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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 52/92 VAN DE RAAD
van 19 december 1991

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3301/91 betreffende de invoerregeling
voor sommige textielprodukten van oorsprong uit Joegoslavië
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat deze verordening zo nodig kan worden
gewijzigd als de ontwikkeling van de politieke situatie in
Joegoslavië daartoe aanleiding geeft,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het voorstel van de Commissie,
Artikel 1

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG)
nr. 3301 /91 (') communautaire kwantitatieve contingenten
heeft ingesteld bij de invoer van bepaalde textielpro
dukten van oorsprong uit Joegoslavië ten gevolge van de
opschorting, bij Verordening (EEG) nr. 3300/91 (2), van de
handelsconcessies die zijn opgenomen in de Samenwer
kingsovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek
Joegoslavië (3) en in de bij deze Overeenkomst horende
Protocollen

en

besluiten

inclusief

het

Aanvullend

Protocol inzake de handel in textielprodukten ;
Overwegende dat de omstandigheden die tot de instelling
van de communautaire kwantitatieve contingenten
hebben geleid voortbestaan ;
Overwegende dat dezelfde regeling voor 1992 moet
worden gehandhaafd en dat Verordening (EEG)
nr. 3301 /91 dus moet worden gewijzigd, zodat de kwanti
tatieve contingenten alsmede de andere bepalingen voor
het jaar 1992 blijven gelden ;

Verordening (EEG) nr. 3301 /91 wordt als volgt gewijzigd :
1 . in artikel 1 , lid 1 , artikel 2, lid 1 , en artikel 14, lid 2,

wordt het jaar 1991 vervangen door het jaar 1992 ;
2. de laatste zin van artikel 1 , lid 1 , wordt geschrapt ;
3. de omschrijvingen en de codes voor de categorieën van
textielprodukten van bijlage I van de onderhavige
verordening vervangen de omschrijvingen en de codes
voor dezelfde categorieën van de bijlagen I en II van
Verordening (EEG) nr. 3301 /91 ;
4. in bijlage II, kolom 7, en in bijlage III, aanhangsels A
en B, wordt hel: jaar 1991 vervangen door het jaar
1992.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van 1 januari 1992 tot en met
31 december 1992.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DANKERT

(') PB nr. L 315 van 15. 11 . 1991 , blz. 3.
(2) PB nr. L 315 van 15. 11 . 1991 , blz. 1 .
(3) PB nr. L 41 van 14. 2. 1983, blz. 1 .
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BIJLAGE
Categorie

GN-code

6

Omschrijving

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203
6203
6203
6203

43
43
49
49

Shorts en andere korte broeken (andere dan zwembroeken), lange
broeken, geweven, voor heren en jongens ; lange broeken, geweven,
van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels,
voor dames en meisjes ; delen voor het onderlichaam van trainings
pakken met voering, van katoen of van synthetische of van kunstma
tige vezels, andere dan van categorie 16 of 29

19
90
19
50

6204 61 10
6204 62 31

6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
621 1
6211
6211
6211

16

32
33
42
43

42
42
42
42

6203 11 00

Kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor

6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00

heren en jongens, van wol, van katoen of van synthetische of van
kunstmatige vezels, behalve skikleding ; trainingspakken met voering
waarvan de buitenzijde is vervaardigd van één en dezelfde stof, voor
heren en jongens, van katoen of van synthetische of van kunstmatige

6203 22 80

vezels

6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
62 11 33 31

21

ex
ex
ex
ex

6201
6201
6201
6201
6201

12 10
12 90
13 10
13 90
91 00

Parka's, anoraks, windjakken en dergelijke, andere dan van brei- of
haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstma
tige vezels ; delen voor het onderlichaam van trainingspakken met
voering, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels,
andere dan van categorie 16 of 29

6201 92 00
6201 93 00

ex
ex
ex
ex

29

6202
6202
6202
6202
6202
6202
6202

12 10
12 90
13 10
13 90
91 00
92 00
93 00

6211
6211
6211
6211

32
33
42
43

41
41
41
41

6204 1 1 00
6204 1 2 00
6204 1 3 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Mantelpakken, broekpakken en combinaties, andere dan van brei- of
haakwerk, voor dames en meisjes, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding ; trai
ningspakken met voering waarvan de buitenzijde vervaardigd is van
één en dezelfde stof, voor dames en meisjes, van katoen of van syn
thetische of van kunstmatige vezels
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VERORDENING (EEG) Nr. 53/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

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,

— 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 9 januari

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,

1992 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
1 1 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 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. 2661 /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. 2661 /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 11 januari 1992.

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
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
250

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.
7. 9. 1991 , blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 januari 1992 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)

GN-code

Bedrag der heffing

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

1 36,82 (2)(3)
1 36,82 (2)(3)
185,33 ('H5)
185,33(')0

1001 90 91
1001 90 99

161,58
161,58

1002 00 00

167,95 0

1003 00
1003 00
1004 00
1004 00

146,12
146,12
136,58
136,58

1.0
90
10
90

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

136,82 00
136,82 00
145,35 (4)
68,53

137,05 0
89,22 0
0

1008 90 90

89,22

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

239,21 0
248,18 0
300,04 0
257,340

(') 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.
0 Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die recht
streeks in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met
1,81 ecu per ton verminderd.

(*) 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.
(*) 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. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10)
en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22).
Q Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Bij de invoer in Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3808/
90 vermelde bedrag.

Nr. L 6/5
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VERORDENING (EEG) Nr. 54/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

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
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), inzon
derheid op artikel 3,

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 9 januari
1992 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. 1845/91 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 11 januari 1992.

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
353
164
201
168

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. 6. 1991 , blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 januari 1992 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

l e term .

2' term .

3e term .

1

2

3

4

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

GN-code

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

100400 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

1 ' term .

2' term.

3C term .

4' term .

1

2

3

4

5

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

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code
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VERORDENING (EEG) Nr. 55/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992
tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1806/89 (2), inzonderheid op artikel 11 , lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 833/87 van de
Commissie van 23 maart 1987 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad
betreffende de invoer van langkorrelige, aromatische
Basmati-rijst van de GN-codes 1006 10, 1006 20 en

1006 30 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 674/91 (4), inzonderheid op artikel 8,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van rijst en breukrijst zijn vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 3487/91 van de Commissie (% laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 6/92 (6),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a) en b),
van Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten
te innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 1992.

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
177 van 24. 6. 1989, blz. 1 .
80 van 24. 3. 1987, blz. 20.
75 van 21 . 3. 1991 , blz. 29.

O PB nr. L 328 van 30. 11 . 1991 , blz. 66.
(6) PB nr. L 1 van 4. 1 . 1992, blz. 13.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 januari 1992 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor rijst en breukrijst
(in ecu / ton)

GN-codè

Regeling
overeenkomstig
Verordening (EEG)
nr. 3877/86 («)

ACS-Staten/LGO

Derde landen

Bangladesh
(')(2)(3)0

(behalve ACS
Staten/LGO) (3)

1006 10 21

—

156,21

319,62

1006 10 23

227,15

147,83

302,87

1006 10 25

227,15

147,83

302,87

1006 10 27

227,15

147,83

302,87

1006 10 92

—

156,21

319,62

1006 10 94

227,15

147,83

302,87

1006 10 96

227,15

147,83

302,87

1006 10 98

227,15

147,83

302,87

1006 20 11

—

196,16

399,52

1006 20 13

283,94

185,69

378,59

1006 20 15

283,94

185,69

378,59

1006 20 17

283,94

185,69

378,59

1006 20 92

—

196,16

399,52

1006 20 94

283,94

185,69

378,59

1006 20 96

283,94

185,69

378,59

1006 20 98

283,94

185,69

378,59

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

—
450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
483,26 0
483,26 0
483,26 0
—
483,26 0
483,26 0
483,26 0

243,21
288,65
288,65
288,65
243,21
288,65
288,65
288,65
259,37
309,82
309,82
309,82
259,37
309,82
309,82
309,82

510,27 0
601,07 0
601,07 0
601,07 0
510,27 0
601,07 0
601,07 (0
601,07 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0

1006 40 00

—

71,00

148,01

(') Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van Verordening (EEG) nr.
715/90.

(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 het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) De heffing bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 1 1 bis van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76.
(4) De invoerheffing op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh
wordt toegepast overeenkomstig de in de Verordeningen (EEG) nr. 3491 /90 en (EEG) nr. 862/91 vastgestelde
regelingen.
J5) Bij de invoer in Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
3808/90 vermelde bedrag.

(*) De invoerheffing op langkorrelige aromatische Basmati-rijst wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening
(EEG) nr. 3877/86, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3130/91 , vastgestelde regelingen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 56/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1806/89 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 6,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen voor
rijst en breukrijst dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2591 /91 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 7/92 0 ;
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 overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde invoerheffingen
voor rijst en breukrijst van oorsprong uit derde landen
worden toegevoegd, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 1992.

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
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

166 van
177 van
243 van
1 van 4.

25. 6. 1976, blz. 1 .
24. 6. 1989, blz. 1 .
31 . 8 . 1991 , blz. 8.
1 . 1992, blz. 15.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 januari 1992 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd
(in ecu / ton)
Lopend

1 ' term.

2' term.

3e term.

12

3

4

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

100610 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 1 1

0

0

o

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

GN-code

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 57/92 VAN DE COMMISSIE
van 8 januari 1992

betreffende leveringen van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure
moeten worden vastgesteld ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat is gebleken dat, met name op logistieke
gronden, voor sommige acties na afloop van de eerste en
de tweede termijn voor de indiening van de offertes geen
opdracht is gegund ; dat, om het bericht van inschrijving
niet opnieuw te hoeven publiceren, een derde termijn
voor het indienen van offertes dient te worden geopend,

Economische Gemeenschap,

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

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen
50 000 ton graan heeft toegewezen ;

Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling
van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in
de Gemeenschap van produkten voor levering als
communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 790/91 (*) ; dat met name de termijnen en de
leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap granen 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.
De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden. Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of
voorbehoud is nietig .
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 8 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
174 van 7. 7. 1990, blz. 6.
136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .
204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
81 van 28. 3. 1991 , blz. 108.
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BIJLAGE
PARTIJEN A en B

1 . Maatregel nr. ('): 1014/91 en 1015/91
2. Programma : 1991

3. Begunstigde f) : Egypte

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (2) : Ambassade de la république arabe d'Egypte, section
commerciale, 522, avenue Louise, B- 1 050 Bruxelles [tel. (02)647 32 27 ; telex 64809 COMRAU B ;
telefax (02) 646 45 09]

5. Plaats of land van bestemming : Egypte
6. Beschikbaar te stellen produkt : zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) : zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 [IILA.l.a)]
8 . Totale hoeveelheid : 50 000 ton netto

9. Aantal partijen : 2 [A (1014/91 ): 25 000 ton, B ( 1015/91 ): 25 000 ton]

10. Verpakking en opschriften : los gestort
1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie (6) : franco laadhaven — fob gestuwd
13 . Laadhaven : —

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —
17. Periode van beschikbaarstelling (fob, gestuwd) in de laadhaven :
— A : 10 — 19. 2. 1992
— B : 20 — 29 . 2. 1992

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

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 28. 1 . 1992 om
12.00 uur

21 A. Bij tweede inschrijving :

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 11 . 2. 1992 om 12.00 uur
b) periode van beschikbaarstelling (fob, gestuwd) in de laadhaven :
— A : 24. 2 — 4. 3 . 1992
— B : 5 — 14. 3. 1992

c) uiterste datum voor de levering : —

B. Bij derde inschrijving :
a) uiterste termijn voor de indiening van de offertes : 25. 2. 1S'92 om 12.00 uur

b) periode van beschikbaarstelling (fob, gestuwd) in de laadhaven :
— A : 9 — 18 . 3 . 1992
— B : 19 — 28 . 3 . 1992

c) uiterste datum voor de levering : —

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor inzending van de offertes (4) : Bureau de 1 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 (*) : restitutie toepasselijk op 31 . 1 . 1992, vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 3758/91 van de Commissie (PB nr. L 352 van 21 . 12. 1991 , blz. 81 )

11 . 1 . 92
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Voetnoten

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

(2) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund, contact moet opnemen : zie de
lijst in PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 33.

(3) 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.
Het radioactiviteitscertificaat moet geviseerd zijn door een Egyptische ambassade of een Egyptisch consu
laat.

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

235
235
236
236
236

01
01
10
20
33

30
32
97
05.
04.

(s) 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 genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
(6) In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3, onder f), en artikel 1 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2200/87 moeten de laad- en stuwkosten in de offerte begrepen zijn. Het laden en stuwen van de goederen
vallen onder de verantwoordelijkheid van degene aan wie de opdracht is toegewezen.

Q De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan welke docu
menten voor verzending zijn vereist en hoe zij bezorgd worden.
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Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 6/ 14

11 . 1 . 92

VERORDENING (EEG) Nr. 58/92 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 1992

tot opening van openbare inschrijvingen met het oog op de verlening van steun
voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

situatie m elke noteringszone ; dat het derhalve dienstig is
afzonderlijke inschrijvingen te houden in iedere zone
waar de voorwaarden daartoe zijn vervuld,

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 ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1741 /91 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 3,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3446/90 van
de Commissie van 27 november 1990 houdende uitvoe

ringsbepalingen betreffende de toekenning van steun aan
de particuliere opslag van schape- en geitevlees (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1258/91 (4), met name
nadere voorschriften voor het houden van een openbare
inschrijving zijn vastgesteld ;

Afzonderlijke openbare inschrijvingen met het oog op de
verlening van steun voor de particuliere opslag van hele
en halve geslachte lammeren worden in Groot-Brittannië,
Denemarken,

Nederland,

Ierland,

Noord-Ierland

en

Duitsland gehouden.

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3447/90 van

Overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
3447/90 mogen de offertes worden ingediend bij de inter

de Commissie van 28 november 1990 betreffende de

ventiebureaus van de betrokken Lid-Staten .

bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan
de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1258/91 ,
meer in het bijzonder de minimumhoeveelheden zijn
vastgesteld waarvoor een inschrijving kan worden gehou
den ;

Artikel 2

De offertes moeten uiterlijk op 17 januari 1992 om 14.00
uur bij het betrokken interventiebureau zijn ingediend.

Overwegende dat op grond van artikel 7, lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 3013/89 een openbare inschrijving moet
worden gehouden met het oog op de verlening van steun
voor de particuliere opslag ;

Overwegende dat in dat artikel is bepaald dat bij de
toepassing van deze maatregelen wordt uitgegaan van de

Artikel 3

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, 9 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
f5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

289
163
333
120
333

van
van
van
van
van

7. 10. 1989, blz. 1 .
26. 6. 1991 , blz. 41 .
30. 11 . 1990, blz. 39.
15. 5. 1991 , blz. 15.
30. 11 . 1990, blz. 46.
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VERORDENING (EEG) Nr. 59/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

tot vaststelling van een overgangsbepaling voor de toepassing van de bepalingen
ter uitvoering van de steunregeling voor de producenten van sojabonen en van
kool-, raap- en zonnebloemzaad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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. 1720/91 (2), en met name op artikel 27,
lid 5,

Gelet op Verordening nr. 142/67/EEG van de Raad van
21 juni 1967 betreffende de restituties bij de uitvoer van
koolzaad, raapzaad en zonnebloemzaad (3), laatstelijk
gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland, en
met name op artikel 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1491 /85 van de Raad van
23 mei 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen
voor sojabonen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1724/91 (% en met name op artikel 2, lid 8,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3766/91 van de Raad van
12 december 1991 inzake een steunregeling voor de
producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonne
bloemzaad (6), en met name op artikel 11 ,

Overwegende dat in artikel 11 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2681 /83 van de Commissie van 21 september
1983 houdende toepassingsbepalingen inzake de steunre
geling voor oliehoudende zaden Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1905/91 (8), is bepaald dat het

Raad f 3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1725/91 (14), geldig is tot het einde van de vijfde
maand na die waarin de aanvraag werd ingediend ;
Overwegende dat in artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 2041 /75 van de Commissie van 25 juli 1975 houdende
bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van
invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten in de sector

oliën en vetten (1S), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 557/91 (16), is bepaald dat het certificaat voor de
voorfixatie van de uitvoerrestitutie, bedoeld in artikel 4 bis

van Verordening nr. 142/67/EEG geldig is met ingang
van de dag van afgifte tot het einde van de vijfde daarop
volgende maand, met de mogelijkheid deze duur te
beperken telkens wanneer de restitutie wordt vastgesteld ;
Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 3766/91
ingestelde steunregeling in de plaats komt van de bepa
lingen inzake steun voor kool-, raap- en zonnebloemzaad
en die voor sojabonen welke zijn opgenomen in de Veror
deningen nr. 136/66/EEG en (EEG) nr. 1491 /85 ; dat, ten
einde te voorkomen dat de twee steunregelingen elkaar
doorkruisen, de voorfixatie van de steun voor deze zaden

moet worden geschorst voor de maanden vanaf juli 1992,
om, met ingang van 1 juli 1992, een einde te maken aan
de identificatie, en dat voor de uitvoerrestitutie voor kool-,

raap- en zonnebloemzaad identieke maatregelen moeten
worden genomen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor oliën en vetten,

voorfixatiedeel van het certificaat bedoeld in artikel 4 van

Verordening (EEG) nr. 1594/83 van de Raad ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1321 /90 (I0), vier of vijf
maanden al naar gelang van het geval geldig is, te rekenen

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

vanaf de datum na die waarin de aanvraag werd inge
diend ; dat in artikel 1 8 van Verordening (EEG)
nr. 2537/89 van de Commissie van 8 augustus 1989
houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de

bijzondere maatregelen voor sojabonen ("), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2427/90 (12), is
bepaald dat deel AP van het certificaat bedoeld in
artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 2194/85 van de
(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
O PB nr. L 162 van 26. 6. 1991 , blz. 27.
(3) PB nr. 125 van 26. 6. 1967, blz. 2461 /67.
(4) PB nr. L 151 van 10. 6. 1985, blz. 15.
O PB nr. L 162 van 26. 6. 1991 , blz. 35.
(6) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 17.
O PB nr. L 266 van 28. 9. 1983, blz. 1 .
(8) PB nr. L 169 van 29. 6. 1991 , blz. 43.
O PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 44.
(10) PB nr. L 132 van 23. 5. 1990, blz. 15.
(") PB nr. L 245 van 22. 8. 1989, blz. 8.
(12) PB nr. L 228 van 22. 8. 1990, blz. 15.

Artikel 1

Voorfixatie

Voor kool-, raap- en zonnebloemzaad enerzijds en voor
sojabonen anderzijds, loopt de geldigheidsduur van het
deel „voorfixatie" van het certificaat als bedoeld in

artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1594/83, respectieve
lijk artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 2194/85,
uiterlijk op 30 juni 1992 af, onverminderd het bepaalde in
artikel 11 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2681 /83,
respectievelijk in artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 2537/89 .

(13) PB nr. L 204 van 2. 8 . 1985, blz. 1 .
(14) PB nr. L 162 van 26. 6. 1991 , blz. 37.
H PB nr. L 213 van 11 . 8 . 1975, blz. 1 .
V 6) PB nr. L 62 van 8 . 3 . 1991 . blz. 23 .
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Artikel 2

Identificatie

Vanaf 1 juli 1992 mag voor kool-, raap- en zonnebloem
zaad en voor sojabonen geen identificatie meer geschie
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nr. 142/67/EEG, onverminderd de bepalingen van
artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2041 /75, uiterlijk op
30 juni 1992 af, en mag met ingang van 1 juli 1992 niet
met restitutie worden uitgevoerd.

den .

Artikel 3

Artikel 4

Uitvoerrestitutie

Voor kool-, raap- en zonnebloemzaad loopt de geldig
heidsduur van het certificaat voor de voorfixatie van de

uitvoerrestitutie bedoeld in artikel 4 bis van Verordening

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

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 60/92 VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3378/91 houdende nadere regels voor de
verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden, en tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 569/88
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Artikel 1

Economische Gemeenschap,

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. 1630/91 (2),
inzonderheid op artikel 6, lid 7, en artikel 28,
Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 3378/91 van de Commissie (3) bepaalde hoeveelheden
interventieboter te koop worden aangeboden en inschrij
vingen worden gehouden om met name de minimum
prijzen vast te stellen voor de in ongewijzigde staat of na
verwerking uit te voeren boter ; dat de in artikel 5 van die
verordening bedoelde offerte betrekking moet hebben op
een uit één of meerdere Lid-Staten afkomstige totale
hoeveelheid van ten minste 500 ton ; dat derhalve ook

een geringere hoeveelheid kan worden toegewezen ; dat
moet worden bepaald dat de offerte op boter uit één
enkele Lid-Staat betrekking moet hebben ;
Overwegénde dat de in artikel 7, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3378/91 bedoelde zekerheid moet worden
gesteld in de Lid-Staat waar het boterconcentraat vervaar
digd wordt ;

Overwegende dat in artikel 10, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 3378/91 het minimale melkvetgehalte en de te
gebruiken hoeveelheid boter voor 100 kilogram botercon
centraat zijn bepaald ; dat de voor de bereiding van 100
kilogram boterconcentraat te gebruiken hoeveelheid boter
moet worden aangepast wanneer het melkvetgehalte van

dit boterconcentraat hoger is dan 99,8 % ;
Overwegende dat de bevoegde instantie voor de controle
op de in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3378/91
bedoelde overpakking moet worden aangewezen ;

Overwegende dat in de documenten als bedoeld in deel II
van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 569/88 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 44/92 (5), andere vakken moeten worden ingevuld dan
eerst was aangegeven ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn,
(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
150 van 15. 6. 1991 , blz. 19.
319 van 21 . 11 . 1991 , blz. 40.
55 van 1 . 3. 1988, blz. 1 .
5 van 10. 1 . 1992, blz. 9.

Verordening (EEG) nr. 3378/91 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd :
— in lid 2 :

— wordt punt b) gelezen :
„b) de totale gevraagde hoeveelheid, waarbij
wordt aangegeven of de boter in ongewij
zigde staat, respectievelijk na verwerking tot
boterconcentraat wordt uitgevoerd ;",
— wordt punt c) gelezen :
„c) het lan d of de landen van bestemming van
de boter ;",

— wordt punt f) geschrapt ;
— in lid 3 wordt punt a) gelezen :
„a) zij betrekking heeft op ten minste 500 ton ;".
2. In artikel 8, lid 2, tweede alinea wordt „kan de in

artikel 7, lid 2, bedoelde zekerheid worden gesteld"
vervangen door „wordt de in artikel 7, lid 2, bedoelde
zekerheid gesteld".
3. In artikel 10, lid 4, wordt na de eerste alinea de

volgende alinea ingevoegd :
„Bij een melkvetgehalte van meer dan 99,8 gewichts
percenten moet echter 122,5 kilogram boter worden
gebruikt om ten minste 100 kilogram boterconcentraat
op te leveren ".

4. In artikel 1 1 wordt de eerste alinea gelezen :
„De bevoegde instantie van de Lid-Staat op het grond
gebied waarvan de in de artikelen 9 en 10 bedoelde
verwerking en overpakking plaatsvinden, zorgt voor de
controle daarop ".
Artikel 2

In deel II van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 569/88
wordt de tekst van punt 40 gelezen :
„40. Verordening (EEG) nr. 3378/91 van de Commissie
van 20 november 1991 houdende nadere regels
voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit inter
ventievoorraden (^ :
a) bij verzending van voor verwerking bestemde
boter

Vak 44 van het enig administratief document of
in het meest geëigende vak van het gebruikte
document :
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1 . Destinada a la transformación y exportación

posterior [Reglamento (CEE) n0 3378/91 ];
Til forarbejdning og senere eksport [forord
ning (EØF) nr. 3378/91 ] ;
Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr
bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/
911 ;

Προοριζόμενο για μεταποίηση και για

μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 3378/91 ];

Intended for processing and, subsequently,
export [Regulation (EEC) No 3378/91 ] ;
Destiné à la transformation et à 1 exportation
[règlement (CEE) n0 3378/91 ];
Destinato alla trasformazione e alla succes

siva

esportazione

[regolamento

(CEE)

n. 3378/91 ];
Bestemd om te worden verwerkt en vervol

gens te worden uitgevoerd [Verordening
(EEG) nr. 3378/91 ];
Destinada à transformação e a exportação
posterior [Regulamento (CEE) n? 3378/91 ] ;
2. de uiterste datum voor de indiening van de
offerte in het kader van de bijzondere
inschrijving ;
b) bij uitvoer van het eindprodukt

Vak 44 van het enig administratief document of
in het meest geëigende vak van het gebruikte
document :
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1 . Mantequilla concentrada destinada a la
exportación [Reglamento (CEE) n0 3378/
911 ;

Koncentreret smør bestemt til eksport
[forordning (EØF) nr. 3378/91 ];
Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verord
nung (EWG) Nr. 3378/91 ];
Συμπυκνωμένο βουτυρο προοριζόμενο
για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3378/91 ] ;
Concentrated butter for export [Regulation
( EEC) No 3378/91 ];

Beurre concentré destiné à 1 exportation
[ règlement (CEE) n° 3378/911 ;
Burro concentrato destinato all esportazione
[ regolamento (CEE) n. 3378/91 ];
Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Ver
ordening (EEG) nr. 3378/91 ] ;
Manteiga concentrada destinada a exportação
[Regulamento (CEE) n? 3378/91 ];
2. de uiterste datum voor de indiening van de
offerte in het kader van de bijzondere
inschrijving ;
3. de hoeveelheid boter die is gebruikt voor de
vervaardiging van de aangegeven hoeveel
heid eindprodukt ".
Artikel 3

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

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

Gedaan te Brussel, 9 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 6/ 19
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VERORDENING (EEG) Nr. 61/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 464/91 alsmede van bijlage I bij Verorde
ning (EEG) nr. 1785/81 van de Raad met betrekking tot de restituties bij de
uitvoer van suiker in de vorm van verwerkte produkten die zijn opgenomen in de
genoemde bijlage
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 van de Commissie (2), en
met name op artikel 19, lid 7,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 464/91 het
„Knackebrot" genaamde produkt waaraan suiker is toege
voegd, formeel opnieuw werd opgenomen in bijlage I bij
Verordening (EEG) nr. 1785/81 met ingang van 1 juli
1991 , nadat het was weggelaten bij de overgang van het
oude GDT naar de nieuwe gecombineerde nomenclatuur
(GN); dat bij Verordening (EEG) nr. 3381 /90 van de
Raad (3), waarbij laatstelijk Verordening (EEG) nr. 3035/
80 (4) werd gewijzigd, werd bepaald dat dit produkt weer
onder haar toepassingsveld moet vallen en zij van toepas

sing blijft op restituties waarvoor de aanvraag op die
datum nog open was ; dat bijgevolg, om toe te laten deze
gevallen te dekken, ook in de retroactiviteit in het kader
van het toepassingsveld van Verordening (EEG) nr. 1785/
81 , die de basis vorrnt voor het recht op restitutie bij de
uitvoer, moet worden voorzien ;

Overwegende dat sommige produkten voor het ontbijt
van het type „Muesli" die suiker bevatten en op dit ogen
blik ingedeeld zijn onder GN-code 2106, vanaf 1 januari
1992

ofwel

onder GN-code

2008 92,

uitvoer voor het gedeelte suiker te vermijden, zij daarom
met ingang van 1 januari 1992 in bijlage I van Verorde
ning (EEG) nr. 1785/81 moeten worden opgenomen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

Artikel 1

Aan artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 464/91 wordt de volgende derde alinea toege
voegd :
„Artikel 3 van onderhavige verordening is evenwel op aanvraag van de belanghebbende
van toepassing op de vóór 1 juli 1991 ingediende aanvragen voor de restituties bij de
uitvoer met betrekking tot de uitgevoerde suiker in de vorm van bros gebakken brood,
zogenaamd „Knackebrot", van GN-code 1905 10 00 en waarvoor op die datum het
dossier nog open is.".
Artikel 2

In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1785/81 worden de volgende produkten inge
voegd :

„ex 2008 92

Omschrijving

Granen voor het ontbijt van het type „Muesli", niet geroosterde graan
vlokken bevattend

ex 2008 99 48

Granen voor het ontbijt van het type „Muesli", niet geroosterde graan
vlokken bevattend

ex 2008 99 69

Granen voor het ontbijt van het type „Muesli", niet geroosterde graan
vlokken bevattend

ex 2008 99 99

Granen voor het ontbijt van het type „Muesli", niet geroosterde graan
vlokken bevattend"

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
54 van 28. 2. 1991 , blz. 22.
327 van 27. 11 . 1990, blz. 4.
323 van 29. 11 . 1980, blz. 27.

onder

onderbreking in het toekennen van de restituties bij de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GN-code

ofwel

GN-code 2008 99 zijn onderverdeeld ; dat, om elke
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Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 2 is van toepassing met ingang van 1 januari 1992.

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 62/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slacht
premie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op
produkten bij het verlaten van regio 1
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1741 /91 0,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1633/84 van de
Commissie van 8 juni 1984 houdende uitvoeringsbepa
lingen inzake de variabele slachtpremie voor schapen en
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2661 /80 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1075/89 (4),
en met name op artikel 3, lid 1 , en artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de enige
Lid-Staat is die de variabele slachtpremie toekent in regio
1 , in de zin van artikel 22, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3013/89 ; dat de Commissie derhalve het bedrag van
de premie moet vaststellen alsmede het bedrag dat moet
worden geheven op de produkten bij het verlaten van de
genoemde regio, voor de week die begint op 1 6 december
1991 ;

Overwegende dat in artikel 3, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag van de
variabele slachtpremie wekelijks door de Commissie
wordt vastgesteld ;
Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag dat wordt
geheven op produkten die regio 1 verlaten, voor elk van
deze produkten wekelijks door de Commissie moet
worden vastgesteld ;

Overwegende dat in de bijlage van Verordening (EEG) nr.
3618/89 van de Commissie van 1 december 1989 betref

fende de regeling inzake de beperking van de garantie in
de sector schape- en geitevlees voor het verkoopseizoen
1990 (*) de wekelijkse bedragen van het richtniveau
overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EEG) nr.
3013/89 zijn vastgesteld ;
Overwegende dat uit de toepassing van artikel 24, leden 2
en 3, van Verordening (EEG) nr. 3013/89 volgt dat de
(»)
O
f)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

289
163
154
114
351

van
van
van
van
van

7. 10. 1989, blz. 1 .
26. 6. 1991 , blz. 41 .
9. 6. 1984, blz. 27.
27. 4. 1989, blz. 13.
2. 12. 1989, blz. 18.

variabele slachtpremie voor in het Verenigd Koninkrijk
subsidiabel verklaarde schapen voor de week die begint
op 16 december 1991 moet overeenstemmen met die
welke zijn vastgesteld in de navolgende bijlage ; dat
krachtens artikel 24, lid 5, van Verordening (EEG) nr.
3013/89 en krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
1633/84 de bedragen die moeten worden geheven op
produkten die regio 1 verlaten, mede gelet op het arrest
van het Hof van Justitie van 2 februari 1988 in zaak
61 /86, voor diezelfde week overeenkomstig vorenbedoelde
bijlage moeten worden vastgesteld ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor schapen en schapevlees die in het Verenigd
Koninkrijk, in regio 1 , in de zin van artikel 22, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 3013/89, in de week die begint op
16 december 1991 in aanmerking komen voor de
variabele slachtpremie, wordt het bedrag van de premie
vastgesteld op 75,579 ecu per 100 kg geraamd of werkelijk
gewicht schoon aan de haak binnen het in artikel 1 , lid 1 ,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde
maximum- en minimumgewicht.

Artikel 2

Voor de in artikel 1 , onder a) en c), van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 genoemde produkten die in de week
die begint op 16 december 1991 het grondgebied van
regio 1 hebben verlaten, luiden de bedragen die moeten
worden geheven zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 3

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

Zij is van toepassing met ingang van 16 december 1991 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 10 januari 1992 tot vaststelling, voor Groot
Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen
die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 1
(in ecu/100 kg)
Bedragen
GN-code

A. Produkten waarvoor de in artikel 24

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

0104 1090

35,522

0104 20 90

B. Produkten als bedoeld in artikel 4,

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

— Levend gewicht —
0
0

— Nettogewicht —

— Nettogewicht —

0204 10 00

75,579

0

0204 21 00

75,579

0

0204 50 1 1

0

0204 22 10

52,905

0204 22 30

83,137

0204 22 50

98,253

0204 22 90

98,253

0204 23 00

137,554

0204 30 00

56,684

0204 41 00

56,684

0204 4210

39,679

0204 42 30

62,352

0204 42 50

73,689

0204 42 90

73,689

0204 43 00

103,165

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

021090 11

98,253

0210 90 19

137,554

1602 90 71 :

— met been
— zonder been

98,253
137,554

(') Deze verlaagde bedragen mogen slechts worden toegepast indien aan de in artikel 5, lid 3, tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde voorwaarden is voldaan .
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VERORDENING (EEG) Nr. 63/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van uitvoeringsbe
palingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje
ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van Tien en
Portugal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

nr. 334/91 (5), door de bijlage bij deze verordening moet
worden vervangen ;

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 83,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels
voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3792/85 van de Raad van
20 december 1985 tot vaststelling van de regeling voor
het handelsverkeer van landbouwprodukten tussen Spanje
en Portugal (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88, en met name op artikel 5, lid 1 , eerste alinea,

Overwegende dat, krachtens de Toetredingsakte, voor
1992 indicatieve plafonds moeten worden vastgesteld voor
de invoer in Spanje uit de Gemeenschap van Tien ; dat,
rekening houdend met de uitvoermogelijkheden van de
Gemeenschap van Tien en met het oog op de verdere
geleidelijke openstelling van de Spaanse markt, deze
plafonds met 30 % moeten worden verhoogd ; dat daartoe
de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 606/86 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van
de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douan
tarief (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3798/91 f7), volle verse kaas per 1 januari 1992 onder
GN-code 0406 10 is ingedeeld ; dat de tekst van Verorde
ning (EEG) nr. 606/86 op dezelfde datum dienovereen
komstig dient te worden aangepast ;

Overwegende dat luidens artikel 5, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3792/85 de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer die is ingesteld voor de invoer in Spanje
van herkomst uit de Gemeenschap, kan worden toegepast
op de invoer van herkomst uit Portugal ingeval deze
invoer aanzienlijk dreigt toe te nemen ; dat deze situatie
zich werkelijk kan voordoen voor het handelsverkeer in
zuivelprodukten tussen Portugal en Spanje ; dat de aanvul
lende regeling voor het handelsverkeer tussen de
Gemeenschap van Tien en Spanje derhalve moet worden
uitgebreid tot de invoer in Spanje van herkomst uit
Portugal en bijgevolg de plafonds vastgesteld in de bijlage
moeten worden verhoogd ; dat bovendien, ten einde
bruuske wijzigingen in het traditionele handelsverkeer in
zuivelprodukten in de Gemeenschap te voorkomen, speci
fieke hoeveelheden voor Portugal moeten worden gehand
haafd ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 606/86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 1 , lid 1 , wordt „ 1991 " vervangen door „ 1992".
2. Artikel 2, lid 2, wordt gelezen :

„2. Voor kaas, met uitzondering van wrongel, wordt het in de bijlage vastgestelde
indicatieve plafond, vóór de verdeling per kwartaal, als volgt: naar categorie verdeeld :
O
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

55 van 1 . 3.
293 van 27.
367 van 31 .
58 van 1 . 3.

1986, blz. 106.
10. 1988, blz. 7.
12. 1985, blz. 7.
1986, blz. 28.

(*) PB nr. L 39 van 13. 2. 1991 , blz. 15.
(6) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 357 van 28 . 12. 1991 , blz. 3.
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(in ton)

l

Hoeveelheden

Categorie

Gemeenschap
van Tien

1.
2.

Smeltkaas

1 994
2 564

3.

Edammer in bolvorm, Gouda

4.

Rijpe, zachte kaas bereid uit koemelk

Havarti 60 % vet

130

13 096

5.
Cheddar, Chester
5 bis. Verse kaas van GN-code 0406 10, kaas van alle soorten,

6.

Portugal

geraspt of in poeder, van GN-code 0406 20, en uitsluitend
uit schape- of geitemelk bereide kaas, die vanaf de berei
dingsdatum niet langer dan 45 dagen houdbaar is
Andere, met uitzondering van blauw-groen geaderde kaas,

2 421
390
738"

1 170

Emmentaler, Gruyère, Parmigiano Reggiano en Grana
Padano

5 235

3. De bijlage wordt gelezen :
„BIJLAGE
Indicatieve plafonds
(in ton)
Hoeveelheden

Omschrijving

GN-code

ex 0401

jemeenschap
van Tien

Portugal

449 280

2 600

1 1 2 320

1 300

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, andere dan in verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2
liter

ex 0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt,
kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en
room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, niet gearomatiseerd noch met
toegevoegde vruchten of cacao, andere dan in
verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer
dan 2 liter

ex 0404

Wei, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen ; produkten bestaande uit
natuurlijke bestanddelen van melk, andere dan in
verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer
dan 2 liter

ex 0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met
een netto-inhoud van niet meer dan 2 liter

ex 0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt,
kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en
room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, niet gearomatiseerd noch met
toegevoegde vruchten of cacao, in verpakkingen
met een netto-inhoud van niet meer dan 2 liter

ex 0404

Wei, niet ingedikt, zonder toevoeging van suiker
of andere zoetstoffen ; produkten bestaande uit
natuurlijke bestanddelen van melk, in verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2
liter

0405

ex 0406

Boter en ander melkvet

Kaas, met uitzondering van wrongel, Emmentaler,
Gruyère, blauw-groen geaderde kaas, Parmigiano
Reggiano en Grana Padano

3 744

26 870

65

868 "
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is Van toepassing met ingang van 1 januari 1992.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 64/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992

tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode
van 1 tot en met 4 januari 1992 voor Spanje aangevraagde ARH-certificaten in de
sector melk en zuivelprodukten
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,

voor de betrokken produkten, bij wijze van conservatoire
maatregel, gelet op de te talrijke aanvragen, de certificaten
slechts voor een bepaald percentage van de aangevraagde
hoeveelheden mogen worden afgegeven en de afgifte van
nieuwe certificaten voor die produkten moet worden
geschorst,

inzonderheid op artikel 86, lid 1 ,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 606/86 van
de Commissie van 28 februari 1986 houdende uitvoe

ringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten
van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien en
Portugal ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 63/92 (2), voor 1992 de indicatieve plafonds voor de
produkten van de sector melk en zuivelprodukten zijn
vastgesteld en een verdeling van deze plafonds is inge
voerd ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in Verordening (EEG) nr. 608/86 bedoelde
aanvragen om ARH-certificaten die van 1 tot en met
4 januari 1992 zijn ingediend en aan de Commissie zijn
medegedeeld, voor
— melk in verpakkingen met een netto-inhoud van niet
meer dan 2 liter van de GN-codes ex 0401 , ex 0403

Overwegende dat de ARH-certificaten die in de periode
van 1 tot en met 4 januari 1992 in Portugal voor melk en
verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2
liter en in de Gemeenschap van Tien voor kaas van de
categorieën 5 en 6 zijn aangevraagd, betrekking hebben
op een hoeveelheid die groter is dan het voor het eerste
kwartaal vastgestelde indicatieve plafond ;
Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 85,
lid 1 , van de Toetredingsakte volgens een urgentieproce
dure de conservatoire maatregelen kan nemen die nood
zakelijk zijn wanneer de situatie ertoe leidt dat het indica
tieve plafond wordt bereikt of overschreden ; dat derhalve

en ex 0404, worden ingewilligd voor 60 % van de in
Portugal gevraagde hoeveelheid ;
— kaas van de categorieën 5 en 6 worden respectievelijk
ingewilligd voor 72,40% en 11,60% van de in de
Gemeenschap van Tien gevraagde hoeveelheid.
2. Voor de hoeveelheid boven het in lid 1 genoemde
percentage worden voor de bovengenoemde produkten
voorlopig geen ARH-certificaten meer afgegeven.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 1992.

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 58 van 1 . 3. 1986, blz. 28 .
(2) Zie bladzijde 24 van dit Publikatieblad.
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VERORDENING (EEG) Nr. 65/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992
houdende toepassing van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief op
de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus
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. 1252/73 van de Raad van
14 mei 1973 betreffende de invoer van citrusvruchten van

oorsprong uit Cyprus ('), en met name op artikel 5,

Overwegende dat artikel 5, leden 2 en 3, van bijlage I bij
de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap
en de Republiek Cyprus een tariefverlaging inhoudt voor
de invoer in de Gemeenschap van verse citroenen van
oorsprong uit Cyprus ; dat deze verlaging gedurende de
periode van toepassing van de referentieprijzen
afhankelijk wordt gesteld van de inachtneming van een
op de interne markt van de Gemeenschap vastgestelde
prijs ; dat de uitvoeringsbepalingen van deze regeling zijn
neergelegd in Verordening (EEG) nr. 1252/73 ; dat deze
regelen op bepaalde punten verwijzen naar de bepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18
mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1623/91 (3);
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1252/73 is
bepaald dat bij invoer van verse citroenen het recht van
het gemeenschappelijk douanetarief wordt toegepast
wanneer de noteringen van dat produkt, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 24, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72, in het stadium importeur/
groothandelaar of voor dit stadium omgerekend, op de
representatieve markten van de Gemeenschap — verme
nigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënten en
verminderd met andere belastingen bij invoer dan
douanerechten — op de representatieve markten met de
laagste noteringen gedurende drie opeenvolgende markt
dagen lager blijven dan de geldende referentieprijs,
verhoogd met de invloed van het gemeenschappelijk
douanetarief op deze prijs en met een forfaitair bedrag van
1,20 rekeneenheid (1,44 Ecu) per 100 kg ;

Overwegende dat de aanpassingscoëfficiënten en de
andere belastingen bij invoer dan douanerechten die zijn

welke worden aangehouden bij de berekening van de
(') PB nr. L 133 van 21 . 5. 1973, blz. 113.
(2) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(3 PB nr. L 150 van 15. 6. 1991 , blz. 8.

invoerprijzen als bedoeld in Verordening (EEG) nr.
1035/72 ; dat de berekeningsmethode van de andere
belastingen bij invoer dan douanerechten voor bepaalde
gevallen is vastgesteld in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1252/73 ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening :
— 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 (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (*),
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 uit de toepassing van deze voorschriften
op de noteringen voor citroenen, welke van oorsprong
zijn uit Cyprus en in de Gemeenschap zijn ingevoerd,
volgt dat voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in
artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1 252/73 ; dat
derhalve op de betrokken produkten het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief dient te worden toege
past,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 14 januari 1992 wordt het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief toegepast op verse
citroenen (GN-code ex 0805 30 10) welke in de Gemeen
schap worden ingevoerd en van oorsprong zijn uit Cyprus.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 januari 1992.
(4) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O 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, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 6/29
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VERORDENING (EEG) Nr. 66/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992
houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse clemen
tines van oorsprong uit Marokko
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. 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. 1623/91 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat artikel 25 bis, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijzen
van een uit een derde land ingevoerd produkt gedurende
een tijdvak van vijf tot zeven opeenvolgende marktdagen
afwisselend boven en beneden de referentieprijs liggen,
behoudens in uitzonderlijke gevallen, een compenserende
heffing voor de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat
deze heffing wordt ingesteld wanneer drie invoerprijzen
beneden de referentieprijs liggen, en op voorwaarde dat
een van deze invoerprijzen ten minste 0,6 ecu beneden de
referentieprijs ligt ; dat deze heffing gelijk moet zijn aan
het verschil tussen de referentieprijs en de laatst
beschikbare invoerprijs die ten minste 0,6 ecu beneden de
referentieprijs ligt ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2905/91 van
de Commissie van 2 oktober 1991 tot vaststelling van de
referentieprijs voor verse clementines voor het verkoop
seizoen 1991 / 1992 (3) de referentieprijs voor dit produkt

de in aanmerking te nemen prijzen moeten worden
geconstateerd op de representatieve markten of, in
bepaalde omstandigheden, op andere markten ;
Overwegende dat voor verse clementines van oorsprong
uit Marokko de aldus berekende invoerprijzen gedurende
zes opeenvolgende marktdagen afwisselend boven en
beneden de referentieprijs lagen ; dat drie van deze
invoerprijzen ten minste 0,6 ecu beneden de referentie
prijs liggen ; dat derhalve voor deze verse clementines een
compenserende heffing moet worden ingevoerd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :
— 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 (6), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 Q,
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,

van kwaliteitsklasse I werd vastgesteld op 59,57 ecu per
100 kg netto voor het tijdvak van 1 december 1991 tot en
met 29 februari 1 992 ;

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 ; dat het
begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;
Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 21 18/74 van de Commissie (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3811 /85 (*),
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
150
276
220
368

van
van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
15. 6. 1991 , blz. 8.
3. 10. 1991 , blz. 20.
10. 8. 1974, blz. 20.
31 . 12. 1985, blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt op de invoer van verse clementines (GN-code ex
0805 20 10) van oorsprong uit Marokko een compense

rende heffing toegepast waarvan het bedrag is vastgesteld
op 0,68 ecu per 100 kg netto.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 januari 1992.

Behoudens het bepaalde in artikel 26, lid 2, tweede alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1035/72, is deze verordening
van toepassing tot en met 19 januari 1992.
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O 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, 10 januari 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 6/31
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VERORDENING (EEG) Nr, 67/92 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1992
tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, inzon
derheid op de paragrafen 3 en 10 van Protocol nr. 4
betreffende katoen, gewijzigd bij de Akte van Toetreding
van Spanje en Portugal, inzonderheid op Protocol nr. 14,
en bij . Verordening (EEG) nr. 4006/87 van de Commis
sie (>),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2169/81 van de Raad van
27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften
van de steunregeling voor katoen (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 791 /89 (3), inzonderheid op
artikel 5, lid 1 ,

Overwegende dat het bedrag van de aanvullende steun,
bedoeld in artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
2169/81 werd vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
2880/91 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3826/91 (*) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2880/91 genoemde voorschriften en uitvoe
ringsbepalingen op de gegevens waarover de Commissie
op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding geeft tot
wijziging van het op dit tijdstip geldende bedrag van de
steun als vermeld in artikel 1 van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2169/81
bedoelde steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen
wordt vastgesteld op 73,662 ecu per 100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 januari 1992.

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

Gedaan te Brussel, 10 januari 1992.
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

377 van 31 . 12. 1987, blz. 49.
211 van 31 . 7. 1981 , blz. 2.
85 van 30. 3. 1989, blz. 7.
274 van 1 . 10. 1991 , blz. 48.
357 van 28. 12. 1991 , blz. 95.
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE P.AAD
van 17 december 1991

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de voor de
periode van 20 juli 1991 tot en met 19 juli 1994 geldende vangstmogelijkheden en
financiële bijdrage, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Econo
mische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de
visserij voor de kust van de Comoren

(92/9/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

ingang van de dag na de datum waarop het geldende

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Protocol vervalt ; dat: de Overeenkomst in de vorm van

Economische Gemeenschap,
Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economi

sche Gemeenschap en de. Islamitische Bondsrepubliek
der Comoren inzake de visserij voor de kust van de
Comoren ('), die op 20 juli 1988 te Brussel is onderte
kend, hierna „Overeenkomst" genoemd,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap en de Islamitische
Bondsrepubliek der Comoren hebben onderhandeld om
te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen in de Over
eenkomst dienen te worden aangebracht aan het einde
van de toepassingsperiode van het eerste Protocol bij de
Overeenkomst ;

Overwegende dat ter afronding van deze onderhande
lingen op 16 juli 1991 een nieuw Protocol is geparafeerd ;
Overwegende dat voor de vissers van de Gemeenschap
dank zij dit Protocol voor de periode van 20 juli 1991 tot
en met 19 juli 1994 vangstmogelijkheden worden
geopend in de wateren die onder de soevereiniteit of de
jurisdictie van de Islamitische Bondsrepubliek der
Comoren vallen ;

Overwegende dat, ten einde een onderbreking in de
uitoefening van de visserij door vaartuigen van de
Gemeenschap te vermijden, het betrokken Protocol zo
spoedig mogelijk dient te worden goedgekeurd ; dat de
twee partijen daarom een Overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling hebben geparafeerd die voorziet in de
voorlopige toepassing van het geparafeerde Protocol met

een briefwisseling dient te worden gesloten onder voor
behoud van een definitief besluit op grond van artikel 43
van het Verdrag,
BESLUIT :

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vast
stelling van de voor de periode van 20 juli 1991 tot en
met 19 juli 1994 geldende vangstmogelijkheden en finan
ciële bijdrage, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische
Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de
kust van de Comoren wordt namens de Gemeenschap
goedgekeurd.
De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen
aan te wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst in de
vorm van een briefwisseling te ondertekenen ten einde
daardoor de Gemeenschap te binden (2).
Gedaan te Brussel, 17 december 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. BUKMAN

(2) De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal
door het Secretariaat-generaal van de Raad in het Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen worden bekendge

(') PB nr. L 137 van 2. 6. 1988, blz. 19 .

maakt .
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OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot
vaststelling van de voor de periode van 20 juli 1991 tot en met 19 juli 1994 geldende
vangstmogelijkheden en financiële bijdrage, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren
inzake de visserij voor de kust van de Comoren

A. Brief van de Regering der Comoren
Mijnheer,

Onder verwijzing naar het op 16 juli 1991 geparafeerde Protocol tot vaststelling van de vangst
mogelijkheden en de financiële bijdrage voor de periode van 20 juli 1991 tot en met 19 juli
1994, heb ik de eer U mede te delen dat de Regering der Comoren bereid is dit Protocol met
ingang van 20 juli 1991 voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding overeen
komstig artikel 6 van genoemd Protocol, op voorwaarde dat de Europese Economische
Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.
In dit geval dient een eerste tranche, die gelijk is aan een derde van de financiële bijdrage die is
vastgesteld in artikel 2 van het Protocol, te worden betaald vóór 30 november 1991 .
Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap
instemt met het voorgaande.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Voor de Regering van de
Islamitische Bondsrepubliek der Comoren

B. Brief van de Europese Economische Gemeenschap
Mijnheer,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, welke als volgt luidt :
„Onder verwijzing naar het op 16 juli 1991 geparafeerde Protocol tot vaststelling van de
vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage voor de periode van 20 juli 1991 tot en met
19 juli 1994, heb ik de eer U mede te delen dat de Regering der Comoren bereid is dit
Protocol met ingang van 20 juli 1991 voorlopig toe te passen in afwachting van de inwer
kingtreding overeenkomstig artikel 6 van genoemd Protocol, op voorwaarde dat de Europese
Economische Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.
In dit geval dient een eerste tranche, die gelijk is aan een derde van de financiële bijdrage die
is vastgesteld in artikel 2 van het Protocol, te worden betaald vóór 30 november 1991 .
Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap
instemt met het voorgaande.".
Ik heb de eer U te bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt met de
inhoud van dit schrijven.
Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Voor de Raad van de

Europese Gemeenschappen
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 19 december 1991

tot verschuiving van de datum van tenuitvoerlegging van de nationale toepas
singsbepalingen van Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lid-Staten

(92/ 1 O/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Eerste Richtlijn 89/ 104/EEG van de Raad van
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lid-Staten ('), inzonderheid op artikel 1 6,
lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Lid-Staten op grond van artikel 16,
lid 1 , van Richtlijn 89/104/EEG gehouden zijn de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te
doen treden om uiterlijk op 28 december 1991 aan die
richtlijn te voldoen ;

Overwegende dat de Raad op grond van artikel 16, lid 2,
van die richtlijn op voorstel van de Commissie met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de in
artikel 16, lid 1 , bedoelde datum kan uitstellen tot uiter

lijk 31 december 1992 ;

Overwegende dat deze exceptie in die richtlijn is opge
nomen ten einde, indien nodig, ervoor te zorgen dat de
datum van tenuitvoerlegging van de nationale toepas
singsbepalingen van de richtlijn, voor zover mogelijk,
samenvalt met de datum met ingang waarvan aanvragen
voor registratie van Gemeenschapsmerken kunnen
worden ingediend ;
Overwegende dat het voorstel van de Commissie voor een
verordening van de Raad inzake het Gemeenschaps

merk (2) nog niet is goedgekeurd ; dat genoemde verorde
ning naar verwachting binnenkort zal worden goedge
keurd ;

Overwegende dat het derhalve dienstig lijkt de in
artikel 16, lid 1 , van Richtlijn 89/ 104/EEG bedoelde
datum te verschuiven naar 31 december 1992, ten einde

de hierboven genoemde doelstelling te vergemakkelijken ;
Overwegende dat de doelstellingen voor de voltooiing van
de interne markt in 1992 ondanks dit uitstel onverlet

worden gelaten,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Richtlijn 89/ 104/EEG
vermelde datum wordt vervangen door de datum
31 december 1992.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 19 december 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DANKERT

(2) PB nr. C 351 van 31 . 12. 1980, blz. 1 , en
(') PB nr. L 40 van 11 . 2. 1989, blz. 1 .

PB nr. C 230 van 31 . 8 . 1984, blz. 1 .
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 1991
betreffende steun , verleend door de Derbyshire County Council aan Toyota
Motor Corporation, een onderneming die motorvoertuigen produceert
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(92/ 11 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93,
lid 2, eerste alinea,

Na belanghebbenden overeenkomstig genoemd artikel te
hebben aangemaand hun opmerkingen te maken ('),

ten behoeve van eerstgenoemde bijna waren afgerond.
Deze voorzieningen omvatten verscheidene infrastruc
tuurwerken buiten het Toyota-terrein en andere facili
teiten die nodig waren in verband met plaatselijke
behoeften die waren ontstaan door de investering van
Toyota. De Britse autoriteiten stelden dat dit pakket niets
bevatte dat als steunmaatregelen van de Staten als
omschreven in artikel 92 van het EEG-Verdrag zou
kunnen worden beschouwd.

Overwegende hetgeen volgt :

Rond deze tijd verschenen persberichten waarin erop
werd gewezen dat het terrein van de oorspronkelijke
oppervlakte van 280 acre was vergroot tot 580 acre en aan
Toyota beneden de volle marktwaarde was verkocht.

Op 18 april 1989 kondigden Toyota Motor Corporation
(Toyota) en de Regering van het Verenigd Koninkrijk
(VK) aan, dat Toyota besloten had tot het bouwen van een
nieuwe fabriek van personenauto's op een 280 acre groot

Deze persberichten waren grotendeels gebaseerd op de
notulen van een vergadering van het beleidscomité van de

terrein te Burnaston, Derbyshire, Verenigd Koninkrijk.

de DCC had ingestemd met een pakket maatregelen in
verband met het opbrengen en bouwrijp maken van een
terrein voor het project en de vérkoop aan Toyota van een
„kern" van 280 acre, zoals de onderneming oorspronkelijk
had verlangd, alsmede van een onmiddellijk aangrenzend
terrein van 300 acre, waaraan Toyota daarna nog behoefte
bleek te hebben. Naar schatting van de DCC bedroegen
de als volgt gespecificeerde kosten hiervan :

De produktie zou naar gepland einde 1992 starten met als
aanvankelijk streefcijfer een produktie van 100 000 voer

tuigen per jaar, vervolgens toenemend tot 200 000. In dat
laatste stadium zouden in totaal 3 000 personen recht
streeks in het bedrijf werkzaam zijn. De totale investe

ringen werden geraamd op 400 miljoen pond sterling
(570 miljoen ecu). Hierbij zou geen financiële bijstand van
de centrale overheid worden verleend. De plaatselijke
autoriteiten in Derbyshire hadden een bescheiden
bijstand met betrekking tot een aantal aspecten van het
project aangeboden, zoals het bouwrijp maken van het
terrein en het aanleggen van de toegangswegen. Hierbij
werd duidelijk gesteld dat indien voor een dergelijke

DCC vari 21 november 1989, waarvan ook de Commissie
kennis heeft kunnen nemen. Uit deze notulen bleek, dat

— Verkoop van 280 acre tegen
35 350 pond sterling per acre :
— Verkoop van 300 acre tegen

9,9 miljoen
pond sterling
8,4 miljoen

28 000 pond sterling per acre :

pond sterling

bijstand aanmelding bij de Commissie zou zijn vereist, de
Britse Regering de nodige stappen zou nemen. Op
26 april 1989 gaven de Britse autoriteiten de Commissie
bevestiging van deze toezegging.

Bij brief van 7 februari 1990 stelden de Britse autoriteiten
er de Commissie van in kennis, dat de besprekingen
tussen Toyota en de Derbyshire County Council (DCC)

met betrekking tot een aantal plaatselijke voorzieningen

Totaal
— Geraamde

kosten

van

het

opbrengen van het terrein :
— Geraamde

netto-kosten

13,4 miljoen

pond sterling
voor

toegangswegen en voorzienin- 4,9 miljoen
gen :

pond sterling

Totaal
(') PB nr. C 326 van 28 . 12. 1990, blz. 8.

18,3 miljoen
pond sterling

18,3 miljoen
pond sterling
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De verkoopprijzen van de grond zouden naar beweren de
marktwaarde van een zo groot terrein „met aanzienlijke
plannings- en andere vereisten" weerspiegelen en de
daarmee gemoeide kosten van het aanleggen van
toegangswegen en voorzieningen dekken. Ook werd
gesteld dat zij „zouden voldoen aan het EEG-vereiste dat
voor dergelijke investeringen in de automobielindustrie
geen subsidie mag worden verleend".
Een uitgebreide briefwisseling en een bijeenkomst van de
Commissie en de Britse autoriteiten ter vaststelling van de
relevante feiten en cijfers met betrekking tot het project
en het door de DCC aangeboden pakket maatregelen
volgden. In brieven aan de Britse autoriteiten van 9 en
26 februari 1990 wees de Commissie op de recente
berichten in de pers, dat het in Derbyshire gelegen terrein
onder de prijs aan Toyota zou zijn verkocht, waarbij zij
verzocht om de relevante informatie, met name om een

exemplaar van het verslag van de District Valuer (') inzake
de verkoop van het terrein aan Toyota, alsmede om de
rapporten van de DCC dienaangaande, alvorens een
bijeenkomst te beleggen.
De Britse autoriteiten schreven de Commissie op
26 februari 1990 met bijvoeging van een informatieve
nota over het door de DCC aan Toyota aangeboden
pakket maatregelen. Volgens deze nota zou de DCC een
580 acre groot terrein opbrengen voor doorverkoop aan
Toyota tegen een prijs van 18,3 miljoen pond sterling
(26,1 miljoen ecu). Verschillende infrastructuurdiensten
zouden kosteloos aan Toyota worden verleend, vrijwel
geheel binnen het terrein. De bedoeling van de DCC was
om de gehele transactie zoveel mogelijk kostendekkend af
te sluiten, waarbij de rechtstreekse kosten van de grond
aankoop zouden worden gedekt uit de inkomsten uit de
verkoop van het volledig van infrastructuurwerken voor
ziene terrein. Voor de vaststelling van de marktwaarde van
de grond diende deze in twee delen te worden opge
splitst : een „kern" van 280 acre in overheidseigendom en
het resterende terrein van 300 acre dat in bezit was van

verscheidene, hoofdzakelijk particuliere eigenaars en dat
zou moeten worden onteigend. Het „kern"-terrein was
door de taxateur van de verkoper, de City Estates and
Valuations Officer in juni 1989 getaxeerd op 12,6 miljoen
pond sterling (1 8 miljoen ecu). Deze taxatie was informeel
besproken met de District Valuer, die zijn instemming
had betuigd met de basis waarop deze was uitgevoerd.

Op 28 februari schreven de Britse autoriteiten opnieuw
aan de Commissie, waarbij zij opmerkten dat het advies
van de District Valuer met betrekking tot de taxatie van
het terrein mondeling was gegeven. Wel werd een brief
wisseling bijgevoegd van de DCC inzake de taxatiebasis.
In deze briefwisseling werd betoogd dat het zinvoller was
het terrein van 580 acre als één geheel te beschouwen, in
plaats van dit op te splitsen in een „kern" van 280 acre en
een „uitbreiding" van 300 acre.

Nr. L 6/37

transactie kostendekkend af te sluiten inmiddels waar

schijnlijk niet zou kunnen worden gerealiseerd. De
Commissie verzocht om aanvullende schriftelijke infor
matie, daaronder begrepen een afschrift van de oorspron
kelijke overeenkomst tot verkoop van de grond tussen de
DCC en Toyota, stukken waaruit blijkt dat de verkoop
prijs van de grond overeenkomt met de marktprijs, en een
schriftelijke bevestiging van het advies van de District
Valuer. Op 10 mei verstrekten de Britse autoriteiten deze
inlichtingen aan de Commissie.

Ingevolge de condities van de verkoopovereenkomst
tussen DCC en Toyota van 21 februari 1990 zou Toyota
de eerste 280 acre van de grond van DCC kopen voor 9,9
miljoen pond sterling (14,1 miljoen ecu), overeenkomende
met een gemiddelde verkoopprijs per acre van 35 357
pond sterling, en zoveel van de overige 300 acre van
hetzelfde terrein als het bedrijf nodig zou hebben voor
28 000 pond sterling; per acre. Aangenomen dat Toyota
zou besluiten het resterende gedeelte van de 300 acre in
zijn geheel te kopen, zou de verkoopprijs van het reste
rende gedeelte op 8,4 miljoen pond sterling (12 miljoen
ecu) komen en dat van het in totaal 580 acre grote terrein
op 18,3 miljoen pond sterling (26,1 miljoen ecu).
De eerste 280 acre van het terrein zijn door de Derby
District Valuer formeel getaxeerd op 12,6 miljoen pond
sterling (18 miljoen ecu), dat is 45 000 pond sterling per
acre. Bij deze taxatie is ervan uitgegaan dat het hier ging

om een vrij en onbelast terrein met voorzieningen tot de
grenzen ervan ; de berekening werd uitgevoerd op basis
van actuele marktwaarden, verdisconteerd met het waar

schijnlijke tijdsbestek voor de voltooiing van een derge
lijke infrastructuur. De District Valuer erkende dat
aanzienlijk kleinere terreinen die geschikt zijn voor indus
triële ontwikkeling in dit gebied 200 000 tot 250 000
pond sterling per acre kunnen opbrengen, doch stelde dat
een grote waardeverminderingsfactor moet worden toege
past op de acrewaarde bij de verkoop van zeer grote terrei
nen. Ook moet natuurlijk rekening worden gehouden met
de bijzondere kenmerken van ieder individueel terrein.
De Commissie volgde het argument dat de verkoop
prijzen moeten worden verlaagd, wanneer de gegevens
betreffende transacties inzake kleine terreinen worden

toegepast op transacties voor een zeer groot terrein, en
nam nota van de in het onderhavige geval toegepaste

hoge korting van circa 80 % . Zij merkte evenwel op dat
het 280 acre grote terrein aan Toyota werd verkocht tegen
een gemiddelde prijs per acre van slechts 35 357 pond
sterling, ofwel 78,6 % van de gemiddelde waarde van
45 000 pond sterling volgens de District Valuer, ondanks
de voor de DCC en alle plaatselijke overheden geldende

Op dezelfde datum vond een bijeenkomst plaats tussen de
Commissie en de Britse autoriteiten. Laatstgenoemden
erkenden dat wegens begrotingsoverschrijdingen de
oorspronkelijke bedoeling van de DCC om de gehele

wettelijke verplichting om bij de verkoop van activa hun
optimale waarde te realiseren. De Commissie is derhalve
van mening dat 45 000 pond sterling per acre de mini
mumverkoopprijs voor de eerste 280 acre moet zijn. Op
grond hiervan had de verkoopprijs van de eerste 280 acre
minimaal 12,6 miljoen pond sterling moeten belopen,
oftewel 2,7 miljoen pond sterling méér dan de aan Toyota
berekende prijs.

(') De District Valuer is een overheidsambtenaar (belastingdienst)
met wettelijk voorgeschreven functies die onder meer taxaties
uitvoert ten behoeve van plaatselijke autoriteiten.

Dientengevolge besloot de Commissie op 25 juli 1990 de
procedure van artikel 93, lid 2, van het Verdrag in te
leiden met betrekking tot de voorwaarden van de verkoop
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van het terrein van 580 acre te Burnaston door de DCC

aan Toyota. Deze voorwaarden leken te wijzen op een
staatssteunelement van ten minste 2,7 miljoen pond ster
ling voor de verkoop van het terreingedeelte van 280 acre.
De Commissie was niet in kennis gesteld van een even
tuele taxatie van de overige 300 acre door de District
Valuer. De situatie betreffende de verkoop van deze 300
acre diende te worden verduidelijkt in het licht van
aanvullende informatie die door de autoriteiten van het

Verenigd Koninkrijk moest worden verstrekt en waarbij
de vraag centraal stond of de transactie diende te worden
behandeld als twee afzonderlijke verkopen of als de
verkoop van één enkel terrein. Werd Toyota in de gele
genheid gesteld het terrein te kopen tegen minder dan de
volle marktwaarde, dan zou het feit dat het bedrijf niet de
volledige kosten behoefde te dragen die een dergelijke
verwerving onder normale marktvoorwaarden met zich
meebrengt, indirecte steunverlening in de zin van
artikel 92, lid 1 , van het Verdrag betekenen.
Bij brief van 17 september 1990 maande de Commissie
de Britse Regering aan binnen een maand haar opmer
kingen kenbaar te maken en alle voor de beoordeling van
het geval noodzakelijke inlichtingen te verstrekken. Over
eenkomstig artikel 93, lid 2, van het Verdrag werden ook
de andere Lid-Staten en belanghebbenden aangemaand
hun opmerkingen kenbaar te maken.

verzocht om te onderzoeken of het mogelijk was het
gehele terrein van 580 acre op te brengen ; onderhan
delingen over de prijs waren toen nog niet begonnen.
In de zomer van 1989 had Toyota definitief besloten
het gehele terrein te kopen. Vanaf februari 1990
verkeerde de DCC derhalve in de veronderstelling dat
niet alleen het terrein van 280 acre zou worden

ontwikkeld doch dat Toyota het hele terrein nodig
zou hebben, in welk geval de koopprijs zou worden
vastgesteld op basis van 580 acre, dan wel dat het
bedrijf de „kern" zou nemen, waarbij de DCC het
overige terrein geschikt zou maken voor industriële of
handelsdoeleinden, in welk geval de 9,9 miljoen pond
sterling (14,1 miljoen ecu) die betaald waren voor de
„kern" gerechtvaardigd zouden zijn gezien de aanwe
zigheid van Toyota als „vlaggeschip". Hoe dan ook was
het bedrag van 9,9 miljoen pond sterling niet meer
dan een „historisch overblijfsel" uit de aanvangspe
riode van de besprekingen en had het geen werkelijke
betekenis. In de grondovereenkomst werd slechts van
afzonderlijke percelen gesproken omdat tegen de
opdrachten tot onteigening, die waren uitgevaardigd
om

de

resterende

300

acre

te verwerven,

tot

einde januari 1 990 beroep kon worden aangetekend.
— De verkoopprijs van 18,3 miljoen pond sterling (26,1
miljoen ecu) weerspiegelde het voornemen van de
DCC om de transactie ten minste kostendekkend te

II

In het kader van de procedure van artikel 93, lid 2, heeft
de Britse Regering haar opmerkingen gemaakt bij brieven
van 16 oktober 1990, 1 februari 1991 en 17 mei 1991

alsmede tijdens bijeenkomsten met de diensten van de
Commissie welke op 19 maart, 28 mei en 20 juni 1991
zijn gehouden. De laatste bijeenkomst werd eveneens
bijgewoond door vertegenwoordigers van de Toyota Motor
Company. De door deze vertegenwoordigers gemaakte
opmerkingen zijn vervolgens bij brief van 20 juni 1991
door de juridische vertegenwoordigers van het bedrijf aan
de Commissie toegezonden. De Britse Regering hield
hierbij steeds vol dat de verkoop van het terrein door de
DCC aan Toyota geen staatssteun inhield.
Geen andere Lid-Staat of belanghebbende heeft krachtens
de procedure zijn opmerkingen kenbaar gemaakt.
III

De Britse Regering beantwoordde de brief van de
Commissie van 17 september 1990 inzake de inleiding
van de procedure bij brief van 16 oktober 1990. Zij voerde
aan dat de transacties tussen de DCC en Toyota, zoals
deze in eerdere briefwisseling waren beschreven, het
resultaat waren van normale zakelijke onderhandelingen
en geen staatssteunelement bevatten. De Britse Regering
voerde hierbij onder meer de volgende argumenten aan :
— De overdracht van het terrein van 580 acre diende te
worden beschouwd als één enkele transactie met

betrekking tot het gehele terrein. Terwijl Toyota
in januari 1989 met de DCC besprekingen was
begonnen over het „kern"-terrein van 280 acre, had
het bedrijf de DCC minder dan één maand daarna

doen zijn . De DCC had het terrein door middel van
onteigening in maart 1990 in bezit gekregen en droeg
het in juni 1990 over aan Toyota. De totale aankoop
prijs die door de DCC moest worden betaald kon eerst
worden vastgesteld nadat alle vorderingen tot schade
vergoeding in het kader van de onteigeningsprocedure
waren behandeld. De hoogste raming bedroeg 13,4
miljoen pond sterling (9,1 miljoen ecu), d.w.z. 11
miljoen pond sterling betaald aan Derby City Council
voor de overdracht van de „kern" van 280 acre en 2,4
miljoen pond sterling voor de uitbetaling van schade

vergoedingen voor de resterende 300 acre, waarin de
afwezigheid van ontwikkelingspotentieel vóór de
komst van Toyota door een gebrek aan toegangswegen
en voorzieningen, duidelijk tot uiting kwam.

— Wat betreft het verschil tussen de verkoopprijs van de
kern van 280 acre (9,9 miljoen pond sterling) en de
taxatie door de District Valuer (12,6 miljoen pond
sterling), dient met een aantal factoren rekening te
worden gehouden. De taxatie van grond is geen exacte
wetenschap, met name wanneer het een uniek en
buitengewoon groot terrein betreft als in dit geval. De
verkoopprijs was het resultaat van harde zakelijke
onderhandelingen waarbij Toyota een bijzonder sterke
onderhandelingspositie had. Bovendien had de
District Valuer zich geen rekenschap gegeven van een

aantal problemen die de kosten voor de ontwikkeling
van het terrein zouden verhogen doch die door de
DCC wel onder ogen waren gezien. Met name het
hellende karakter van het terrein, waardoor omvang
rijke grondwerken nodig waren om een vlak terrein te
scheppen, en de ongunstige bodemgesteldheid waar
door uitgebreide heiwerkzaamheden nodig waren voor
er gebouwd zou kunnen worden, zou Toyota in totaal
16 miljoen pond sterling kosten.
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Britse autoriteiten was verzocht. De gevraagde informatie
betrof de wettelijke bepalingen inzake de verkoop van
activa door plaatselijke overheden, bewijsstukken met
betrekking tot vergelijkbare transacties elders in het Vere
nigd Koninkrijk indien beschikbaar, de ontwikkeling van

op waarden die op de datum van de verkoopovereen
komst golden, d. w. z. in februari 1990, waarbij ervan
moet worden uitgegaan dat voorzieningen beschikbaar
zijn tot de grenzen van het terrein en dat de grond vrij
te aanvaarden was. Met zogenoemde nadelen van de
„uitbreiding" met 300 acre — te weten de moeilijke
toegankelijkheid en het geringe ontwikkelingspoten
tieel — dient geen rekening te worden gehouden. Hoe
relevant zij ook mogen zijn indien dit gedeelte van het

grondprijzen en stukken betreffende andere potentiële

terrein afzonderlijk zou worden getaxeerd, zij doen

kopers van het terrein te Burnaston.

niet ter zake wanneer het totale terrein van 580 acre
wordt beschouwd als één enkel terrein dat wordt

De Britse Regering antwoordde de Commissie bij brief
van 1 februari 1991 . Zij verstrekte verdere toelichtingen
inzake de overdracht van het terrein en wees erop dat

gekocht met volledige bouwvergunning voor indus
triële ontwikkeling. Tenslotte ben ik van mening dat
bij de taxatie geen rekening zou moeten worden
gehouden met de twee „aanzienlijke problemen" in

Bij brief van 20 december 1990 verzocht de Commissie
om verdere inlichtingen inzake bepaalde aspecten van de
grondtransacties tussen de DCC en Toyota alvorens een
bilaterale bijeenkomst te organiseren waarom door de

deze als één enkele transactie moest worden beschouwd

met betrekking tot de 580 acre. Zij voegde daarbij het
relevante rechtsvoorschrift van de Local Government Act

van 1972 ter zake van de voorwaarden voor de verkoop
van activa. Hierin heet het dat plaatselijke autoriteiten
over het algemeen geen grond mogen verkopen «tegen
een vergoeding die minder hoog is dan die welke redelij
kerwijs kan worden verkregen". Er was weinig bewijsmate
riaal over vergelijkbare transacties elders in het VK of over
een andere potentiële koper van het desbetreffende
terrein toen of op korte termijn beschikbaar. In de brief
werd er echter op gewezen dat een advies dat door een
District Valuer aan een plaatselijke overheid werd
verstrekt, over het algemeen noch wettelijk vereist noch
bindend was.

Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de
Britse Regering op 19 maart 1991 stelde de Commissie
dat zij, in het licht van de overgelegde stukken en de
argumenten die in de laatste briefwisseling naar voren
waren gebracht, ermee akkoord ging dat de verkoop van
het terrein van 580 acre door de DCC aan Toyota als één
enkele transactie moest worden beschouwd. Om vast te
stellen of deze transactie staatssteunelementen inhield was

het echter noodzakelijk om een taxatie van het gehele
terrein te laten verrichten en de Commissie verzocht de

Britse autoriteiten hiertoe maatregelen te treffen. De
Commissie suggereerde, zonder aan te dringen, dat de
District Valuer de aangewezen persoon leek om deze
taxatie op zich te nemen ten behoeve van de consistentie
en gezien zijn wettelijk voorgeschreven functie. Zij gaf
tevens een taakomschrijving met betrekking tot de
uitvoering van de taxatie. De vertegenwoordigers van de
Britse Regering hadden geen bezwaar tegen het voorstel
om de taxatie door de District Valuer te doen uitvoeren,

mits deze hiertoe bereid was, noch tegen de voorgestelde
taakomschrijving.

Bij brief van 26 maart 1991 bevestigde de Commissie de
Britse autoriteiten haar verzoek om een taxatie van het

verband met het hellende karakter van het land en de

ongunstige bodemgesteldheid waarover u in uw brief
van 16 oktober 1990 spreekt. Onze ervaring heeft
geleerd dat deze „problemen" in feite een normaal
kenmerk zijn van grote terreinen die met het oog op
industriële ontwikkeling worden opgebracht. De
daarmee samenhangende kosten voor heiwerkzaam
heden vormen eveneens normale kosten voor auto

assemblagefabrieken op het platteland ".
Kort daarop deelden de Britse autoriteiten de diensten
van de Commissie mede dat de District Valuer bereid was
de taxatie uit te voeren .

Bij brief van 17 mei 1991 dienden de Britse autoriteiten
het verslag van de District Valuer bij de Commissie in en
verzochten zij om een ontmoeting op korte termijn om
het te bespreken.

In zijn verslag geeft de District Valuer een nauwkeurige
beschrijving van het terrein, de vroegere functies ervan, de
bouwvergunning die op 9 augustus 1989 werd verleend
voor de bouw van de fabriek voor de assemblage en
produktie van automobielen alsmede de geldende voor
waarden en de verkoopovereenkomst die ter beschikking
was gesteld. Vervolgens bevestigde hij de taakomschrijving
voor zijn taxatie en beschreef deze als volgt :
„Ik wens derhalve duidelijk te stellen dat deze taxatie
mijn beoordeling inhoudt van de prijs waarvoor het
terrein, naar redelijkerwijs kan worden verwacht, op de
dag van de taxatie op de vrije markt zou kunnen
worden verkocht, ervan uitgaande dat zich een koper
aanbiedt en onder de voorwaarden van de verkoop
overeenkomst en bij de beschikbaarheid van een
bouwvergunning.

Om alle twijfel te vermijden worden alle kenmerken
van het terrein opgesomd alsmede de problemen die
de verkopers en kopers bij normale onderhandelingen
op de vrije markt zouden hebben beïnvloed ".

terrein van 580 acre, met de volgende taakomschrijving :

„De taxatie dient te worden uitgevoerd op grond van
dezelfde criteria en methodiek die in de oorspronke
lijke taxatie van het „kern"-terrein zijn gehanteerd
indien er geen dwingende reden bestaat om hiervan af
te wijken. De taxatie dient met name te zijn gebaseerd

Op deze basis concludeerde de District Valuer dat de
waarde van het terrein 22,5 miljoen pond sterling
bedroeg. Hij voegde toe dat uitgebreid onderzoek op
nationale schaal geen vergelijkbare transacties van deze
omvang aan het licht had gebracht en weinig nuttig
bewijsmateriaal had opgeleverd.
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Tijdens een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de
Britse Regering en de Commissie op 28 mei 1991 stelden
eerstgenoemden dat het verslag van de District Valuer,
hoewel het op zich steekhoudend was, toch niet
aantoonde dat het project van de overheid steun ontving.
Uit niets bleek dat Toyota van plan was om staatssteun
aan te vragen of te ontvangen. Omtrent een technisch
punt merkten de vertegenwoordigers van de Britse Rege
ring op dat de District Valuer had moeten worden
verzocht zijn beoordeling te baseren op de grondprijzen
van april 1989 — toen de voorwaarden van de verkoop
feitelijk werden overeengekomen — en niet van februari
1990, toen de verkoopovereenkomst formeel werd onder
tekend. Ten slotte merkten zij op dat zelfs indien van
staatssteun kon worden gesproken, het bedrag zo gering
was dat het de handel tussen de Lid-Staten niet zou beïn
vloeden .

Tijdens een volgende bijeenkomst op 20 juni, die tevens
werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Toyota,
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andere onderzoek had tot de conclusie geleid dat,

zonder rekening te houden met de invloed van
Toyota, de waarde van de grond in de desbetreffende
periode van tien maanden met 1 8 % was gestegen en
— tabellen van de grondprijzen van terreinen voor indus
triële en opslagdoeleinden vanaf 1 april 1989 en in
1990, overgenomen uit het Property Market Report
van het Valuation Office.

Tijdens de bijeenkomst stelden de Britse vertegenwoordi
gers dat de grondprijzen over het algemeen tussen april
1989 en februari 1990 sterk waren gestegen. Bovendien
waren zij van mening dat, aangezien grondtaxatie onver
mijdelijk arbitrair is en een subjectief element bevat, de
partijen zich veeleer zouden moeten bezighouden met het
vaststellen van een redelijke prijs dan van één absoluut
cijfer, met name omdat, zoals de District Valuer zelf had
toegegeven, hij nauwelijks of geen vergelijkingsmateriaal
had voor zijn taxatie.

werd een aantal documenten aan de Commissie ter hand

gesteld ; er werd verwezen naar andere stukken die later
op dezelfde dag door de juridische vertegenwoordigers van
Toyota formeel werden ingediend. Deze laatste docu
menten omvatten

— de notities van de belangrijkste vertegenwoordiger van
Toyota,
— een vergelijking van de grondprijzen in Zuid-Wales,
Burnaston en Humberside
en

— een uitvoeriger vergelijking van prijzen van onontwik
kelde industrieterreinen door Toyota.
De overige documenten die door de Britse vertegenwoor
digers werden overhandigd omvatten
— een afschrift van een brief van 3 juli 1991 van de
District Valuer in antwoord op een verzoek van het
Ministerie van Handel en Industrie om na te gaan
welk gevolg het voor zijn verslag zou kunnen hebben
gehad indien hij april 1989 in plaats van februari 1990
als datum van taxatie had gekozen. In deze brief werd
opgemerkt dat de marktvoorwaarden in de desbetref
fende periode in feite waren verslechterd ; het was de
„overtuigde conclusie" van de Valuer dat „de waarde in
april 1989 niet geringer zou zijn geweest dan die
welke ik in februari 1990 heb opgegeven. Ik zou de
waarde op beide data zelfs gelijk schatten.",

— afschriften van twee verslagen van 13 en 14 juni 1991
van een Brits adviesbureau op het gebied van onroe
rend goed, naar aanleiding van een op eigen initiatief
ingediend verzoek van 7 juni van het Ministerie van
Handel en Industrie ; in het eerste verslag werden de
wijzigingen in de waarde van grond gedurende de
periode april 1989 tot februari 1990 in de Derby
streek geanalyseerd en in het tweede verslag werd een
alternatieve taxatie gegeven van het terrein van 580
acre per februari 1990 . In het laatste verslag, dat
gedeeltelijk op door het Ministerie van Handel en
Industrie verstrekte informatie is gebaseerd, werd het
terrein op 19 miljoen pond sterling getaxeerd. Het

De vertegenwoordigers van Toyota benadrukten hun
vanaf het begin openlijk beleden voornemen om het
project te Burnaston uit te voeren zonder steun van de
centrale regering of de plaatselijke overheid aan te vragen
of te ontvangen. Zij schetsten hun zuiver zakelijke bena
dering met betrekking tot hun bestudering van alterna
tieve terreinen, evenals hun besluit om het terrein te

Burnaston te kiezen op basis van de opvatting dat de door
de DCC gevraagde prijs de handelswaarde van het terrein
vertegenwoordigde. Zij herhaalden het standpunt van de
Britse vertegenwoordigers dat een aantal grondprijzen een
redelijker aanpak van het taxatieprobleem zou zijn
geweest dan één enkele prijs.
Bij brief van 11 juli 1991 legden de Britse autoriteiten
nog een intern document over dat door Toyota met
betrekking tot de transactie was opgesteld. Zij verzochten
de Commissie rekening te houden met de erin vervatte
gegevens, met name die welke betrekking hadden op de
prijzen die Toyota voor andere terreinen in het VK waren
geboden, mei: het verzoek de vertrouwelijkheid van een
deel van de informatie te respecteren. In dit document
werd opnieuw een aantal van de algemene argumenten
die in een eerder stadium door de Britse zijde naar voren
waren gebracht herhaald, namelijk dat de transactie geen
staatssteun inhield . Het document bevatte onder meer de

volgende opmerkingen :
— aangezien dit de eerste keer zou kunnen zijn dat de
Commissie een besluit neemt over staatssteun met

betrekking tot de verkoop van aan de Staat toebeho
rende grond, zou het niet „gebaseerd moeten zijn op
slechts oppervlakkig onderzoek en zwak bewijsmateri
aal" ;

— bij taxatie van het terrein dient rekening te worden
gehouden met alle ter zake doende overwegingen en
doeleinden van de partijen, met inbegrip van het feit
dat Toyota een sterke onderhandelingspositie had ten
opzichte van de DCC, die een groot onontwikkeld
terrein aanbood dat in de toekomst moeilijk verkoop
baar zou kunnen blijken en die zich eveneens bewust
was van de aanzienlijke niet-financiële voordelen voor
de DCC indien de koop zou doorgaan ;
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— de alternatieve taxatie in opdracht van de Britse auto

riteiten brengt eén aantal tekortkomingen van het
verslag van de District Valuer aan het licht, hetgeen
mede pleit voor het vaststellen van een marge voor de
prijs van bij voorbeeld 16 tot 24 miljoen pond sterling
in plaats van een vast bedrag zoals in de taxatie.
IV

Toyota Motor Incorporation is de grootste producent van
motorvoertuigen met de hoofdzetel in Japan. In 1990
verkocht de groep in de gehele wereld in totaal 4,4
miljoen auto's, en werd een nettoverkoopcijfer gehaald
van 58 084 miljoen ecu. In hetzelfde jaar werden 351 000
auto's van dit merk ingevoerd in de Gemeenschap, wat

neerkomt op 2,7 % van de auto's die in dat jaar in de
Gemeenschap werden geregistreerd. De investering door
de onderneming in een fabriek te Burnaston die in 1989
werd aangekondigd vormde de volgende stap in een reeks
maatregelen waarmee werd beoogd de banden van het
bedrijf met Europa nauwer aan te halen. Toyota legt zich
erop toe om, in zijn eigen woorden, „een volledig
aanvaard lid van de Europese automobielindustrie te
worden".

De markt voor personenauto's in West-Europa maakte
aan het einde van de jaren tachtig een periode van snelle
groei door, doch zij is, met Duitsland als enige uitzonde
ring, in de afgelopen jaren sterk teruggelopen en de voor
uitzichten op korte termijn blijven moeilijk en onzeker.
Op de middellange tot lange termijn lijkt een terugkeer
tot een groeipercentage van circa 1 12% per jaar een
redelijke hypothese.
V

Bij de inleiding van de onderhavige procedure stelde de
Commissie dat „de kwestie van het al dan niet bestaan

van staatssteun moet worden toegespitst op de vraag, of de
voorwaarden en omstandigheden waaronder de verkoop
van de grond aan Toyota door de DCC heeft plaatsgevon
den, afwijken van de gebruikelijke handelspraktijken en
criteria in een zodanige mate, dat zij staatssteun ten
behoeve van Toyota vormen in de zin van artikel 92, lid
1 , van het Verdrag". Dit blijft het uitgangspunt dat bij de
bestudering van deze zaak moet worden gehanteerd. De
Commissie is er volledig van overtuigd dat de Britse
Regering zelf niet voornemens was steun aan het project
te verlenen. De Commissie heeft eveneens vanaf het

begin aanvaard dat niets erop wijst dat Toyota om staats
steun heeft verzocht of erop uit was rechtstreeks of
onrechtstreeks staatssteun te ontvangen via de voor
waarden voor de overdracht van het terrein. Dat het niet

in de bedoeling van Toyota lag om staatssteun te
ontvangen betekent evenwel niet dat de verkoop van het
terrein door de DCC geen staatssteun impliceerde. Het is
tevens duidelijk dat het betrokken steunbedrag gering is

ten opzichte van de totale kosten van het project en dat
Toyota in ieder geval ook zonder de steun met het project
zou zijn gestart.

De DCC was volgens de nationale wetgeving verplicht het
terrein aan Toyota te verkopen voor de hoogste opbrengst
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die redelijkerwijs kon worden verkregen. In de praktijk
zou hierbij, volgens de Britse autoriteiten, rekening
moeten worden gehouden met factoren zoals de aard en
de lokatie van de grond, de plannings- en andere
problemen ten aanzien van de ontwikkeling alsmede de
grondmarkt. Dit uitgangspunt strookt met het standpunt
van de Commissie dat de instelling van een overheidsin
stantie wanneer deze activa aan een in de Gemeenschap
werkzaam bedrijf verkoopt, overeen dient te komen met
de denkwijze van een particuliere verkoper die handelt
onder de normale voorwaarden van een markteconomie

overeenkomstig het standpunt van de Commissie inzake
de deelneming van overheidsinstanties in het kapitaal van
ondernemingen ('). Gelet op een en ander zou een parti
culiere verkoper het bod van verschillende gegadigden
bestuderen en het goed aan de hoogste bieder verkopen.
Wanneer de verkoper ziet dat zich vanwege bijzondere
omstandigheden, zoals bij voorbeeld de omvang van een
terrein of de ongunstige bouwvoorwaarden, niet onmid
dellijk andere potentiële kopers aandienen en wanneer hij
geen betrouwbare referentie heeft met betrekking tot de
marktwaarde van het goed, zou hij dit door een professio
nele taxateur laten taxeren, rekening houdende met alle
omstandigheden alsmede met de verkoopvoorwaarden die
geen verband houden met de prijs, alvorens het te verko
pen. Hij zou vervolgens trachten om het aldus tot stand
gekomen taxatiebedrag als verkoopprijs van de koper te
verkrijgen.
Bij de verkoop van het terrein te Burnaston liet de DCC
geen taxatie van het terrein uitvoeren alvorens het in april
1989 aan Toyota aan te bieden. De enige taxatie waarover
de DCC beschikte had betrekking op de kern van 280
acre die in juni 1989 was uitgevoerd, dat wil zeggen na
het bod van Toyota. Zoals bij de inleiding van de onder
havige procedure werd opgemerkt overschreed deze
taxatie het van Toyota gevraagde bedrag met 2,7 miljoen
pond sterling en werd er door de DCC geen poging
gedaan om de verkoopprijs te herzien ten einde met dit
verschil rekening te houden. Het resterende gedeelte van
het terrein werd door de DCC niet uit eigen beweging
getaxeerd.
De Commissie kan niet aanvaarden dat het streven van de

DCC om de aan Toyota aangeboden „package deal"
kostendekkend af te sluiten, blijkens de notulen van het
beleidscomité van de DCC van 21 november 1989 zoals

hierboven vermeld en in de daaropvolgende briefwisseling
met de Britse autoriteiten bevestigd, overeenstemt met de
handelwijze van een commercieel geïnspireerde verkoper.
Dit streven was expliciet gebaseerd op de geraamde
kosten voor het opbrengen van de grond en voor de
aanleg van toegangswegen en het verschaffen van voorzie
ningen naar het terrein . De „aanzienlijke plannings- en
andere problemen" die volgens de DCC het terrein
kenmerkten en de marktprijs ervan beïnvloedden golden
niet voor de koper, Toyota. De Commissie kan niet
aanvaarden dat een ruwe raming van de kosten voor het
bijeenbrengen van voornamelijk landbouwgrond en het
verschaffen van voorzieningen wordt voorgesteld als een

redelijk substituut voor de marktprijs of de hoogste prijs
die de DCC redelijkerwijs zou kunnen hebben gekregen,
(') Bulletin EG 9-1984.

aangezien deze geen verband hield met de waarde van
industriegrond (').

Onder deze omstandigheden, en gezien het feit dat de
Commissie ermee instemde de verkoop van het terrein als
één enkele transactie te beschouwen, zag de Commissie
geen andere mogelijkheid dan dat het gehele terrein zou
worden getaxeerd op basis van dezelfde uitgangspunten
als de oorspronkelijke taxatie die met betrekking tot het
kerngedeelte van 280 acre was uitgevoerd, en dat zij deze
taxatie zou vergelijken met de door Toyota betaalde prijs
om vast te stellen of de transactie staatssteun omvatte . De

Britse autoriteiten aanvaardden deze benadering in maart
1991 en maakten geen bezwaar tegen de voorgestelde
punten waarmee bij de taxatie rekening zou moeten
worden gehouden of tegen het voorstel dat de taxatie door
de District Valuer zou worden uitgevoerd.
Wat de argumenten betreft die door de Britse Regering en
Toyota zijn aangevoerd met betrekking tot het verslag van
de District Valuer, wil de Commissie allereerst in alge
mene zin opmerken dat deze argumenten overtuigender
zouden zijn geweest indien zij naar voren waren gebracht
vóórdat de Britse autoriteiten hadden ingestemd met de
door de Commissie gewenste taakomschrijving van de
taxatie en de indiening van het verslag door de District
Valuer. Met betrekking tot het specifieke argument dat de
taxatie gebaseerd had moeten zijn op de prijzen van april
1989 en niet van februari 1990 heeft de District Valuer

zelf bevestigd dat dit geen invloed zou hebben gehad op
zijn conclusie. Bovendien vindt de Commissie in de
studie inzake grondprijsontwikkelingen gedurende deze
periode, waartoe de Britse autoriteiten opdracht hadden
gegeven, niet voldoende aanleiding om deze conclusie in
twijfel te trekken. Wat het argument betreft dat er kosten
zijn verbonden aan de beweerde problemen met betrek
king tot het hellende karakter van het terrein en de
ongunstige bodemgesteldheid, is de Commissie van
mening dat dergelijke kosten normaal zijn voor grote
terreinen die geschikt moeten worden gemaakt voor
industriële ontwikkeling, met name de kosten voor
heiwerkzaamheden
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in

verband

met

de

bouw

van

fabrieken voor de assemblage van motorvoertuigen op het
platteland. Zij zijn niet van dien aard dat zij bijzondere
overweging door de District Valuer rechtvaardigden naast
de „uitvoerige beschijving van de topografie" die reeds in
zijn verslag is opgenomen.
Wat de andere taxaties betreft waartoe de Britse autori

teiten op eigen initiatief opdracht hebben gegeven nadat
zij van de District Valuer het verslag hadden ontvangen
alsmede zijn brief waarin hij bevestigde dat een prijs geba
seerd op de situatie van februari 1990 niet zou verschillen
van de in zijn conclusie genoemde prijs, kan de
Commissie niet akkoord gaan met kritiek achteraf en het
door een partij met terugwerkende kracht vervangen van
een particuliere taxateur door een door de overheid
benoemde taxateur zonder dat hiertoe een dwingende
(') Zoals hierboven wordt opgemerkt is het onwaarschijnlijk dat
de berekeningen op grond waarvan de transactie kostendek
kend zou kunnen worden afgesloten, haalbaar zijn ; de kosten
overschrijdingen door de DCC met betrekking tot het ver
schaffen van de nodige voorzieningen zullen aanzienlijk zijn.

reden bestaat. Dit zou niet in het belang zijn van een
eerlijke en consistente besluitvorming van de Commissie.
Bovendien is de Commissie niet van mening dat de
inhoud van deze vertrouwelijke taxatie de kritiek recht
vaardigt die achteraf door Toyota op de methodiek van de
District Valuer is geleverd.
De Commissie ziet geen redelijk motief om in dit late
stadium de prijs die in het verslag van de District Valuer
wordt genoemd te vervangen door een „representatieve
prijsmarge" zonder dat hiertoe eerder een voorstel was
gedaan en zonder deugdelijke criteria voor de afbakening
van een dergelijke marge. In dit stadium te trachten een
reeks waarden vast te stellen zou slechts een element van

ongerechtvaardigde arbitrage en onzekerheid toevoegen
en zou in strijd zijn met het streven naar rechtvaardigheid
en objectiviteit waardoor de Commissie zich gedurende
deze gehele procedure heeft laten leiden. De Commissie
wijst er in dit verband op dat het taxatierapport waartoe
door de Britse autoriteiten op eigen initiatief opdracht was
gegeven zelf in de conclusie een nauwkeurig taxatiebedrag
vermeldt en niet verwijst naar een prijswaaier waarbinnen
een „redelijk»; marktwaarde" zou vallen.
Ten slotte heeft de Commissie de vertrouwelijke stukken
bestudeerd die door Toyota met betrekking tot alterna
tieve terreinen waren toegezonden, alsmede de stukken
die door de Britse autoriteiten waren overgelegd met
betrekking tot de grondprijzen voor industrie- en opslag
terreinen van het Valuation Office, en heeft geconstateerd
dat zij geen afbreuk doen aan de conclusie dat de trans
actie tussen de DCC en Toyota staatssteun omvatte ten
belope van 4 ,2 miljoen pond sterling.
De Commissie komt derhalve tot de slotsom dat het

verschil van 4,2 miljoen pond sterling tussen de taxatie
van de District Valuer van het terrein van 22,5 miljoen
pond sterling en de door Toyota betaalde prijs van 18,3
miljoen pond sterling de verlening van staatssteun door
de DCC aan het bedrijf inhoudt.
Er bestaat een omvangrijk intracommunautair handelsver

keer in personenauto's, dat in 1 990 6 398 000 stuks
omvatte, meï een waarde van 48 292 miljoen ecu. De
steun van 4,2 miljoen pond sterling die door de DCC aan
Toyota is verleend zal derhalve het intracommunautaire

handelsverkeer in auto's ongunstig beïnvloeden en dreigt
de mededinging op deze markt te verstoren. Deze steun
kan derhalve worden beschouwd als aan Toyota verleende
staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1 , van het Verdrag.
VI

Deze steun, die niet binnen het toepassingsgebied van
een goedgekeurde regeling valt, had bij de Commissie
moeten worden aangemeld ingevolge artikel 93, lid 3, van
het Verdrag. Bovendien valt de betrokken commerciële
activiteit binnen de parameters van de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindus
trie (2). Hierin wordt gesteld : „Ten aanzien van buiten het
toepassingsgebied van een goedgekeurde steunregeling te
(2) PB nr. C 123 van 18 . 5. 1989, blz. 3.

verlenen steun geldt voor elke project uiteraard, ongeacht
de ermee gemoeide uitgaven en de steunintensiteit, de
verplichting van aanmelding overeenkomstig artikel 93,
lid 3, van het EEG-Verdrag ".

Aangezien de Britse Regering de steun in dit geval niet
van tevoren heeft aangemeld, was de Commissie niet in
staat haar standpunt inzake de maatregelen te bepalen
voordat zij ten uitvoer werden gelegd. De steun is dan ook
onrechtmatig nu hij in strijd met artikel 93, lid 3, van het
Verdrag werd toegekend.
In dit verband moet worden opgemerkt dat — gezien het

dwingende karakter van de procedureregels van artikel 93,
lid 3, van het Verdrag, die ook van belang zijn met
betrekking tot de openbare orde, en waarvan het Hof van
Justitie in zijn arrest van 19 juni 1973 in zaak 77/72 (') de
rechtstreekse werking heeft erkend — de onrechtmatig
heid van de steun in kwestie niet a posteriori ongedaan
kan worden gemaakt.
VII

In artikel 92, lid 3, van het Verdrag worden de steunmaat
regelen opgesomd die als verenigbaar met de gemeen
schappelijke markt kunnen worden beschouwd. Verenig
baarheid met het Verdrag moet worden vastgesteld in de
context van de Gemeenschap als geheel en niet van een
afzonderlijke Lid-Staat. Om de goede werking van de
gemeenschappelijke markt te garanderen en met inaan
merkingneming van de in artikel 3, onder f), vervatte
beginselen, moeten de in artikel 92, lid 3, van het Verdrag
opgesomde uitzonderingen op het in artikel 92, lid 1 ,
neergelegde beginsel bij de toetsing van elke steunrege
ling of afzonderlijke steunmaatregel op restrictieve wijze
worden uitgelegd. Met name kunnen zij slechts van
toepassing zijn indien de Commissie constateert dat het
marktmechanisme op zichzelf, zonder dat de steun wordt
verleend, niet toereikend is om eventuele ontvangers van
de steun ertoe te bewegen zo te handelen dat een van de
nagestreefde doelstellingen wordt bereikt.

Ten aanzien van de uitzonderingen van artikel 92, lid 3,
onder a) en c) (inzake steunmaatregelen om de ontwikke
ling van bepaalde streken te bevorderen), zij erop gewezen
dat Burnaston, Derbyshire, niet ligt in een streek die in
aanmerking komt voor regionale steun uit hoofde van
artikel 92, lid 3, onder a) of onder c).
Wat de uitzonderingen van artikel 92, lid 3, onder b),
betreft, blijkt op generlei wijze uit de feiten dat de steun
in kwestie bedoeld is om de verwezenlijking van een
project van gemeenschappelijk Europees belang te bevor
deren of een ernstige verstoring in de Britse economie op
te heffen. Overigens heeft de Britse Regering de steun in
kwestie ook niet met zodanige argumenten gerechtvaar
digd.
Ten aanzien van de uitzondering van artikel 92, lid 3,
onder c), van het Verdrag, welke betrekking heeft op
„steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde
(') Jurispr. 1973, blz. 611 .
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vormen van economische bedrijvigheid te vergemakkelij
ken", kan de Commissie bepaalde vormen van steun aan
de automobielindustrie als verenigbaar met de gemeen
schappelijke markt goedkeuren mits zij beantwoorden aan
een van de positieve criteria voor de beoordeling van
gevallen van steunverlening — met uitzondering van
regionale steun — die worden genoemd in de
richtsnoeren welke deel uitmaken van het communautair
kader voor staatssteun aan die sector. Deze criteria

betreffen steun met de volgende doelstellingen : reddings
en herstructureringssteun, steun voor innovatie of funda
mentele rationalisatie, onderzoek en ontwikkeling, milieu
bescherming, en steun voor basisberoepsopleiding. Geen
van deze doelstellingen zijn op de steun in het project in
kwestie van toepassing, en de Britse Regering heeft dit
ook nooit beweerd.

VIII

Wanneer toegekende steun onverenigbaar is met de

gemeenschappelijke markt, kan de Commissie — gebruik
makend van de bevoegdheid die haar bij artikel 93, lid 2,
van het Verdrag wordt verleend en op grond van het
arrest van het Hof van Justitie van 12 juli 1973 in zaak
70/72 (2), welke uitspraak werd bevestigd bij arrest van 24
februari 1987 in zaak 310/85 (3) — de Lid-Staten
verzoeken de verleende steun terug te vorderen. Uit dien
hoofde is het noodzakelijk dat de Britse autoriteiten
binnen twee maanden de onverenigbare steun die door de
Derbyshire County Council aan Toyota is verleend, terug
vorderen, welke terugvordering moet plaatsvinden over
eenkomstig de bepalingen van nationaal recht, met name
die welke betrekking hebben op de moratoire interesten
over schulden aan de Staat, voor het geval de terugbeta
ling later geschiedt dan door de Commissie is bepaald,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De steunverlening in de vorm van een subsidie ten
bedrage van 4,2 miljoen pond sterling aan Toyota Motor
Corporation welke een gevolg was van de verkoop aan die
onderneming van een terrein van 580 acre te Burnaston
door de Derbyshire County Council in februari 1990, is
onrechtmatig daar deze in strijd met artikel 93, lid 3, van
het EEG-Verdrag is; verleend. Bovendien is de steun
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de
zin van artikel 92 van het Verdrag.
Artikel 2

De Regering van het Verenigd Koninkrijk zorgt ervoor
dat deze steun ongedaan wordt gemaakt door middel van
een betaling van 4 ,2 miljoen pond sterling door Toyota
aan de Derbyshire County Council binnen twee maanden
vanaf de datum van kennisgeving van deze beschikking.
Dit bedrag wordt verhoogd met de interest die het bedrijf
(2) Jurispr. 1973, blz. 313.
(3) Jurispr. 1987, blz. 901 .
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ten onrechte zou kunnen ontvangen indien de terugbeta
ling na de genoemde termijn van twee maanden zou
plaatsvinden.
Artikel 3
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Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.
Gedaan te Brussel, 31 juli 1991 .

De Regering van het Verenigd Koninkrijk deelt de

Voor de Commissie

Commissie binnen twee maanden vanaf de kennisgeving

Leon BRITTAN

van deze beschikking mee welke maatregelen zij heeft
genomen om aan deze beschikking te voldoen.

Vice- Voorzitter
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Nr. L 6/45

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 december 1991

tot wijziging van Beschikking 91/107/EEG tot machtiging van een aantal Lid
staten om voor gezaagd naaldhout van oorsprong uit de Verenigde Staten van
Amerika afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de
Raad toe te staan

(Slechts de teksten in de Spaanse, Duitse, Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse
en Portugese taal zijn authentiek)

(92/ 12/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van
21 december 1976 betreffende beschermende maatregelen
tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de
Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige
produkten schadelijke organismen ('), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 91 /27/EEG van de Commissie (2), en met
name op artikel 14, lid 3, tweede en derde streepje,
Gezien de verzoeken van België, Duitsland, Griekenland,
Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal
en het Verenigd Koninkrijk,

Overwegende dat krachtens Richtlijn 77/93/EEG hout
van Coniferae dat aan de omschrijving van GN-code
ex 4407 10 beantwoordt en van oorsprong is uit Canada,
China, Japan, Korea en de Verenigde Staten van Amerika,
wegens het gevaar voor insleep van schadelijke orga
nismen niet in de Gemeenschap mag worden binnenge
bracht, tenzij het hout op adequate wijze kunstmatig is
gedroogd en dienovereenkomstig is gemerkt ;

Overwegende evenwel dat op grond van artikel 14, lid 3,
tweede streepje, van Richtlijn 77/93/EEG afwijkingen van
die regel kunnen worden toegestaan, als vaststaat dat er
geen gevaar is voor verspreiding van schadelijke organis
men ;

Overwegende bovendien dat krachtens artikel 14, lid 3,
derde streepje, van Richtlijn 77/93/EEG afwijkingen
kunnen worden toegestaan van de regel dat een fytosani
tair certificaat is vereist, als gelijkwaardige waarborgen
worden gegeven en vaststaat dat er geen gevaar is voor
verspreiding van schadelijke organismen ;

Overwegende dat de Commissie op basis van de infor
matie die haar door de Verenigde Staten van Amerika is
verstrekt en die tijdens een missie in 1990 in dat land is
verzameld, tot de conclusie is gekomen dat de Verenigde
Staten van Amerika een officieel erkend en gecontroleerd
programma hebben opgezet voor de afgifte van „Certifi
cates of Debarking and Grub Hole Contrei" (certificaten
inzake controle op ontschorsing en op boorgaten) om te
garanderen dat het hout volledig van de schors is ontdaan
en om de kans op verspreiding van schadelijke orga
nismen te beperken ; clat er minder kans bestaat dat scha
delijke organismen worden ingesleept als het hout verge
zeld gaat van een in he t kader van voornoemd programma
afgegeven „Certificate of Debarking and Grub Hole
Control" ;

Overwegende dat de Commissie bij de Beschikkingen
91 / 107/EEG (3) en 91 /636/EEG (4), op grond van het
gebruik van voornoemd „Certificate of Debarking and
Grub Hole Control", voor gedroogd naaldhout van
oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika dergelijke
afwijkingen heeft toegestaan wanneer aan bepaalde tech
nische voorwaarden wordt voldaan ;

Overwegende dat geen boorgaten zijn aangetroffen in
gezaagd naaldhout dat is ingevoerd overeenkomstig
Beschikking 91 / 107/EEG ; dat uit de beschikbare infor
matie niet kon worden geconcludeerd dat het voor
noemde „Debarking and Grub Hole Control-program"
niet behoorlijk zou werken ;
Overwegende dat bij Beschikking 91 /636/EEG is bepaald
dat de machtiging afloopt op 31 december 1991 ;

Overwegende dat momenteel naaldhout van oorsprong uit
de Verenigde Staten van Amerika in de Gemeenschap
wordt binnengebracht ; dat in dat land normaal geen fyto
sanitaire certificaten worden afgegeven voor gezaagd
hout ; dat in de Verenigde Staten van Amerika momenteel
slechts een beperkte capaciteit voor het kunstmatig
drogen beschikbaar blijkt te zijn ;

Overwegende dat een goede kunstmatige droging op dit
ogenblik een doeltreffende maatregel is om de Gemeen
schap te beschermen tegen het binnenbrengen van
bepaalde organismen die naaldhout aantasten ; dat het
evenwel gebruikelijk is om voor de verschillende hout
soorten verschillende droogschema's toe te passen ten
einde het hout tot het voor het uiteindelijke gebruik
vereiste vochtgehalte te drogen ; dat deze droogprocessen
de toepassing vereisen van verschillende temperaturen en
verschillende droogtijden ;

(') PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20.
O PB nr. L 16 van 22. 1 . 1991 , blz. 29.

O PB nr. L 56 van 2. 3. 1991 , blz. 26.
(4) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991 , blz. 34.
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Overwegende dat een communautair onderzoekpro
gramma is ingesteld om te bepalen aan welke normen
een warmtebehandeling moet voldoen om te garanderen

dat Bursaphelenchus xylophilus en zijn vectoren worden
uitgeroeid, opdat de Comrtiissie permanente voorschriften
zou kunnen vaststellen om de verspreiding van genoemde
organismen tegen te gaan ;

„De in artikel 1 verleende machtiging loopt af op
31 december 1992, zijnde de laatste datum van
binnenkomst in de Gemeenschap. De machtiging
wordt vóór die datum ingetrokken indien blijkt dat de
in artikel 1 , lid 2, vastgestelde voorwaarden niet vol
staan om het binnenbrengen van schadelijke orga
nismen te voorkomen of dat niet aan de voorwaarden
is voldaan .".

Overwegende dat de resultaten van dat onderzoek nog
niet volledig beschikbaar zijn ;

Overwegende dat de geldigheidsduur van de machtiging
bijgevolg met één jaar dient te worden verlengd ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Planteziektenkundig Comité,
I

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het
Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse
Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het
Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en
het Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord
Ierland.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Beschikking 91 / 107/EEG wordt als volgt gewijzigd :
De tekst van artikel 3 wordt vervangen door de volgende
tekst :

Gedaan te Brussel, 18 december 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 december 1991

tot wijziging van Beschikking 90/505/EEG tot machtiging van een aantal Lid
staten om voor gezaagd naaldhout van oorsprong uit Canada afwijkingen van
sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan
(Slechts de teksten in de Spaanse, Duitse, Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse
en Portugese taal zijn authentiek)

(92/ 13/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Canada voor de afgifte van „Certificates of Debarking and

GEMEENSCHAPPEN,

Grub Hole Control7»Certificats d'écorfage du bois et

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

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van
21 december 1976 betreffende beschermende maatregelen

tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de
Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige
produkten schadelijke organismen ('), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 91 /27/EEG van de Commissie (2), en met
name op artikel 14, lid 3, tweede en derde streepje,
Gezien de verzoeken van België, Duitsland, Griekenland,
Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal
en het Verenigd Koninkrijk,
Overwegende dat krachtens Richtlijn 77/93/EEG hout
van Coniferae, dat beantwoordt aan de omschrijving van
GN-code ex 4407 10, van oorsprong uit Canada, China,
Japan, Korea en de Verenigde Staten, wegens het gevaar
voor insleep van schadelijke organismen niet in de
Gemeenschap mag worden binnengebracht, tenzij het
hout op adequate wijze kunstmatig is gedroogd en dieno
vereenkomstig is gemerkt ;
Overwegende evenwel dat op grond van artikel 14, lid 3,
tweede streepje, van Richtlijn 77/93/EEG afwijkingen van
die regel kunnen worden toegestaan, als vaststaat dat er
geen gevaar is voor verspreiding van schadelijke organis
men ;

Overwegende bovendien dat krachtens artikel 14, lid 3,
derde streepje, van Richtlijn 77/93/EEG afwijkingen
kunnen worden toegestaan van de regel dat een fytosani
tair certificaat is vereist, als gelijkwaardige waarborgen
worden gegeven en vaststaat dat er geen gevaar is voor
verspreiding van schadelijke organismen ;

controle des trous de vers" (certificaten inzake controle op
ontschorsing en op boorgaten) een officieel erkend en
gecontroleerd programma heeft opgezet om te garanderen
dat het hout volledig van de schors is ontdaan en om de
kans op verspreiding van schadelijke organismen te
beperken ; dat er minder kans bestaat dat schadelijke
organismen worden ingesleept als het hout vergezeld gaat
van een in het kader van voornoemd programma afge
geven „Certificate of Debarking and Grub Hole Contrei"/
„Certificat d ecor^age du bois et controle des trous de
vers" ;

Overwegende dat de Commissie bij de Beschikkingen
90/505/EEG (3) en 91 /635/EEG (4), op grond van het
gebruik van voornoemd „Certificate of Debarking and
Grub Hole ControF, voor gedroogd naaldhout vah
oorsprong uit Canada dergelijke afwijkingen heeft toege
staan wanneer aan bepaalde technische voorwaarden
wordt voldaan ;

'

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk er de andere
Lid-Staten en de Commissie van in kennis heeft gesteld
dat overeenkomstig Beschikking 90/505/EEG ingevoerd
hout een aantal boorgaten vertoonde ; dat evenwel geen
Monochamus, noch Bursaphelenchus xylophilus in dat
hout zijn aangetroffen ; dat uit de beschikbare informatie
niet kon worden geconcludeerd dat het voornoemde
„Debarking and Grub Hole Control-programme" niet
behoorlijk zou werken ;
Overwegende dat bij Beschikking 91 /635/EEG is bepaald
dat de machtiging afloopt op 31 december 1991 ;

Overwegende dat de Commissie op grond van de
momenteel beschikbare informatie heeft vastgesteld dat

Overwegende dat een goede kunstmatige droging op dit
ogenblik een doeltreffende maatregel is om de Gemeen
schap te beschermen tegen het binnenbrengen van
bepaalde organismen die naaldhout aantasten ; dat het
evenwel gebruikelijk is om voor de verschillende hout
soorten verschillende droogschema's toe te passen ten
einde het hout tot het voor het uiteindelijke gebruik
vereiste vochtgehalte te drogen ; dat deze droogprocessen
de toepassing vereisen van verschillende temperaturen en
verschillende droogtijden ;

(>) PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20.
(2) PB nr. L 16 van 22. 1 . 1991 , blz. 29.

O PB nr. L 282 van 13. 10. 1990, blz. 63.
(4) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991 , blz. 32.

Overwegende dat momenteel naaldhout van oorsprong uit
Canada in de Gemeenschap wordt binnengebracht ; dat in
dat land normaal geen fytosanitaire certificaten worden
afgegeven voor gezaagd hout ; dat in Canada momenteel
slechts een beperkte capaciteit voor het kunstmatig
drogen beschikbaar blijkt te zijn ;
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Overwegende dat een communautair onderzoekpro
gramma is ingesteld om te bepalen aan welke normen
een warmtebehandeling moet voldoen om te garanderen
dat Bursaphelenchus xylophilus en zijn vectoren worden
uitgeroeid, opdat de Commissie permanente voorschriften
zou kunnen vaststellen om de verspreiding van genoemde
organismen tegen te gaan ;

„De in artikel 1 verleende machtiging loopt af op
31 december 1992, zijnde de laatste datum van
binnenkomst in de Gemeenschap. De machtiging
wordt vóór die datum ingetrokken indien blijkt dat de
in artikel 1 , lid 2, vastgestelde voorwaarden niet vol
staan om het binnenbrengen van schadelijke orga
nismen te voorkomen of dat niet aan de voorwaarden
is voldaan .".

Overwegende dat de resultaten van dat onderzoek nog
niet volledig beschikbaar zijn ;
Overwegende dat de geldigheidsduur van de machtiging
bijgevolg met één jaar dient te worden verlengd ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Planteziektenkundig Comité,

11 . 1 . 92

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het
Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse
Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het
Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Beschikking 90/505/EEG wordt als volgt gewijzigd :

De tekst van artikel 3 wordt vervangen door de volgende
tekst :

Gedaan te Brussel, 18 december 1991 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

