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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1322/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 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,
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 ('),
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 O en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 21 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 ;

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 23 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(')
(*)

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 22 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

1001 90 99

Bedrag der heffing

135 ,8100
135,81 0 ( !)
195,75(')0
195,75 0 0
159,75
159,75

1002 00 00

154,12 (6)

1003 00 10

148,38
148,38
138,77
138,77

1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

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

1101 00 00
1102 10 00

1103 1110
1103 11 90

135,81 00
135,8100
142,66 (4)
39,74

134,85 (4)
49,42 0
0
49,42

238,35 0
230,47 0
317,05 0
255,60 0

(') 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.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10)
en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22).
O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(*) 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. 1323/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 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 21 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 (5) 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 23 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
0
(<)
(4)
0

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 .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 127/4

23 . 5 . 91

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 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 .

2C term .

3 l term .

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

GN-code

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)
Lopend

l c term .

2l term .

3l term .

4' term .
9

GN-code
5

6

7

8

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 1324/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in
onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op 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), inzonderheid op artikel
19, lid 4, eerste alinea onder a),
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat krachtens artikel 19 van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 , lid 1 ,
onder a), van die verordening genoemde produkten en de
prijzen voor deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kunnen worden door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 766/68
van de Raad van 18 juni 1968 houdende algemene regels
inzake de restitutie bij uitvoer van suiker (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1489/76 (4), de restitu
ties voor witte suiker en ruwe suiker, welke niet gedenatu
reerd en in onveranderde vorm uitgevoerd zijn, vastgesteld
moeten worden rekening houdend met de toestand op de
markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt voor
suiker, en vooral met de in artikel 3 van genoemde veror
dening bedoelde prijs- en kostenelementen ; dat volgens
dit artikel eveneens met het economische aspect van de
voofgenomen uitvoertransactie rekening moet worden
gehouden ;
Overwegende dat voor ruwe suiker de restitutie vastgesteld
moet worden voor de standaardkwaliteit die bepaald is in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431 /68 van de Raad
van 9 april 1968 houdende vaststelling van de standaard
kwaliteit voor ruwe suiker en van de plaats van grensover
schrijding van de Gemeenschap voor de berekening van
de cif-prijzen in de sector suiker (s) ; dat deze restitutie
bovendien werd vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid
2, van Verordening (EEG) nr. 766/68 ; dat kandijsuiker in
Verordening (EEG) nr. 394/70 van de Commissie van 2
maart 1970 houdende vaststelling van uitvoeringsbepa
lingen inzake de restituties bij uitvoer van suiker (6), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1714/88 Q,
werd omschreven ; dat het aldus berekende restitutiebe

drag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleur
stoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid
saccharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden
vastgesteld per percent saccharosegehalte ;
(')
O
(J)
(4)
(*)
(6)
P)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
54 van 28 . 2. 1991 , blz . 22.
143 van 25. 6. 1968 , blz. 6.
167 van 26. 6. 1976, blz. 13.
89 van 10. 4. 1968, blz. 3 .
50 van 4. 3 . 1970, blz. 1 .
152 van 18 . 6. 1988 , blz. 23.

Overwegende dat de toestand op de wereldmarkt of de
bijzondere eisen van bepaalde markten het noodzakelijk
kunnen maken de restitutie voor suiker naar gelang van
de bestemming te variëren ;
Overwegende dat in bijzondere gevallen het bedrag van
de restitutie kan worden vastgesteld bij besluiten van
verschillende aard ;

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 (8), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (9),
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 restitutie elke twee weken moet
worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds gewijzigd
kan worden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige situatie van de suikermarkt en met name op de
noteringen of prijzen van suiker in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van de resti
tutie ter hoogte van de in de bijlage aangegeven bedra
gen ;

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

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm van de
in artikel 1 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG) nr.
1785/81 genoemde produkten, welke niet gedenatureerd
zijn, worden vastgesteld overeenkomstig de bedragen
aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 mei 1991 .
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
" 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, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 mei 1991 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

fin ecu)
Restitutiebedrag

per % gehalte

Produktcode

per 100 kg

1701 11 90 100

1701 11 90 910

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

1701 99 10 910
1701 99 10 950
1701 99 90 100

per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt

34,57 (')
34,68 (<)
0
34,57 (')
34,68 (')
(2)
0,3758

1701 91 00 000
1701 99 10 100

aan saccharose en

37,58
37,70
37,70
0,3758

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 % , wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68 .
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie
(PB nr. L 255 van 26. 9. 1985, blz. 12), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3251 /85 (PB nr. L 309 van 21 . 11 . 1985, blz. 14).
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VERORDENING (EEG) Nr. 1325/91 VAN DE COMMISSIE
van 21 mei 1991

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van
douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de
Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een
systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling
van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhe
vige goederen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3334/90 (2), inzonderheid op artikel 1 ,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke
eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn
omschreven in de in de bijlage opgenomen klasse
indeling ;

de

die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 , lid 2, van
genoemde verordening aan de Commissie zijn medege
deeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de
eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de
bijlage bij de onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1 , lid 1 , van

Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals
in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld.
Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maat
staven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens

Deze verordening treedt in werking op 24 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 21 mei 1991 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 154 van 13 . 6. 1981 , blz. 26.
O PB nr. L 321 van 21 . 11 . 1990, blz. 6.

Nr. L 127/8

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23 . 5. 91

BIJLAGE
Bedrag van de eenheidswaarden/ 100 kg netto
Ru

1.10

1.20

Omschrijving

GN-code

briek

Bfr./ Lfr.

Ecu

l
I

0701 90 511 Nieuwe

(pri

aardappelen

0701 90 59 | meurs)
0702 00 101

0702 00 90 !

Tomaten

1.30

\

0703 10 19

Uien (andere dan plantuitjes)

1.40

\

0703 20 00

Knoflook
Prei

1.50

ex

0703 90 00

1.60

ex

0704 10 101

ex

0704 10 90 |

1.70

l

1.80

\

Bloemkool

DM

Dkr.

Ffr.

Dr.

Iers £

Lire

Fl.

£

sterling

32,26

1365

253,67

66,39

225,22

7262

24,79

49446

74,79

22,40

78,97

3342

620,94

162,51

551,30

17777

60,70

121036

183,08

54,83

53,87

60,70

18,18

26,18

1 108

205,86

230,56

9759

1 812,85

31,69

1342

249,61

111,88

4727

182,77

5893

20,12

40128

474,44 1 609,53

51901

177,22

353364

65,25

221,05

7103

24,39

48 368

73,54

22,07

881,91

229,55

781,19

24749

86,13

171354

258,72

78,54

124,09

37,72

0704 20 00

Spruitjes

53,72

2267

423,88

110,06

374,08

11735

41,29

82719

5259

534,52 160,09

0704 90 10

Witte kool en rode kool

23,77

1004

187,40

48,78

165,99

18,30

36411

54,97

16,69

1.90

ex

0704 90 90

Spruitende broccoli (Brassica 134,42
oleracea var. italica)

5690

1 056,94

276,61

938,40

30259 103,32

206021

311,64

93,33

1.100

ex

0704 90 90

Chinese kool

54,22

2295

426,33

111,57

378,52

12205

41,67

83102

125,70

37,65

0705 11 90 | Kropsla

63,31

2679

497,79

130,27

441,96

14251

48,66

97030

146,77

43,96

357,88

93,59

315,84

10133

34,99

69174

105,45

31,22

10812

1.110

I

0705 11 101

ex

0705 29 00

Andijvie

45,32

1923

1.130

ex

0706 10 00

Wortelen

48,03

2033

377,66

98,83

335,30

36,92

73 614

111,35

33,35

1.140

ex

0706 90 90

Radijs

54,33

2302

429,62

111,96

379,00

12152

41,89

83107

126,19

37,58

30,33

1284

238,50

62,42

211,75

6828

23,31

46489

70,32

21,06

200,02

8466

1 572,71

411,60 1 396,32

45026

153,75

306556

463,71

138,88

26976

92,11

183664

277,82

83,21

39763 135,78

270723

409,51 122,65

1.120

1.150

1.160

1.170
1.170.1

I

0707 00 1 1 1
Komkommers
0707 00 19 |

I

0708 10 10) Erwten (Pisum sativum), peul

0708 10 90 ]

l

tjes daaronder begrepen

l

Bonen :

1

1.170.2

5072

942,24

0708 20 10} Bonen (Phaseolus ssp., vulgaris

7477

1 388,88

324,96

0708 20 90 1 spp.)

176,64

0708 20 90 1 var. Compressus Savi)
1.180

1.190
1.200

ex

l

\

0708 20 101 Bonen (Vigna spp., Phaseolus
119,83

0708 90 00

0709 10 00

\

Tuinbonen

41,33

1749

Artisjokken

76,11

3221

\

Asperges :

246,59

363,48 1233,11
288,51

9303

31,76

63342

95,81

28,69

531,31

17132

58,50

116646

176,44

52,84

506,05 1716,77
750,90 2547,38

55359

189,03
280,49

376908
559265

570,13 170,76
845,98 253,37

85,04

156,61

598,42

\

836,57

\

245,92 10410 1 933,63
364,91 15446 2869,17

\

1.200.1

ex

0709 20 00

1.200.2

ex

0709 20 00

— Groene
— Andere

0709 30 00

Aubergines

71,56

3029

562,68

147,26

499,57

16109

55,00

109 679

165,90

49,69

ex

0709 40 00

Bleekselderij (Apium
olens var. Dulce)

78,07

3304

613,86

160,65

545,01

17574

60,01

119 655

181,00

54,21

0709 51 30

Cantharellen

547,80 23223 4305,96 1 127,97 3 777,47 112445 420,46

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers

118,34

5009

1.210

\

1.220

1.230
1.240
1.250
1.260

1.270

\

l
\

I

I

930,46

243,51

826,11

26638

845 1 60 1271,93 383,30

90,96

181369

274,35

82,17

132,46

5606

1044,13

272,03

925,86

29388

102,12

202520

306,62

92,52

(zoge

89,13

3773

700,86

1 83,42

622,26

20065

68,51

136613

206,65

61,89

B&taten (zoete aardappelen),

72,78

3080

573,1 1

149,64

502,35

15180

55,82

112490

168,76

50,99

87,98

3716

694,15

180,34

612,04

18967

67,47

135 667

203,31

61,65

61,46

2601

483,28

126,48

429,08

13836

47,24

94202

142,49

42,67

0709 90 50

Venkel

0709 90 70

Kleine pompoenen
naamde courgettes)

0714 20 10

grave

82143

geheel, vers (bestemd voor
menselijke consumptie)

2.20

ex

0803 00 10

Kastanjes (Castanea spp.), vers
Bananen (andere dan „plan
tams"), vers

2.30

ex

0804 30 00

Ananassen, vers

45,92

1944

361,11

94,51

320,61

10338

35,30

70390

106,47

31,89

2.40

ex

0804 40 10 1

0804 40 90 1 Advokaten, vers

102,37

4333

804,91

210,65

714,64

23044

78,69

156896

237,33

71,08

2.10

ex

ex

0802 40 00
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Bedrag van de eenheidswaarden/ 100 kg netto
Ru

briek

2.50

Omschrijving

GN-code

ex

0804 50 00

l Guaves en manga's, vers

125,50

2.60.1

2.60.2

\

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

15 \
25
35
45

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

19 I
29
39
49

DM

986,80

5312

258,26

IIIlIIIl\
— Bloedsinaasappelen
en
halfbloedsinaasappelen

86,60

IIIl\
— Navels, navelines, navela
tes, salustiana's, verna's, va
lencia lates, maltaises, sha

1651

I

moutis, ovalis, trovita en

\

Dr.

Iers £

28 251

876,13

1471

Lire

96,47

Il

66,57

290,96

£

sterling
87,14

II
132732

200,78

60,13

90,45

27,09

liIl

Il

||

306,76

80,28

272,36

8 782

273,98

71,38

242,95

7711

59 796

29,99

26,79

53142

80,45

24,27

151013

229,30

68,30

133 687

202,22

60,56

150026

226,94

67,97

\

\

Fl.

192350

Il\
19495

604,58

|

\
34,76

Ffr.

Il
178,21

llIlI
39,01

I
l — Andere

680,95

3666

IIIl\

I

hamlins
2.60.3

Dkr.

I

Sinaasappelen, andere dan po
meransen (bittere oranjeappe
len), vers :

2.60

Bfr./ Lfr.

Ecu

\

||

I

Mandarijnen (tangerines en
satsuma's daaronder begrepen),
vers ; clementines, wilkings en
dergelijke kruisingen van ci

2.70

trusvruchten, vers :
2.70.1

ex

0805 20 10

— Clementines

98,73

4183

2.70.2

ex

0805 20 30

— Monreales en satsuma's

87,22

3692

2.70.3

ex

0805 20 50

— Mandarijnen en wilkings

97,89

2.70.4

ex
ex

0805 20 70
0805 20 90

— Tangerines en andere

2.80

ex

0805 30 10

2.85

ex

0805 30 90

203,45
179,49
201,43

688,69
608,93
683,35

22082

4143

780,66
685,85
769,67

22035

76,12
67,05
75,24

69,39

2937

545,63

142,79

484,43

15621

53,34

106356

160,88

48,18

Citroenen (Citrus limon, Ci 39,77
trus limonum), vers
Lemmetjes (Citrus aurantifo 167,07
lia), vers

1683

312,72

81,84

277,65

8 953

30,57

60956

92,20

27,61

7072

1313,66

343,80 1 166,33

37609 128,42

256062

1728

321,03
614,86

84,01
160,91

285,02
545,90

17603

31,38
60,11

119850

1 020,32

267,03

905,89

29 211

99,74

8490

28,99

grapefruit, vers :
2.90.1

ex

0805 40 00

— Witte

2.90.2

ex

0805 40 00

— Roze

||l

2.100

2.110

Druiven voor tafelgebruik

0807 10 10

Watermeloenen

3310

I
129,76

\
Andere meloenen :

2.120

40,83
78,20

I

0806 10 11
0806 10 15 H
0806 10 19 l

387,33 116,01

I

Pompelmoezen en pomelo's of

2.90

19 635

ex

0807 10 90

— Amarillo, Cuper, Honey 102,37
Dew (daaronder begrepen
Cantalene),
Onteniente,
Piel de Sapo (daaronder
begrepen Verde Liso), Ro

2.120.2

ex

0807 10 90

— Andere

28,35
54,29

198883

300,84

90,10

57809

87,44

26,19

,

1596

l

2.120.1

94,65
181,29

I

I

I

62576

I
5493

37,72

9191

296,57

77,61

263,31

I

I

4333

804,94

210,66

714,67

23045

78,69

156902

237,34

71,08

5190

964,07

252,31

855,95

27601

94,25

187920

284,26

85,13

2542

472,31

123,61

419,34

13 522

139,26

41,71

chet, Tendral, Futuro
122,61

ilI

0808 10 91
0808 10 93 H
0808 10 99

2.130

II

I
Appelen

60,07

I

Peren :

2.140
2.140.1

2.140.2

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

ilI

\

Peren — Nashi (Pyrus pyrifo 184,12
lia)

\

H

\
I

\

\

\

I

\
7793

\
l
614,68

69,21

2929

544,23

6386

78,17

\I

\

I
\
41446 141,52

282186

l

426,85 127,84

I

\
3309

Andere

\
92064

\
378,88 1 285,32

1 447,68

I
46,17

\
160,87

545,74

17598

60,09

119816

181,24

54,28

142,43

483,19

15581

53,20

106083

160,46

48,06

I

2.150

0809 10 00

Abrikozen

2.160

0809 20 10
0809 20 90

Kersen

151,28

1 193,65

309,95 1 053,40

33046

116,27

232934

349,44 106,23

0809 30 00

Perziken

243,24 10296 1912,57

500,54 1 698,07

54756 186,97

372802

563,92 168,89

2.170

ex

Nr. L 127/ 10

Ru

L
ex

0809 30 00

0809 40 lil

2.190

0809 40 19 )

Ecu

Bfr./Lfr.

Dkr.

843,46

DM

Ffr.

Lire

Fl.

£

sterling

248,54

39543 135,03

269229

407,25 121,97

301,82 1 023,92 33017 112,74

224797

340,04 101,84

4533

Pruimen

175,66

7436 1381,21

361,48 1 226,30

146,67

6208

0810 10 101
Aardbeien
0810 10 901

2.205

0810 20 10

Frambozen

2.210

0810 40 30

Blauwe bosbessen (vruchten 145,50
van de Vaccinium myrtillus)

6146

1 147,96

2.220

0810 90 10

Kiwi's (Actinidia
Planch .)

4690

871,21

228,00

773,50

0810 90 80

Granaatappels

2307

431,24

111,97

380,57

ex

Iers £

163032

744,40

106,81

1 153,26

Dr.

82,46

220,60

Nectarines

2.200

2.230
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Bedrag van de eenheidswaarden/ 100 kg netto
Omschrijving

GN-code

briek

2.180

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23883

73,60

220,99 51684 9600,19 2512,50 8 523,49 274849 938,53 1 871 289 2830,64 847,79

chinensis 110,80
54,65

2.240

ex

0810 90 80

Kaki-appels (daaronder begre 299,23
pen Sharon-vrucht)

2.250

ex

0810 90 30

Litchis

246,87

12666 2352,76

1941,06

10450

298,25 1012,17

31366 111,57

224360

336,22 101,95

24942

85,17

169819

256,88

76,93

11938

126,24

38,38

42,00

84154

615,75 2088,89

67358 230,01

458 605

693,71 207,77

508,00 1 723,37

55572

189,76

378 357

572,32 171,41
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Nr. L 127/ 11

VERORDENING (EEG) Nr. 1326/91 VAN DE COMMISSIE
van 21 mei 1991

betreffende het beëindigen van de visserij op ansjovis door vissersvaartuigen die
de vlag voeren van Frankrijk
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

ICES-gebied VIII, door vaartuigen die de vlag voeren van
Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, het voor
1991 toegewezen quotum bereikt hebben,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

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 (J), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 793/91 (4), quota vastlegt
voor ansjovis 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 ansjovis in de wateren van

Door de vangsten van ansjovis in de wateren van ICES
gebied VIII, door vaartuigen die de vlag voeren van
Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, wordt het
aan Frankrijk voor 1991 toegewezen quotum geacht
volledig te zijn gebruikt.
De visserij op ansjovis in de wateren van ICES-gebied
VIII, door vaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk of
die in Frankrijk zijn geregistreerd, is verboden alsmede
het aan boord houden, de overlading en het lossen van
het bestand dat 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, 21 mei 1991 .
Voor de Commissie
Manuel MARlN

Vice - Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
378 van 31 . 12. 1990, blz. 1 .
82 van 28. 3. 1991 , blz. 2.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1327/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

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

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

VASTGESTELD :

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;

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

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen 60
ton butteroil heeft toegewezen ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 1

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

Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad

de Gemeenschap van produkten voor levering als

van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

C) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
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Nr. L 127/ 13

BIJLAGE
1 . Maatregel nr, (') : 868 /90
2. Programma : 1989

3 . Begunstigde : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde f) : zie PB nr. C 103 van 16. 4. 1987
5. Plaats of land van bestemming : Egypte
6. Beschikbaar te stellen produkt : butteroil

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (2) (6) (7) (8) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 6 (E 1 )
8 . Totale hoeveelheid : 60 ton

9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften : 5 kg Q ("') (")
en PB nr. C 114 van 29 . 4. 1991 , blz. 7 en 8 (E2 — E3)

Vermeldingen in de Engelse taal
Bijkomende vermeldingen op de verpakking :
„EGYPT / CAM / 902024 / CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION"

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

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 3 — 17. 7. 1991

18 . Uiterste termijn voor de levering : —
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Bij aanbesteding, datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offer
tes ^): 10 . 6. 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede aanbesteding :
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 24. 6. 1991 om 1 2.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 17 — 31 . 7. 1991
c) uiterste termijn voor de levering : —

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 20 ecu/ton

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

24. Adres voor de inzending van de offertes : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, 200, rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B
of 25670 AGREC B)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (5) : restitutie toepasselijk op 26. 4. 1991 , vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1049/91 van de Commissie (PB nr. L 106 van 26. 4. 1991 , blz. 46)
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Voetnoten

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

(2) Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde voor ieder nummer van maatregel/verscheping
een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de
betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden.

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 worden vermeld.
(J) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : zie de
lijst in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 114 van 29. 4. 1991 , bladzijde 35 (Jorda
nië).

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

01
10
01
20

32
97
30
05 .

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

(6) De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde bij de leve
ring een certificaat van oorsprong voor ieder nummer van maatregel/verscheping.
O De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde bij de leve
ring een gezondheidscertificaat voor ieder nummer van maatregel/verscheping.

O Het stralingscertificaat moet worden afgegeven door de officiële instantie en worden bekrachtigd voor
Egypte .

(') De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/LCL. De leverancier
draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De
begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van
de containers uit de terminal. Artikel 13, punt 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2200/87 is
niet van toepassing.

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

(") Degene aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de
volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal verpakkingseenheden per verladings
nummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving.
Degene aan wie is gegund, moet elke container afsluiten met een genummerd slot, waarvan het nummer
moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1328/91 VAN DE COMMISSIE
van 21 mei 1991

tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vast
stelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8
meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de
boomkor

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van
7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de
instandhouding van de visbestanden ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 4056/89 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 55/87 van de Commissie
van 30 december 1986 tot vaststelling van de lijst van
vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8
meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap
mogen vissen met de boomkor (J), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1142/91 (4), en met name op
artikel 3,

Overwegende dat de autoriteiten van Denemarken
hebben verzocht in de lijst die als bijlage is gehecht aan
Verordening (EEG) nr. 55/87 één vaartuig te vervangen
dat niet langer voldoet aan de in artikel 1 , lid 2, van
genoemde verordening vastgestelde voorwaarden ; dat de

nationale autoriteiten alle vereiste gegevens hebben
verstrekt voor dit verzoek op grond van artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 55/87 ; dat uit deze gegevens blijkt
dat het verzoek aan bovengenoemd artikel voldoet en dat
het betrokken vaartuig derhalve in de lijst moet worden
vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 wordt gewij
zigd zoals aangegeven in de bijlage bij 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, 21 mei 1991 .
Voor de Commissie

Manuel MARÏN
Vice- Voorzitter

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

288 van 11 . 10. 1986, blz. 1 .
389 van 30. 12. 1989, blz. 75.
8 van 10. 1 . 1987, blz. 1 .
112 van 4. 5. 1991 , blz. 19.
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BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 wordt als volgt gewijzigd :
Te vervangen vaartuig :
Op de romp aangebrachte
identificatieletters

en -cijfers

Naam van het

vaartuig

Roepletters

Haven van

Motorvermogen

registratie

(kW)

DENEMARKEN
Lone

HV 3

OZYP

Haderslev

170

Vervangende vaartuig :
Op de romp aangebrachte
identificatieletters

en -cijfers

Naam van het

vaartuig

Roepletters

Haven van

registratie

Motorvermogen
(kW)

DENEMARKEN
HV 3

Vinnie Runge

OVIT

Esbjerg

165
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VERORDENING (EEG) Nr. 1329/91 VAN DE COMMISSIE
van 21 mei 1991

tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vast
stelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8
meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de
boomkor

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van
7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de
instandhouding van de visbestanden ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 4056/89 (2),

verordening vastgestelde voorwaarden ; dat de nationale
autoriteiten alle vereiste gegevens hebben verstrekt voor
dit verzoek op grond van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 55/87 ; dat uit deze gegevens blijkt dat het verzoek aan
bovengenoemd artikel voldoet en dat het betrokken vaar
tuig derhalve uit de lijst moet worden geschrapt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 55/87 van de Commissie
van 30 december 1986 tot vaststelling van de lijst van

vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8
meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap
mogen vissen met de boomkor (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1328/91 (4), en met name op

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 wordt gewij
zigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

artikel 3,
Artikel 2

Overwegende dat de autoriteiten van Duitsland hebben
verzocht in de lijst die als bijlage is gehecht aan Verorde
ning ('EEG) nr. 55/87 één vaartuig te schrappen dat niet
langer voldoet aan de in artikel 1 , lid 2, van genoemde

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, 21 mei 1991 .
Voor de Commissie
Manuel MARlN
Vice-Voorzitter

BIJLAGE
Volgend vaartuig wordt geschrapt uit de lijst bij Verordening (EEG) nr. 55/87 :
Op de romp aangebrachte
identificatieletters

en -cijfers

Naam van het

vaartuig

Roepletters

Haven van

registratie

Motorvermogen
(kW)

DUITSLAND
SC 54

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

PB
PB
PB
Zie

nr. L 288 van 11 . 10. 1986, blz. 1 .
nr. L 389 van 30. 12. 1989, blz. 75.
nr. L 8 van 10. 1 . 1987, blz. 1 .
bladzijde 15 van dit Publikatieblad.

Schwalbe

DJHS

Büsum

162
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VERORDENING (EEG) Nr. 1330/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
de produkten van categorie 3 (volgnummer 40.0033) en op de produkten van
categorie 5 (volgnummer 40.0050), van oorsprong uit India, waarvoor de alge
mene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van
de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat krachtens artikel 10 van genoemde
verordening het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan
voor elke categorie van produkten welke in de bijlagen I
en II het onderwerp vormt van individuele plafonds,
binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in
kolom (8) van haar bijlage I en in kolom (7) van haar
bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom
(5) van dezelfde bijlagen genoemde landen of gebieden
van oorsprong ; dat overeenkomstig artikel 11 van
genoemde verordening de heffing van de invoerrechten
bij invoer van de betrokken produkten op elk moment

Overwegende dat voor de produkten van categorie 3 (volg
nummer 40.0033) en voor de produkten van categorie 5
(volgnummer 40.0050), van oorsprong uit India, het
plafond respectievelijk 630 ton en 1 510 000 stuks
bedraagt ; dat op 26 maart 1991 de invoer van deze
produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit India,
waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het
betrokken plafond heeft bereikt ; dat het is aangewezen de
invoerrechten voor de betrokken produkten weer in te
stellen ten aanzien van India,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele
plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden

Met ingang van 26 mei 1991 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3832/90, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeen
schap van de hierna vermelde produkten van oorsprong

bereikt ;

uit India :

Volgnummer

40.0033

Categorie
(eenheid)

GN-code

5512
5513
5514
5515
5803 90 30

3

(ton)

Omschrijving

Weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan
lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (bad- of frot
teerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel

ex 5905 00 70
ex 6308 00 00
40.0050

6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90

5

(1 000 stuks)

6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90

.

6110
6110
6110
6110
6110
6110
6110

10 10
1031
1039
1091
1099
20 91
20 99

6110 30 91
6110 30 99

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.

Truien, jumpers, pullovers (met of zonder
mouwen), twinsets, vesten en jasjes (andere dan
verkregen door het aaneennaaien van in vorm
gesneden stukken) ; anoraks, windjakken, blousons
en dergelijke, van brei- of haakwerk
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Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Nr. L 127/ 19
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VERORDENING (EEG) Nr. 1331 /91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
de produkten van categorie 75 (volgnummer 40.0750), van oorsprong uit Indone
sië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden

GEMEENSCHAPPEN,

bereikt ;

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

Overwegende dat voor de produkten van categorie 75
(volgnummer 40.0750), van oorsprong uit Indonesië, het
plafond 10 000 stuks bedraagt ; dat op 2 april 1991 de
invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van
oorsprong uit Indonesië, waarvoor de tariefpreferenties
gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft
bereikt ; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de
betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), en met name
op artikel 12,

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

Volgnummer

40.0750

Categorie
(eenheid)
75

(1 000 stuks)

Indonesië,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 26 mei 1991 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3832/90, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeen
schap van de hierna vermelde produkten van oorsprong
uit Indonesië :

Omschrijving

GN-code

6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103

11
12
19
21
22
23
29

00
00
00
00
00
00
00

Kostuums en combinaties, van brei- of haakwerk,

voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels, met
uitzondering van skikleding

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
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Nr. L 127/21

VERORDENING (EEG) Nr. 1332/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
de produkten van categorie 97 (volgnummer 40.0970), van oorsprong uit Thai
land, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden

GEMEENSCHAPPEN,

bereikt ;

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

Overwegende dat voor de produkten van categorie 97
(volgnummer 40.0970), van oorsprong uit Thailand, het
plafond 22 ton bedraagt ; dat op 21 februari 1991 de
invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van
oorsprong uit Thailand, waarvoor de tariefpreferenties
gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft
bereikt ; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de
betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat krachtens artikel 10 van genoemde
verordening het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan
voor elke categorie van produkten welke in de bijlagen I
en II het onderwerp vormt van individuele plafonds,
binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in
kolom (8) van haar bijlage I en in kolom (7) van haar
bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom
(5) van dezelfde bijlagen genoemde landen of gebieden
van oorsprong ; dat overeenkomstig artikel 1 1 van
genoemde verordening de heffing van de invoerrechten
bij invoer van de betrokken produkten op elk moment
opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele

Categorie
(eenheid)

Volgnummer

97

40.0970

(ton)

Il
I-I
\\

||
||

Thailand,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 26 mei 1991 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3832/90, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeen
schap van de hierna vermelde produkten van oorsprong
uit Thailand :

Omschrijving

GN-code

5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608

11
11
11
11
19
19
19
19
19
19
90

11
19
91
99
11
19
31
39
91
99
00

Netten, vervaardigd van bindgaren, van touw of
van kabel, in banen, aan het stuk of in een
bepaalde vorm, visvangnetten, van garen, van bind

garen of van touw

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1333/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op
de produkten van categorie 118 (volgnummer 42.1180), van oorsprong uit China,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden

GEMEENSCHAPPEN,

bereikt ;

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

Overwegende dat voor de produkten van categorie 118
(volgnummer 42.1180), van oorsprong uit China, het
plafond 15 ton bedraagt ; dat op 12 februari 1991 de
invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van
oorsprong uit China, waarvoor de tariefpreferenties
gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft
bereikt ; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de
betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
> tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), en met name
op artikel 12,

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

Volgnummer

42.1180

Categorie

(eenheid)
118

(ton)

China,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 26 mei 1991 wordt de heffing van de
invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr.
3832/90, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeen
schap van de hierna vermelde produkten van oorsprong
uit China :

Omschrijving

GN-code

6302
6302
6302
6302
ex 6302
ex 6302
ex 6302

29
39
39
52
59
92
99

10
10
30
00
00
00
00

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen, van vlas of van
ramee, ander dan van brei- of haakwerk

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
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Nr. L 127/23

VERORDENING (EEG) Nr. 1334/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 464/91 (2), en met name op artikel
16, lid 8,

Overwegende dat de heffing van toepassing bij invoer van
melasse is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 15/91 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1275/91 (<);
Overwegende dat het toepassen van de regels en
bepalingen weergegeven in Verordening (EEG) nr. 15/91
op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt,
leidt tot het wijzigen van de thans van kracht zijnde
heffing, overeenkomstig artikel 1 van onderhavige veror
dening ;

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 van de Raad (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),

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 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 21 mei
1991 vastgestelde koersen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1785/81 bedoelde invoerheffing wordt voor melasse, ook
indien ontkleurd (GN-codes 1703 10 00 en 1703 90 00)
vastgesteld op 0,29 ecu per 100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(})
(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.
2 van 4. 1 . 1991 , blz. 8 .
121 van 16. 5. 1991 , blz. 25.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

4 PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1335/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

betreffende de aanvragen om ARH-certificaten die in de periode van 17 tot en
met 21 mei 1991 in de sector granen zijn ingediend voor invoer van zachte tarwe
in Spanje
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,
en met name op artikel 85, lid 1 ,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 598/86 van

bereiding, die betrekking hebben op een hoeveelheid die
veel groter is dan het eerder genoemde indicatieve invoer
plafond ; dat in verband met die situatie bijzondere maat
regelen moeten worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

de Commissie van 28 februari 1986 betreffende de toepas

sing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer
op de invoer in Spanje van zachte tarwe voor de broodbe
reiding van herkomst uit de Gemeenschap in haar samen
stelling per 31 december 1985 ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1243/91 (2), voor 1991 een indica
tief invoerplafond is vastgesteld van 700 000 ton ;

Overwegende dat de Commissie, op grond van artikel 6,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/86 van de
Commissie van 28 februari 1986 houdende vaststelling
van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3296/88 (4), op 21 mei 1991 op de

hoogte is gebracht van aanvragen om ARH-certificaten
voor de invoer in Spanje van zachte tarwe voor de brood

Artikel 1

1 . De aanvragen om ARH-certificaten voor zachte
tarwe voor de broodbereiding van GN-code 1001 90 99,
die zijn ingediend in de periode van 17 tot en met 21 mei
1991 en waarvan mededeling is gedaan aan de Commis
sie, worden aanvaard voor de in die aanvragen vermelde
hoeveelheden vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,28 .

2. Voor aanvragen die zijn ingediend op of na 22 mei
1991 , wordt de afgifte van ARH-certificaten geschorst.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

58 van 1 . 3 .
119 van 14.
57 van 1 . 3 .
293 van 27.

1986, blz. 16.
5. 1991 , blz. 23.
1986, blz. 1 .
10. 1988, blz. 7.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23 . 5. 91

Nr. L 127/25

VERORDENING (EEG) Nr. 1336/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de vierde deelinschrijving in het kader van de permanente
inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 963/91
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en

GEMEENSCHAPPEN,

daarbuiten ;

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

Overwegende dat na onderzoek van de offertes de in
artikel 1 bedoelde bepalingen moeten worden vastgesteld
voor de vierde deelinschrijving ;

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 464/91 (2), met name op artikel 19,
lid 4, eerste alinea, onder b),

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

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 963/91
van de Commissie van 18 april 1991 betreffende een
permanente inschrijving voor de vaststelling van
heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (J)
deelinschrijvingen worden gehouden voor de uitvoer van

VASTGESTELD :

Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

deze suiker ;

Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 963/91 , naar
gelang van het geval, een maximumbedrag van de resti
tutie bij uitvoer wordt vastgesteld voor de betrokken
deelinschrijving, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de situatie en de te verwachten

Artikel 1

Voor de vierde deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens Verordening (EEG) nr. 963/91 , wordt
het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastge
steld op 41,770 ecu per 100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 mei 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz . 4.
O PB nr. L 54 van 28 . 2. 1991 , blz. 22.
(■') PB nr. L 100 van 20. 4. 1991 , blz. 9.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1337/91 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 1991

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 906/91 tot vaststelling voor de Lid-Staten
van het inkomensverlies en van het premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit
voor het verkoopseizoen 1990
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (2),
en met name op artikel 5, lid 6,

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 906/91 (') de voor het verkoopseizoen 1990 te betalen
premiebedragen per ooi en saldi heeft vastgesteld, met
name voor de producenten van zware lammeren en voor
de producenten van lichte lammeren in regio 4 ;

Overwegende dat op grond van artikel 5, lid 4, van Veror
dening (EEG) nr. 3013/89 bepaalde producenten van
lichte lammeren de premie kunnen ontvangen waarop de
producenten van zware lammeren aanspraak kunnen
maken ; dat de Spaanse autoriteiten de Commissie
hebben medegedeeld dat in die Lid-Staat desbetreffende
aanvragen voor het verkoopseizoen 1990 zijn ingediend ;
dat het aan de betrokken producenten te betalen premie
bedrag en saldo moeten worden vastgesteld en dat Veror
dening (EEG) nr. 906/91 derhalve moet worden gewij
zigd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van het beheer „schapen en geiten",

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 906/91 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 3, lid 1 , wordt aan de tabel, onder regio 4,
het volgende streepje toegevoegd :
„— Producenten

van

tot

zware

aan de voorwaarden van artikel 5, lid 4,

van Verordening (EEG) nr. 3013/89

23,839".

2. In artikel 4 wordt aan de tabel, onder regio 4, het
volgende streepje toegevoegd :
„— Producenten

van

tot

zware

dieren

gemeste lichte lammeren die voldoen
aan de voorwaarden van artikel 5, lid 4,

van Verordening (EEG) nr. 3013/89 en
aan wie de voor de producenten van
lichte lammeren vastgestelde voor
schotten zijn uitbetaald
14,089".
Artikel 2

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

Zij is van toepassing met ingang van 12 april 1991 .

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

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
0 PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 23.
(') PB nr. L 91 van 12. 4. 1991 , blz. 19.

dieren

gemeste lichte lammeren die voldoen
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN

DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
van 21 mei 1991

tot wijziging van Besluit 90/414/EGKS waarbij het handelsverkeer betreffende
Irak en Koeweit wordt verhinderd

(91 /265/EGKS)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEEN

SCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN

2. artikel 3 wordt vervangen door :
„Artikel 3

DE RAAD BIJEEN,

Overwegende dat bij Besluit 90/414/EGKS ('), gewijzigd
bij Besluit 91 / 125/EGKS (2), het handelsverkeer met Irak
in onder het EGKS-Verdrag vallende produkten werd
verhinderd ingevolge de resoluties van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties tot instelling van een embargo
op de handel met Irak na de inval in Koeweit en de
bezetting van dat land door de Iraakse strijdkrachten ;
Overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties op 3 april 1991 Resolutie 687 ( 1991 ) heeft aange
nomen ;

Overwegende dat de Gemeenschap en haar Lid-Staten, in
het kader van de politieke samenwerking bijeen, het
nodig achten Besluit 90/414/EGKS aan te passen ten
einde daarin de wijzigingen op te nemen die de Veilig
heidsraad van de Verenigde Naties heeft aangebracht in
het verbod op de verkoop of de levering van produkten
aan Irak, het verbod op financiële transacties en het
verbod op de invoer van produkten van oorsprong uit
Irak ;

In overleg met de Commissie,
BESLUITEN :

Artikel 1

1 . Artikel 1 , punt 2, en artikel 2, punt 2, zijn niet
van toepassing op de in de bijlage genoemde produk
ten .

2. Artikel 1 , punt 1 , en artikel 2, punt 1 , zijn niet
van toepassing op :
a) de in artikel 1 , punt 1 , genoemde produkten die van
oorsprong of herkomst uit Irak of Koeweit zijn en
vóór 7 augustus 1990 zijn uitgevoerd,
of

b) produkten van oorsprong uit Irak waarvan de invoer
ingevolge paragraaf 23 van Resolutie 687 ( 1991 ) van
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, is
goedgekeurd door het Comité dat werd ingesteld
krachtens Resolutie 661 ( 1990) van de Veiligheids
raad.

3. a) Voor de invoer van de in lid 2, onder b),
bedoelde produkten is een voorafgaande vergun
ning van de bevoegde autoriteiten van de Lid
Staten vereist.

b) Voor de uitvoer van de in de bijlage vermelde
produkten is een voorafgaande vergunning van
de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten
vereist.".

Besluit 90/414/EGKS wordt als volgt gewijzigd :

1 . de bijlage bij het onderhavige besluit wordt toege
voegd ;
(') PB nr. L 213 van 9. 8. 1990, blz. 3.
O PB nr. L 60 van 7. 3. 1991 , blz. 15

Artikel 2

Artikel 1 van dit besluit is van toepassing met ingang van
3 april 1991 .
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Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 21 mei 1991 .
De Voorzitter
R. STEICHEN

BIJLAGE
„BIJLAGE

Lijst van de produkten bedoeld in artikel 3
Materialen en leveranties voor basisbehoeften van de burgerbevolking, die door het krachtens Reso
lutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad ingestelde Comité van de Veiligheidsraad zijn goedgekeurd

volgens de vereenvoudigde en versnelde „no-objection"-procedure overeenkomstig Resolutie 687
(1991 )."

23 . 5. 91

