie van interfaces in de telecommunicatiesector
noch aan beschikkingen van de Raad met betrekking tot
de normalisatie op het gebied van informatietechnologie
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ting bevoegd de economische rechten met betrekking tot
het programma uit te oefenen, tenzij bij overeenkomst
anders werd bepaald.
Artikel 3

en telecommunicatie ;

Overwegende dat deze richtlijn de overeenkomstig de
Berner Conventie in de nationale wetgevingen opge
nomen afwijkingen onverlet laat voor wat betreft de niet
door de richtlijn bestreken onderwerpen,

Beschermde personen

Bescherming wordt verleend aan alle natuurlijke en
rechtspersonen die uit hoofde van het nationale auteurs
recht voor bescherming van werken van letterkunde in
aanmerking komen.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

1.

Artikel 4

Artikel 1

Handelingen waarvoor toestemming vereist is

Voorwerp van de bescherming

Onverminderd de artikelen 5 en 6 omvatten de exclusieve
rechten van de rechthebbende in de zin van artikel 2 het

Overeenkomstig deze richtlijn worden computerpro

gramma's door de Lid-Staten auteursrechtelijk beschermd
als werken van letterkunde in de zin van de Berner

Conventie voor de bescherming van werken van letter
kunde en kunst. De term „computerprogramma" in de zin
van deze richtlijn omvat ook het voorbereidend materiaal.
2. De bescherming overeenkomstig deze richtlijn
wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm
dan ook, van een computerprogramma. De ideeën en
beginselen die aan enig element van een computerpro
gramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën
en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag
liggen, worden niet krachtens deze richtlijn auteursrech
telijk beschermd.
3 . Een computerprogramma wordt beschermd wanneer
het in die zin oorspronkelijk is, dat het een eigen schep
ping van de maker is. Om te bepalen of het programma
voor bescherming in aanmerking komt mogen geen
andere criteria worden aangelegd.
Artikel 2

recht de volgende handelingen te verrichten of het
verrichten daarvan toe te staan :

a) de permanente of tijdelijke reproduktie voor een deel
of het geheel van een computerprogramma, ongeacht
op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het
laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie
of opslag van een computerprogramma deze repro
duktie van het programma noodzakelijk is, is voor deze
handelingen toestemming van de rechthebbende
vereist ;

b) het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veran
deren van een programma, en de reproduktie van het
resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene
die het programma verandert ;
c) elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhu
ren, van een oorspronkelijk computerprogramma of
kopieën daarvan onder het publiek. De eerste verkoop
in de Gemeenschap van een kopie van een programma
door de rechthebbende of met diens toestemming leidt
tot verval van het recht om controle uit te oefenen op
de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met
uitzondering van het recht om controle uit te oefenen
op het verder verhuren van het programma of een
kopie daarvan.

Auteurschap van het programma

1 . De maker van een computerprogramma is de
natuurlijke persoon of de groep van natuurlijke personen
die het programma gemaakt heeft of, indien de wetgeving
van de Lid-Staat zulks toestaat, de rechtspersoon die door
de nationale wetgeving als rechthebbende wordt aange
merkt. Wanneer de wetgeving van een Lid-Staat collec
tieve werken erkent, wordt degene die volgens die wetge
ving geacht wordt het programma gemaakt te hebben, als
de maker ervan beschouwd.

2. Indien een computerprogramma door een groep van
natuurlijke personen gezamenlijk gemaakt is, zijn deze
personen gezamenlijk houder van de exclusieve rechten.

3 . Indien een computerprogramma gemaakt is door
een werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in
opdracht van zijn werkgever, is de werkgever bij uitslui

Artikel 5

Uitzonderingen

voor

handelingen

waarvoor

toestemming nodig is

1 . Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders
bepaald is, is voor de in artikel 4, onder a) en b),
genoemde handelingen geen toestemming van de recht
hebbende vereist wanneer deze handelingen voor de
rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het compu
terprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde
doel, onder meer om fouten te verbeteren .

2. Het maken van een reservekopie door een rechtma
tige gebruiker van het programma kan niet bij overeen
komst worden verhinderd indien die kopie voor bovenbe
doeld gebruik nodig is.
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3. De rechtmatige gebruiker van een kopie van een
programma is gemachtigd om zonder toestemming van
de rechthebbende de werking van het programma te
observeren, te bestuderen en uit te testen, ten einde vast te

stellen welke ideeën en beginselen aan een element van
het programma ten grondslag liggen, indien hij dit doet
bij het rechtmatig laden of in beeld brengen, de uitvoe
ring, transmissie of opslag van het programma.
Artikel 6

Decompilatie

1 . Er is geen toestemming van de rechthebbende
vereist indien de reproduktie van de code en de vertaling
van de codevorm in de zin van artikel 4, onder a) en b),
onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig
is om de compatibiliteit van een onafhankelijk gecreëerd
computerprogramma met andere programma's tot stand
te brengen, op voorwaarde dat :
a) deze handelingen worden verricht door de licentie
houder of door een ander die het recht heeft om een

passende sancties tegen personen die de volgende, onder
a), b) en c), genoemde handelingen verrichten :
a) in het verkeer brengen van een kopie van een compu
terprogramma terwijl zij weten of redelijkerwijs
kunnen vermoeden dat het een onrechtmatige kopie
is ;

b) bezit voor commerciële doeleinden van een kopie van
een computerprogramma terwijl zij weten of redelij
kerwijs kunnen vermoeden dat het een onrechtmatige
kopie is ;
c) in het verkeer brengen of bezit voor commerciële
doeleinden van middelen die uitsluitend bestemd zijn
om de ongeoorloofde verwijdering of ontwijking van

enigerlei technische voorziening te vergemakkelijken
die voor de bescherming van een programma getroffen
mocht zijn.

2. Een onrechtmatige kopie van een computerpro
gramma kan in beslag worden genomen overeenkomstig
de wetgeving van de betrokken Lid-Staat.
3. De Lid-Staten kunnen bepalen dat de in lid 1 , onder
c), bedoelde middelen in beslag worden genomen .

kopie van het programma te gebruiken, of voor hun
rekening door een daartoe gemachtigde persoon ;
b) de gegevens die nodig zijn om de compatibiliteit tot

stand te brengen nog niet eerder snel en gemakkelijk
beschikbaar zijn gesteld voor de onder a) bedoelde
personen ; en

c) deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen
van het oorspronkelijke programma die voor het tot
stand brengen van compatibiliteit noodzakelijk zijn.
2. Het bepaalde in lid 1 biedt niet de mogelijkheid dat
de op grond daarvan verkregen informatie :

a) voor een ander doel dan het tot stand brengen van de
compatibiliteit van het onafhankelijk gecreëerde
programma wordt gebruikt ;
b) aan derden wordt meegedeeld, tenzij dat noodzakelijk
is met het oog op de compatibiliteit van het onafhan
kelijk gecreëerde programma ; of
c) wordt gebruikt voor de ontwikkeling, produktie of het
in de handel brengen van een qua uitdrukkingswijze in
grote lijnen gelijk programma, of voor andere hande
lingen waarmee inbreuk op het auteursrecht wordt

Artikel 8

Duur van de bescherming
1 . De bescherming wordt verleend zolang de maker in
leven is en tot vijftig jaar na zijn overlijden of na het over
lijden van de langstlevende maker ; indien het computer
programma anoniem of onder een pseudoniem openbaar
gemaakt is, of indien, overeenkomstig artikel 2, lid 1 , een
rechtspersoon volgens de nationale wetgeving geacht
wordt het programma gemaakt te hebben, duurt de
bescherming vijftig jaar nadat het programma voor het
eerst op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is
gemaakt. Deze termijn wordt geacht aan te vangen op 1
januari van het jaar dat volgt op bovengenoemde gebeur
tenissen.

2.

De Lid-Staten waar reeds een langere beschermings

duur van kracht is dan de in lid 1 genoemde, mogen hun
huidige termijn handhaven totdat de beschermingsduur
voor auteursrechtelijk beschermde werken in een meer
algemene zin door het Gemeenschapsrecht is geharmoni
seerd.

gemaakt.

3. In overeenstemming met de bepalingen van de
Berner Conventie voor de bescherming van werken van
letterkunde en kunst, mag dit artikel niet zodanig uitge
legd worden dat de toepassing ervan ongerechtvaardigd
nadeel voor de rechtmatige belangen van de rechtheb
bende oplevert of het normale gebruik van het computer
programma belemmert.
Artikel 7

Bijzondere beschermingsmaatregelen
1.

Onverminderd de artikelen 4, 5 en 6, voorzien de

Lid-Staten, overeenkomstig hun nationale wetgeving, in

Artikel 9

Toepassing van andere wettelijke bepalingen

1 . Deze richtlijn laat andere wettelijke bepalingen zoals
die betreffende octrooien, merken, oneerlijke mededin
ging, bedrijfsgeheim, het overeenkomstenrecht en de
bescherming van halfgeleiderprodukten, onverlet. Elk
contractueel beding dat strijdig is met artikel 6 of met de
in artikel 5, leden 3 en 5, bedoelde uitzonderingen, is
nietig.

2.

De bepalingen van deze richtlijn gelden eveneens

voor programma's die vóór 1 januari 1993 gemaakt zijn,
onverminderd vóór die datum verrichte handelingen en
verworven rechten.
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Artikel 10

Slotbepalingen

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór
1 januari 1993 aan deze richtlijn te voldoen.
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2. De Lid-Staten delen de Commissie de bepalingen
van nationaal recht mee die zij vaststellen op het gebied
waarop deze richtlijn van toepassing is.
Artikel 11

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 14 mei 1991 .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Voor de Raad
De Voorzitter

J. F. POOS
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Informatie over de datum van inwerkingtreding van de Samenwerkingsover
eenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek
Chili C1)

De uitwisseling van de akten van kennisgeving van de voltooiing van de voor de inwer
kingtreding van genoemde Overeenkomst, die op 20 december 1990 te Rome is onderte
kend, benodigde procedures is op 30 april 1991 voltooid en deze Overeenkomst is
derhalve overeenkomstig artikel 21 op 1 mei 1991 in werking getreden.

(') PB nr. L 79 van 26. 3 . 1991 , blz. 1 .

Nr. L 122/47
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 april 1991

waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt
verklaard (zaak nr. IV/M042 — Alcatel/Telettra) — Verordening (EEG) nr. 4064/89
van de Raad

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(9 1 /251 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

De partijen
(2)

Alcatel is voor 70 % in handen van Alcatel

Alsthom Compagnie Générale d'Électricité (hierna :

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

Alcatel Alsthom), voorheen bekend onder de bena
ming CGE. Alcatel is in hoofdzaak actief als leve
rancier
van
telecommunicatiesystemen
en

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van
21 december 1989 betreffende de controle op concentra
ties van ondernemingen ('), inzonderheid op artikel 8, lid

-apparatuur met een mundiale omzet van 12,8
miljard ecu in 1989. Alcatel Alsthom had in 1989
een geconsolideerde mundiale omzet van 20,7
miljard ecu. Buiten Alcatel werd deze omzet hoofd

2,

Gezien het besluit van de Commissie van 21 januari 1991
om in de onderhavige zaak een procedure in te leiden,

zakelijk behaald in de sectoren energie en vervoer,
kernenergie, elektrotechniek en batterijen . De
omzet van Alcatel Alsthom in de Gemeenschap
bedroeg in 1989 16,5 miljard ecu. In geen enkele

Na de partijen in de gelegenheid te hebben gesteld hun
standpunt ter zake van de door de Commissie voorge
stelde verplichtingen kenbaar te maken,

Lid-Staat werd meer dan

twee

derde

daarvan

behaald.

Na raadpleging van het Adviescomité voor concentra
ties (2),

(3)

Overwegende hetgeen volgt :

had het bedrijf een mundiale omzet van 1,1 miljard
ecu, waarvan 0,95 miljard ecu in de Gemeenschap
werd behaald. In geen enkele Lid-Staat werd meer

I. DE FEITEN

dan twee derde van de communautaire omzet
behaald.

Aard van de procedure

(1 )

Achtergrond van de overeenkomst

Deze procedure betreft een voorgenomen concen

tratie, die pp 10 december 1990 overeenkomstig
artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 werd
aangemeld en die erin bestaat dat Alcatel NV
(hierna : Alcatel) van Fiat SpA (hierna : Fiat) een
zeggenschapsdeelneming van 69,2 % in het aande
lenkapitaal van Telettra SpA (hierna : Telettra)
verwerft. Op haar beurt verwerft Telettra het gehele
aandelenkapitaal van Alcatel Face SpA, een doch
teronderneming van Alcatel. Fiat behoudt 25,4 %
van het aandelenkapitaal van Telettra. De overige
aandelen van Telettra zijn thans in handen van het
Spaanse telecommunicatiebedrijf Telefónica de
Espafia (hierna : Telefónica).
(') PB nr. L 395 van 30. 12. 1989, blz. 1 , opnieuw bekendge
maakt (rectificatie) in PB nr. L 257 van 21 . 9. 1990, blz. 13.
O PB nr. C 127 van 17. 5. 1991 , blz. 2.

Telettra is in hoofdzaak actief als leverancier van
telecommunicatiesystemen en -apparatuur. In 1989

(4)

De overeenkomst betreffende de verwerving van
zeggenschap over Telettra is een van de bestand
delen van

het- „Raamakkoord" tussen

Fiat en

Alcatel Alsthom. De overige bestanddelen van dit
„Raamakkoord" zijn :
— de verwerving door Magneti Marelli, een doch
teronderneming van Fiat, van een zeggen
schapsdeelneming in CEAC, de in de sector
batterijen werkzame dochteronderneming van
Alcatel Alsthom. Deze voorgenomen concentra
tie, waarvan de totstandkoming afhangt van de
uitvoering
van
de
Alcatel/Telettra
overeenkomst, werd aangemeld en wordt afzon
derlijk behandeld als zaak nr. IV/M043 (3) ;
(3) PB nr. C 315 van 14. 12. 1990, blz. 14.
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ting van de levensduur van de produkten. Uit tech
nisch oogpunt sluit Telettra goed aan bij het
produktenassortiment van Alcatel en de verwerving
geeft Alcatel toegang tot de kruisverbindingstech
nologie van Telettra.

— de geplande verwerving van een zeggenschaps
deelneming in Fiat Ferroviaria, de dochteron
derneming van Fiat die werkzaam is in de
sector spoorwegmaterieel, door GEC Alsthom,
een bedrijf dat onder de gezamenlijke zeggen
schap van GEC en Alcatel Alsthom staat ;
(8)

Openbare schakelsystemen, lijntransmissieappara
tuur en microgolfapparatuur zijn grotendeels open
bare markten voor telecommunicatieapparatuur,
waarop de telecommunicatiebedrijven de enige of
althans verreweg de grootste afnemers zijn. Zo is
het Spaanse telecommunicatiebedrijf Telefónica in
Spanje de enige afnemer van openbare schakelap
paratuur en neemt het 90 % van de aankopen van
lijntransmissieapparatuur en op dit ogenblik 60 %
van de aankopen van microgolfapparatuur in die
Lid-Staat voor zijn rekening.

(9)

Openbare telecommunicatiebedrijven voeren in
beginsel ten aanzien van de leveranciers een gedi
versifieerd beleid, dat erop gericht is een evenwicht
te vinden tussen het tot stand brengen en in stand

— de oprichting van een Europese houdstermaat
schappij, waarvan Fiat en Alcatel Alsthom geza
menlijk eigenaar zouden zijn, met het doel
gemeenschappelijke initiatieven van wederzijds
belang op het gebied van onderzoek en ontwik
keling te ontplooien.
De onderscheiden onderdelen van het „Raamak

koord" zullen afzonderlijk worden beoordeeld op
grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 of van
artikel 85 van het EEG-Verdrag.
De betrokken produktmarkten
(5)

In de sector telecommunicatiesystemen en
-apparatuur worden vier produktmarkten beïnvloed
door de concentratie, namelijk openbare schakel
netten, lijntransmissiesystemen, microgolfsystemen
en particuliere schakelnetten.

houden van concurrentie tussen de leveranciers aan
de ene kant en het minimaliseren van de kosten

die met het gebruik van verschillende produkten
gepaard gaan aan de andere kant. Voor openbare
schakelapparatuur, bij voorbeeld, wordt het over het
algemeen niet haalbaar geacht meer dan twee of
drie leveranciers te hebben wegens de hoge kosten
en de technische complexiteit van dit type appara
tuur. Voor transmissieapparatuur is het, algemeen
gesproken, niet ongebruikelijk méér — bij voor
beeld drie tot vijf — leveranciers te hebben, maar
ook hier blijft er een praktische grens voor het
aantal leveranciers waarmee kan worden gewerkt.

Deze vier markten vertegenwoordigen 72 % van de
gehele markt voor telecommunicatieapparatuur, die
in 1989 in de Gemeenschap goed was voor 16,7
miljard ecu, met inbegrip van andere deelsectoren
binnen de sector telecommunicatieapparatuur zoals
radiotelefonie, subsets, grondstations en telecom
municatiekabels.

Wat de ermee gemoeide bedragen betreft is de
belangrijkste telecommunicatiemarkt die voor
openbare schakelnetten, met een waarde van 5,6
miljard ecu in 1989, hetgeen 34 % van de gehele
markt voor telecommunicatieapparatuur vertegen
woordigt. In hetzelfde jaar vertegenwoordigde de
markt voor lijntransmissiesystemen een waarde van
3,9 miljard ecu (23 % ), die voor particuliere scha
kelsystemen een waarde van 2 miljard ecu ( 12 %)
en die voor microgolfsystemen een waarde van 0,6

( 10)

tuur tot de andere, maar de contracten worden in

(11 )

De marktaandelen van de partijen en van hun
belangrijkste concurrenten worden vermeld in een
bijlage (').

(12)
De sector telecommunicatieapparatuur wordt
gekenmerkt door een zeer hoog en nog gestaag
toenemend niveau van kosten op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling (O & O), hetgeen een
gevolg is van de steeds grotere toepassing van soft
ware in telecommunicatieprodukten en de verkor

(') Deze bijlage behelst zakengeheimen die in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 20, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 4064/89 niet openbaar worden gemaakt.

De aanschaffingspraktijken van de telecommunica
tiebedrijven in de Gemeenschap zijn in ontwikke
ling. Traditioneel werden in alle Lid-Staten de
openbare netten geëxploiteerd door telecommuni
catiemaatschappijen van de Staat, die hun orders
voor telecommunicatieapparatuur plaatsten bij een

kleine groep van nationale leveranciers. Daarbij
werden vaak specifieke nationale technische
normen gehanteerd, hetgeen voor buitenlandse
leveranciers extra aanpassingskosten meebracht.

De markten voor openbare telecommunica
tieapparatuur

(7)

De aanschaffingspraktijken variëren van het ene
bedrijf tot het andere en van de ene soort appara
beginsel gesloten op basis van een combinatie van
onderhandelingen en aanbestedingen.

miljard ecu (3 %).
(6)

Nr. L 122/49

Het tempo waarin de aanpassing van het aanschaf
fingsbeleid verloopt, verschilt zeer aanzienlijk van
Lid-Staat tot Lid-Staat. Daarom werd in het kader

van de voltooiing van de eengemaakte markt de
aanzet gegeven tot een proces van liberalisering en
deregulering van de telecommunicatiesector. De
richtlijnen van de Commissie inzake liberalisering
van de telecommunicatiediensten, bij voorbeeld,
zijn erop gericht meer concurrentie in het leven te
roepen door het doorbreken van de monopolies
van de netwerkexploitanten op het gebied van de

Nr. L 122/50
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1989 was de markt voor lijntransmissieapparatuur
goed voor 531 miljoen ecu ( 13 % van de gehele
EG-markt) en die voor microgolfapparatuur voor
117 miljoen ecu (20 % van de EG-markt). Tegen
de algemene trend op de andere markten van tele
communicatieapparatuur in krimpt de markt voor
microgolfapparatuur over de gehele lijn .

dienstverlening. Wat de aankopen betreft hebben
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten en
inzake de wederzijdse erkenning van goedkeu
ringen van eindapparatuur ten doel de markten
open te stellen voor concurrenten uit de andere
Lid-Staten . Voorts worden in het kader van het

Europees Instituut voor Telecommunicatienormen
(ETSI) inspanningen geleverd om te komen tot een
standaardisering van de telecommunicatieappara
tuur in de gehele Gemeenschap.

(13)

Naar verwachting zal de toepassing van Richtlijn
90/531 /EEG van de Raad (') inzake overheidsop
drachten bijdragen tot de verdere ombuiging van
het traditionele nationale aankoopbeleid van de
telecommunicatiebedrijven. De Lid-Staten moeten
deze richtlijn tegen 1 januari 1993 ten uitvoer
leggen, met uitzondering van Spanje, dat haar op 1
januari 1996 ten uitvoer moet leggen, en Grieken
land en Portugal die tot 1 januari 1998 de tijd
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Vermogen van Telefónica om op de concen
tratie te reageren

( 18)

Het

telecommunicatiebedrijf

dat

de

grootste

invloed van de concentratie ondervindt, Telefónica,
heeft geen bezwaar gemaakt. Zoals andere telecom
municatiebedrijven voert Telefónica een gediversi
fieerd beleid ten aanzien van haar leveranciers, ten

einde niet te sterk afhankelijk te worden van de
ene of de andere. In haar eerste antwoord op de
door de Commissie gestelde vragen verklaarde
Telefónica dat de concentratie tussen Alcatel en

hebben .

Telettra naar haar oordeel geen invloed zou hebben
op haar beleid.
(14)

Wat de standaardisering van de produkten op de
hier beschouwde markten betreft is ETSI, dat in

1987 werd opgericht, voornemens in het kader van
haar werkprogramma voor 1990-1993 22 normen
en elf technische rapporten uit te werken voor de
sector transmissie. De aanvaarding van de ETSI
normen door de telecommunicatiebedrijven
geschiedt vooralsnog op vrijwillige basis en de mate
waarin de bedrijven zich eraan houden, varieert
nogal. Zodra Richtlijn 90/531 /EEG evenwel ten
uitvoer is gelegd, zijn de telecommunicatiebe
drijven verplicht Europese telecommunicatie
normen (ETS) te gebruiken bij specificaties in hun
berichten van aanbesteding.
(15)

De mate waarin er nationale specificaties bestaan,
verschilt van Lid-Staat tot Lid-Staat en van produkt
tot produkt. De nationale specificaties voor trans
missieapparatuur zijn bij voorbeeld beperkt of
afwezig in Spanje, maar zeer belangrijk in Italië.

De markten voor transmissieapparatuur in
Spanje

(16)

(17)

Gezien het belang van Alcatel en Telettra als
concurrenten voor de levering van lijntransmissie
apparatuur in Spanje heeft de Commissie een
grondig onderzoek ingesteld naar de structurele
gevolgen van de concentratie in die Lid-Staat.

Spanje is thans de snelst groeiende telecommunica
tiemarkt in de Gemeenschap, met een totale jaar
lijkse reële groei van naar verwachting circa 5 %
gedurende de komende vijf jaar ten gevolge van het
in uitvoering zijnde moderniseringsprogramma. In

(') PB nr. L 297 van 29 . 10. 1990, blz. 1 .

( 19)

In antwoord op nadere vragen van de Commissie
heeft Telefónica verduidelijkt dat haar beleid van
gediversifieerde aankopen van transmissieappara
tuur met name op de volgende beginselen is geba
seerd :

— de orders worden geplaatst in het kader van
jaarlijkse of tweejaarlijkse programma's en de
leveranciers worden uitgenodigd om voor
bepaalde produkten in te schrijven. Bij de
gunning van de opdrachten wordt rekening
gehouden met factoren zoals kwaliteit, leve
ringstermijn, betrouwbaarheid en prijs ;

— Telefónica is bereid tot het leggen van alle
contacten die leveranciers wensen en wil hun

tevens alle informatie verstrekken die zij nood
zakelijk achten om op voet van gelijkheid aan
een aanbesteding te kunnen deelnemen ;
— nieuwe of potentiële leveranciers staat het vrij
om de technische goedkeuring van hun
produkten te verzoeken. Produkten die met
goed gevolg technische proeven hebben onder

gaan, worden opgenomen in Telefónica's lijst
van geschikte produkten, welke voor aankoop
in aanmerking komen . De uiteindelijke keuze

van de produkten wordt gemaakt op grond van
een combinatie van parameters, waarvan de
technische prestaties er één zijn ;
— het hebben van een industriële vestiging in
Spanje zal voortaan geen doorslaggevende factor
zijn ; er moeten echter ondersteuningsfacili
teiten in het land worden aangehouden ;
— het strategische plan van het bedrijf voor de
periode 1991-1995 voorziet onder andere in de
openstelling van de markt voor nieuwe leveran
ciers .
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(20)

Telefónica

bezit

minderheidsparticipaties

gepland. AT & T-NS Espana heeft de middelen en
de reservecapaciteit die daarvoor vereist zijn, en
AT & T zou produkten van andere dochteronder
nemingen op deze markt kunnen leveren.

in

sommige van haar leveranciers. Met name heeft het
een participatie van 21 % in Alcatel Standard Elec
trica SA, een dochteronderneming van Alcatel, een
participatie van 10 % in Telettra Espanola SA, een
dochteronderneming van Telettra, en een partici
patie van 5,4 % in Telettra zelf.

(21 )

Er is, onder de opschortende voorwaarde dat
Telettra door Alcatel wordt overgenomen, reeds een
overeenkomst gesloten waarbij Alcatel de 5,4 %
participatie van Telefónica in het aandelenkapitaal

AT & T verkoopt op dit ogenblik in Spanje geen
microgolftransmissieprodukten . AT & T-NS Espana
blijft naar verluidt geïnteresseerd in overheidsop
drachten voor microgolf-radioapparatuur.

(24)

van Telettra verwerft. Dezelfde overeenkomst bevat

is geweest op het internationale toneel. Bijna 50 %
van haar totale omzet behaalt de onderneming in
Europa, buiten Zweden . Ericsson is reeds in Spanje
gevestigd. Ofschoon in hoofdzaak een leverancier
van openbare schakelapparatuur aan Telefónica,
levert het bedrijf ook digitale transmissieapparatuur.
Ericsson is van oordeel dat zij het bestaande aanbod
van produkten zou kunnen opvoeren en haar lokale
capaciteit zo nodig gemakkelijk zou kunnen
uitbreiden dan wel produkten van andere dochter
ondernemingen zou kunnen leveren .

verwerven .

Voorts heeft Telefónica verklaard dat er geen strate
gische reden meer is om minderheidsparticipaties
in het aandelenkapitaal van haar leveranciers te
behouden en dat zij bereid is redelijke aanbie
dingen in overweging te nemen.

Dienovereenkomstig ging Alcatel op 6 februari
1991 ten opzichte van de Commissie de volgende

Op de Spaanse markt voor microgolfapparatuur
verkoopt Ericsson momenteel in beperkte mate
korte-afstandsradioapparatuur met een geringe
capaciteit. Naar eigen zeggen is het de bedoeling
haar positie in de betrokken Lid-Staat te versterken
en is er geen wezenlijke aanpassing van haar
produkten vereist voor een verdere uitbreiding van

verbintenissen aan :

— de 5,4 % -participatie van Telefónica in het
aandelenkapitaal van Telettra te verwerven
wanneer zij zeggenschap over Telettra heeft
verworven ;

— het optierecht uit te oefenen om de 10 "Zo 
participatie van Telefónica in het aandelenkapi
taal van Telettra Espanola SA te verwerven ;

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (hierna : Ericsson)
is een Zweedse onderneming die wegens haar rela
tief kleine thuismarkt steeds een actieve concurrent

een bepaling waarbij aan Alcatel een optie wordt
verleend om de participatie van Telefónica in het
aandelenkapitaal van Telettra Espanola SA te

(22)
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haar activiteit.

(25)

— onverwijld en te goeder trouw onderhande
lingen met Telefónica te beginnen ten einde
tegen een redelijke prijs de 21 % -participatie
van Telefónica in het aandelenkapitaal van
Alcatel Standard Electrica SA te verwerven.

Siemens bekleedt momenteel slechts een marginale
positie op de Spaanse transmissiemarkten, met
enkel verkopen van microgolfapparatuur voor circa
10 miljoen ecu in 1989. Siemens is de op twee na
grootste leverancier van telecommunicatieappara
tuur in de wereld, vlak na Alcatel en AT & T, en is

daarom een belangrijke potentiële concurrent op de
transmissiemarkten in Spanje.

Vermogen van de concurrenten om op de
concentratie te reageren

(23)

In antwoord op vragen van de Commissie gaf
Siemens als haar mening te kennen dat er momen
teel twee belangrijke commerciële barrières zijn
voor het betreden van de Spaanse markten. Dit zijn
de verticale integratie van Telefónica met haar
leveranciers en het feit dat Richtlijn 90/531 /EEG
inzake overheidsopdrachten in Spanje eerst vanaf

American Telephone and Telegraph Company
(hierna : AT & T) is de wereldleider onder de leve
ranciers van lijntransmissieapparatuur. Het bedrijf
doet in Spanje zaken door bemiddeling van een
gemeenschappelijke onderneming, AT & T-NS
Espana, die in 1987 is opgericht. Het aandelenkapi

1996 van kracht wordt.

taal van deze onderneming is voor 51 % in handen
van AT & T en voor 49 % in die van Amper SA.
De gemeenschappelijke onderneming verrichtte
haar eerste verkopen van transmissieapparatuur in
1988 en voerde haar omzet sterk op in 1989 en in
1990. AT & T-NS Espana biedt thans in Spanje een
volledig assortiment lijntransmissieprodukten te
koop aan.

AT & T is van oordeel dat zij in staat is in Spanje
meer transmissieapparatuur te verkopen dan

(26)

Alcatel wijst in haar aanmelding op de mogelijk
heid dat andere grote bedrijven, met name Nor
thern Telecom uit Canada en Fujitsu en NEC uit
Japan, een aanzienlijke activiteit op de communau
taire markten gaan ontwikkelen. Die bedrijven
moeten evenwel aanzienlijke kosten maken voor de
aanpassing van hun produkten, aangezien er op dit
ogenblik grote verschillen bestaan in de technische
specificaties.
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ciële beleid van de netwerkexploitanten daadwer
kelijk wordt gewijzigd aanzienlijk van de ene Lid

II. JURIDISCHE BEOORDELING
Concentratie

(27)

De aangemelde operatie is een concentratie in de
zin van artikel 3, lid 1 , onder b), van Verordening
(EEG) nr. 4064/89, aangezien Alcatel door de
verwerving van 69,2 % van het aandelenkapitaal
van Telettra zeggenschap over Telettra verwerft.

Staat tot de andere.

(33)

De drempels van artikel 1 , lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 4064/89 worden overschreden, aangezien

markten kunnen worden beschouwd als relevante

(34)

de totale omzet die door Alcatel Alsthom en

— het Spaanse telecommunicatiebedrijf Telefónica
traditioneel zijn aankopen plaatste bij leveran
ciers met een vestiging ter plaatse, ofschoon
hierin verandering begint te komen ;
— er in Spanje in de eerstvolgende vijf jaar geen
wettelijke verplichting bestaat om de bij Richt
lijn 90/531 /EEG voorgeschreven aanbestedings
procedures toe te passen ;
— er verticale bindingen bestaan tussen Telefónica
en haar belangrijkste leveranciers van appara

waarvan niet meer dan twee derde in een en

dezelfde Lid-Staat wordt behaald. De concentratie
heeft derhalve een communautaire dimensie.

Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke
markt

tuur, met name Alcatel en Telettra, door middel

a) Relevante produktenmarkten

van
minderheidsparticipaties.
Verticale
bindingen tussen telecommunicatiebedrijven en
hun leveranciers kunnen een vervalsing van de
normale mededingingsvoorwaarden opleveren

De concentratie geeft aanleiding tot een vergroting
van marktaandelen op vier markten : openbare
schakelnetten, lijntransmissieapparatuur, microgolf
apparatuur en particuliere schakelsystemen. Elk van
deze markten is een relevante produktenmarkt ten
behoeve van de beoordeling op grond van Verorde
ning (EEG) nr. 4064/89 .

doordat

Algemeen wordt aangenomen dat de telecommuni
catiemarkten in de Gemeenschap tot dusver
grotendeels waren opgesplitst in nationale markten.
De belangrijkste redenen daarvoor waren, onder

deze

leveranciers

een

bevoorrechte

positie op de markt gaan bekleden. Dit kan
zelfs het geval zijn wanneer de telecommunica
tiebedrijven slechts minderheidsparticipaties
hebben, aangezien de bedoelde bindingen
normaliter andere leveranciers zonder dergelijke
bindingen in het nadeel stellen.

b) Geografische markten
(30)

De belangrijkste structurele kenmerken van die
markten waren tot dusver dat :

Telettra te zamen over de gehele wereld wordt
behaald, meer dan 5 miljard ecu en de totale omzet
die zij elk afzonderlijk in de Gemeenschap hebben
behaald, meer dan 250 miljoen ecu bedraagt,

(29)

De combinatie van Alcatel en Telettra heeft alleen
een belangrijke invloed op de mededinging op de
transmissiemarkten in Spanje. Derhalve kan ermee
worden volstaan te onderzoeken of de Spaanse

geografische markten.

Communautaire dimensie

(28)
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(35)

meer :

— de exploitatie van de openbare netten door
nationale telecommunicatie-instanties, die tradi

tioneel hun orders voor telecommunicatieappa
ratuur plaatsten bij een kleine groep nationale
leveranciers, en
— het bestaan van verschillende nationale normen,

Gezien de huidige structurele kenmerken van de
transmissiemarkten in Spanje kan worden gecon
cludeerd dat Spanje voor de beantwoording van de
vraag of de concentratie een machtspositie in het
leven zou kunnen roepen die een daadwerkelijke
mededinging op significante wijze zou belemmeren
in de zin van artikél 2, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 4064/89, als een afzonderlijke relevante
geografische markt moet worden beschouwd.

c) Invloed van de voorgenomen concentratie

hetgeen hoge aanpassingskosten meebracht
voor buitenlandse leveranciers .

Zoals in de punten 7 tot en met 15 beschreven
is, komt er in deze situatie verandering.
(31 )

(32)

Zeer in het algemeen gesteld vordert de standaardi
sering sneller voor transmissieapparatuur dan voor
bij voorbeeld openbare schakelnetten. Voorts zal de
vervanging van analoge door digitale technologie
op middellange tot lange termijn sommige van de
bestaande technische barrières opheffen.

Ofschoon de technische barrières op middellange
termijn naar verwachting minder belangrijk zullen
worden, verschilt het tempo waarin het commer

Algemene gevolgen

(36)

Op het gebied van openbare schakelnetten heeft de
concentratie alleen gevolgen in Italië, waar Alcatel
en Telettra samen op grond van de cijfers over
1989 21 % van de markt in handen zouden

hebben. Aangezien Italtel op de Italiaanse markt de
onbetwiste

marktleider

is,

met

een

constant

marktaandeel van 50 % gedurende de voorbije
jaren, is het voor de combinatie uitgesloten om
door de concentratie op deze produktenmarkt een
machtspositie te verwerven, zelfs indien Italië als
een relevante geografische markt zou kunnen
worden beschouwd.
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ming in staat haar leveringen van digitale
produkten — het belangrijkste segment voor

Op het gebied van particuliere schakelsystemen is
Telettra in geen enkele Lid-Staat een belangrijke
concurrent, aangezien het bedrijf alleen op de Itali
aanse markt een marginale aanwezigheid heeft. De
concentratie heeft noch op de Italiaanse, noch op
de grotere EG-markt een noemenswaardige structu

verkoopt op dit ogenblik slechts in beperkte mate
microgolfapparatuur in Spanje. Zij heeft evenwel te
kennen gegeven dat zij voornemens is haar positie

rele invloed.

in die Lid-Staat te versterken .

Alleen de invloed van de concentratie op de
markten voor lijntransmissieapparatuur en micro
golfapparatuur (de transmissiemarkten) in Spanje

De belangrijkste twee huidige concurrenten zijn
derhalve in staat hun leveringen op te voeren.

dient derhalve te worden onderzocht.

nieuwe installaties — op te voeren. Ericsson

(41 )

De transmissiemarkten in Spanje
(37)
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Op grond van de werkelijke marktaandelen van
Alcatel en Telettra in 1989 levert de concentratie

de nieuwe eenheid op de transmissiemarkten in
Spanje zeer grote gecombineerde marktaandelen
op, omdat de beide ondernemingen thans de be
langrijkste twee leveranciers van Telefónica zijn.

Voorts mag niet worden uitgesloten dat sommige
concurrenten, die thans niet in noemenswaardige
mate vertegenwoordigd zijn in Spanje, zich in de
gewijzigde omstandigheden een plaats als leveran
cier veroveren. Ofschoon de bij Richtlijn 90/531 /
EEG voorgeschreven procedures nog niet verplicht
zijn, heeft Telefónica de volgende verklaringen
afgelegd :
— zij is bereid tot het leggen van alle contacten
die de leveranciers wensen en wil hun alle

In cijfers uitgedrukt bedragen de marktaandelen :

informatie verstrekken die zij noodzakelijk
achten om op voet van gelijkheid aan aanbeste
dingen te kunnen deelnemen ;
— het staat nieuwe of potentiële leveranciers vrij
om de technische goedkeuring van hun
produkten te verzoeken. Produkten die met
goed gevolg technische proeven hebben onder

— voor lijntransmissieapparatuur : Alcatel 40 % ,
Telettra 41 % ;

— voor

microgolfapparatuur :

Alcatel

18% ,

Telettra 65 % .

Graad van openheid van de transmissie

gaan, worden opgenomen in Telefónica's lijst

markten voor concurrentie

(38)

van geschikte produkten die voor aankoop in
aanmerking komen. De uiteindelijke keuze van
de produkten wordt gemaakt op grond van een
combinatie van parameters, waarvan de techni
sche prestaties er één zijn ;

Een groot marktaandeel op een markt zou erop
kunnen wijzen dat er een machtspositie bestaat.
Een tegenwicht voor een dergelijke indicator kan
echter bij voorbeeld gevormd worden door de
macht van monopsonistische kopers.

In het onderhavige geval zijn de grote marktaan
delen van Alcatel en Telettra op de transmissie
markten in Spanje het gevolg van het feit dat Tele
fónica deze bedrijven als haar belangrijkste leveran
ciers heeft gekozen. Die keuze echter werd gemaakt
op grond van het feit dat Alcatel en Telettra in het

— het hebben van een industriële vestiging in
Spanje zal voortaan geen doorslaggevende factor
zijn.

(42)

verleden actieve concurrenten waren .

(39)

Daar Telefónica tot dusver een gediversifieerd
aankoopbeleid is blijven voeren, is het weinig
waarschijnlijk dat de nieuwe combinatie dezelfde
marktaandelen

zal

De technische aanpassingskosten vormen thans op
zichzelf voor concurrenten die in Europa zijn
gevestigd, geen grote hinderpaal om de markt te
betreden. Er is momenteel evenmin enige aanwij
zing dat intellectuele eigendomsrechten zouden
kunnen worden aangewend op een manier die voor
dergelijke concurrenten een belemmering zou

behouden als die welke de

partijen als concurrenten hadden.

(40)

Telefónica kan haar aankopen bij andere leveran
ciers van transmissieapparatuur opvoeren om te

vormen . In het kader van de normalisatie die met

voorkomen dat zij afhankelijk wordt van de nieuwe
onderneming.

AT & T is in staat om van de ene dag op de andere
haar leveringen in het gehele assortiment van lijn
transmissieapparatuur op te voeren . AT & T levert
nog geen microgolfprodukten in Spanje, maar
AT & T-NS Espafia blijft geïnteresseerd in over
heidsopdrachten.
Ofschoon Ericsson niet het gehele assortiment lijn
transmissieprodukten levert, is ook deze onderne

Onder die omstandigheden zou er voor sterke
concurrenten zoals Siemens aan de vraagzijde geen
noemenswaardige barrière meer zijn om de Spaanse
markt te betreden. Siemens is in beperkte mate
reeds actief op de markt voor microgolfapparatuur.

ETSI wordt nagestreefd, heeft de Commissie er alle
belang bij te voorkomen dat een dergelijke belem
mering er komt.

(43)

Het is derhalve niet nodig met betrekking tot
concurrenten die tot dusver geen Europese vesti
ging hadden, zoals Northern Telecom, Fujitsu en
NEC, na te gaan of zij in een voorzienbare
toekomst op realistische wijze potentiële concur
renten zouden kunnen worden op de Spaanse
markt voor lijntransmissieapparatuur. Naar alle
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waarschijnlijkheid zal er een technische barriere
blijven bestaan tot het normalisatieprogramma van
de Gemeenschap in werking treedt en Telefónica
onverkort de normen gaat toepassen die voor de
sector door ETSI zullen worden vastgesteld. De
Noordamerikaanse en Japanse normen verschillen
momenteel aanzienlijk van die welke door de
diverse Europese netwerkexploitanten worden
gehanteerd. Wanneer er eenmaal gemeenschappe
lijke Europese normen zijn vastgesteld en inge
voerd, wordt de noodzakelijke minimumomzet om
de aanpassingskosten te verantwoorden voor de
betrokken bedrijven wellicht een realistischer
mogelijkheid.
Structurele bindingen tussen Telefónica
en de partijen bij de concentratie
(44)

In het kader van de onderhavige zaak wordt de
deelneming van Telefónica in het aandelenkapitaal
van Alcatel en Telettra, gezien de sterke positie van
deze bedrijven op de transmissiemarkten in Spanje,
geacht een hinderpaal te vormen voor andere
concurrenten .

(45)
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grond van de huidige grote marktaandelen van
Alcatel en Telettra op de Spaanse transmissie
markten in aanzienlijke mate onafhankelijk van
haar concurrenten en belangrijkste afnemer kan
gaan gedragen.
(49)

Er wordt door de concentratie geen machtspositie
in het leven geroepen of versterkt die tot gevolg
heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de

gemeenschappelijke markt af een wezenlijk deel
daarvan op significante wijze wordt belemmerd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Mits de in artikel 2 beschreven verplichtingen vervuld
zijn, wordt de voorgenomen concentratie tussen Alcatel
en Telettra verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
verklaard.

Alcatel heeft zich jegens de Commissie ertoe
verbonden van Telefónica de minderheidsaandelen

die deze in het aandelenkapitaal van Telettra en
Telettra Espana SA heeft, te verwerven en onder
handelingen te beginnen ten einde van Telefónica
de minderheidsaandelen in het aandelenkapitaal

Artikel 2

Aan deze beschikking zijn de volgende verplichtingen
verbonden :

van Alcatel Standard Electrica SA te verwerven . De

verticale bindingen tussen Telefónica en Telettra
zullen daardoor verdwijnen en gezien de bereidheid
van Telefónica om redelijke aanbiedingen in over
weging te nemen is er een reële mogelijkheid dat
de verticale binding tussen Telefónica en Alcatel,
gelet op de toezegging van Alcatel, eveneens zal
worden opgeheven.
(46)

De door Alcatel aangegane verbintenissen betreffen
de wegneming van een belangrijke structurele
belemmering voor de transmissiemarkten in Spanje
en het wordt dan ook noodzakelijk geacht dat de
Commissie, door aan deze beschikking passende
voorwaarden te verbinden, erop toeziet dat deze
verbintenissen zo spoedig mogelijk na ' de
voltooiing van de concentratie worden nagekomen.

d) Slotsom
(47)

De concurrenten van Alcatel en Telettra zijn, om
de hierboven uiteengezette redenen, klaarblijkelijk
in staat op korte termijn hun leveranties aan Tele
fónica op de transmissiemarkten op te voeren.
Dank zij haar gediversifieerd aankoopbeleid en de
verbreking van de verticale bindingen met Alcatel
en Telettra is Telefónica van haar kant meer dan

waarschijnlijk eveneens in staat op korte termijn
haar aankopen bij andere leveranciers uit te brei
den.

(48)

Onder de gegeven omstandigheden kan niet
worden gesteld dat de nieuwe eenheid zich op

a) Alcatel moet, nadat zij zeggenschap over Telettra SpA
heeft verworven, de 5,4 %-participatie van Telefónica
in het aandelenkapitaal van Telettra verwerven en de
Commissie daarvan in kennis stellen ;

b) Alcatel moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen
twaalf maanden nadat zeggenschap over Telettra is
verworven, haar optierecht uitoefenen om de 10 %
participatie van Telefónica in het aandelenkapitaal van
Telettra Espanola SA te verwerven en de Commissie
daarvan in kennis stellen ;

c) Alcatel moet onverwijld te goeder trouw onderhan
delingen beginnen met Telefónica ten einde voor een
redelijke prijs de 21,14 %-participatie van Telefónica
in het aandelenkapitaal van Alcatel Standard Electrica
SA te verwerven binnen een week na het sluiten van

de overeenkomst met Fiat over de verwerving van
Telettra, en de Commissie daarvan in kennis stellen ;
tevens moet Alcatel :

— de Commissie op de hoogte brengen zodra de
onderhandelingen met succes zijn afgesloten ;
— indien de onderhandelingen binnen drie maanden
niet met succes worden afgesloten, de Commissie
op de hoogte brengen van de vorderingen in de
lopende onderhandelingen, en deze informatie
vervolgens om de drie maanden aanvullen ;

— indien de onderhandelingen niet tot een goed
einde kunnen worden gebracht of althans niet tot
een goed einde zijn gekomen na een periode van
twaalf maanden, de Commissie gedetailleerde
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informatie verstrekken over de gedane aanbieding
(met inbegrip van prijs en voorwaarden), ten einde
de Commissie in staat te stellen te verifiëren of de

onderhandelingen zoals hierboven beschreven te
goeder trouw ziin gevoerd ;

Nr. L 122/55
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot :
Alcatel NV,

Paris Headquarters SA,
33, rue Emeriau,
F-75015 Paris
en

d) ten einde te waarborgen dat het effect van de verbin
tenissen niet wordt geneutraliseerd, mag Alcatel aan
Telefónica geen aandelen verkopen in welke onderne
ming van het Alcatel-concern ook die werkzaam is
binnen de Gemeenschap, zonder de voorafgaande
goedkeuring van de Commissie, tot de Commissie haar
van deze verplichting ontslaat. Deze verplichting
vervalt uiterlijk op het tijdstip waarop in Spanje Richt
lijn 90/531 /EEG onverkort ten uitvoer- wordt gelegd,
hetgeen uiterlijk op 1 januari 1996 het geval dient te
zijn.

Telettra SpA,
19 Via E. Cornalia,
1-20124 Milano.

Gedaan te Brussel, 12 april 1991 .
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice - Voorzitter

