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VERORDENING (EEG) Nr. 1267/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 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,
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. 674/92 (2), en met name
op artikel 13, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 986/92 van de Commissie (*) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge

maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 18 mei
1 992 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
wordt toegepast op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardigheidscoëffi
ciënten ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 986/92 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,
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 20 mei 1992.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 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

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
105 van 23. 4. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 mei 1992 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

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

Bedrag der heffing (')

141,76 (2)0
141,7600
173,29 0 OH
173,29 0 00°)

1001 90 91

161,82

1001 90 99

161,82 (")
168,43 (6)

1002 00 00
1003 00 10

149,42

1003 00 90

1 49,42 (")

1004 00 10

124,81
124,81

1004 00 90

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00

1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

141,76 0 0
141,7600
149,79 0
65,89 (")
120,90 0
66,59 0
0
66,59

239,55 0 (")
248,81 0
282,23 OH
257,03 0

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten 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 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 Gemeen
schap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie.

O 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.
(9) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
H Krachtens artikel 101 , lid 4, van Besluit 91 /482/EEG moet een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij
Verordening (EEG) nr. 1825/91 vastgestelde bedrag.
(") Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 585/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1268/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 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. 674/92 (2), en met name
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
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,
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
waafop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge

maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 18 mei
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,

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 20 mei 1992.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
O
O

PP
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van I. 11 . 1975, blz. 1 .
73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
168 van 29. 6. 1991 , blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 mei 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 c term .

2' term .

3e term .

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

0

0

0

0

GN-code

1101 00 00

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term .

2' term .

3' term .

4' term.

5

6

7

8

9

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

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. 1269/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1992

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2315/76 met betrekking tot de
verkoop van boter uit openbare opslag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de m deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('^ laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 81 6/92 (2), met
name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
2315/76 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3175/91 (4), wordt vastgesteld dat
het ten verkoop gestelde produkt vóór 1 september 1990
moet zijn opgeslagen door het interventiebureau ;
Overwegende dat het, gezien de ontwikkeling van de
voorraden, aanbeveling verdient deze verkoop uit te
breiden tot boter die is opgeslagen vóór 1 oktober 1990 ;

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2315/76 wordt de
datum „1 september 1990* vervangen door »1 oktober
1990".

Artikel 2

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, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28.
86 van 1 . 4.
261 van 25.
300 van 31 .

6. 1968, blz. 13.
1992, blz. 83.
9. 1976, blz. 12.
10. 1991 , blz. 30.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1270/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 tot vaststelling van de uiterste
datum voor de inslag van de boter die op grond van de Verordeningen (EEG) nr.
3143/85 en (EEG) nr. 570/88 wordt verkocht
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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. 81 6/92 (2), en
met name op artikel 6, lid 7,

heden, de data moeten worden gewijzigd die zijn vermeld
in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1609/88 van de
Commissie (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3397/91 (10), waarin de uiterste data voor de inslag van
de op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en
(EEG) nr. 570/88 verkochte boter, zijn vastgesteld ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad van
15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voor
schriften betreffende de interventiemaatregelen op de
markt voor boter en room (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2045/91 (4), en met name op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

artikel 7 bis,

Overwegende dat krachtens artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 3143/85 van de Commissie van 11 november
1985 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van inter
ventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de
vorm van boterconcentraat (% laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3683/91 (6), de te koop aangeboden
boter vóór een nader te bepalen datum moet zijn ingesla
gen ; dat dezelfde procedure wordt gevolgd voor de
verkoop van boter in het kader van de regeling die is
ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 570/88 van de
Commissie van 16 februari 1988 betreffende de verkoop

tegen verlaagde prijs van boter en de toekenning van

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 160 9/88 wordt gele
zen :

„Artikel 1

De in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
3143/85 bedoelde boter moet vóór 1 oktober 1990 zijn
ingeslagen.
De in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 570/88
bedoelde boter moet vóór 1 oktober 1990 zijn ingesla
gen.".

steun voor room, boter en boterconcentraat bestemd voor

de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs
en andere voedingsmiddelen Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 124/92 (8);

Overwegende dat, rekening houdend met de ontwikkeling
van de botervoorraden en van de beschikbare hoeveel

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 86 van 1 . 4. 1992, blz. 83.

(3)
O
O
(«)
0
(8)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

169 van 18. 7. 1968, blz. 1 .
187 van 13. 7. 1991 , blz. 1 .
298 van 12. 11 . 1985, blz. 9.
349 van 18. 12. 1991 , blz. 37.
55 van 1 . 3. 1988, blz. 31 .
14 van 21 . 1 . 1992, blz. 28.

O PB nr. L 143 van 10. 6. 1988, blz. 23.
(,0) PB nr. L 320 van 22. 11 . 1991 , blz. 15.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1271/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 ten aanzien van de produkten
nomenclatuur voor de uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector varkensvlees ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), en met
name op artikel 15, lid 6,
Overwegende dat er een nomenclatuur voor de restituties
is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 934/92 (4) ; dat die nomenclatuur moet worden gewij
zigd ten einde rekening te houden met de nieuwe tech
nieken van verwerking en verpakking van de grotere deel
stukken en delen daarvan, die voor het toekennen van

restitutiebedragen in aanmerking komen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

Artikel 1

Sector 7 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87
wordt als volgt gewijzigd :
Voetnoot 1 wordt gelezen :

„(') De produkten en delen daarvan worden slechts bij
deze code ingedeeld voor zover het op grond van de
afmetingen en de aard van het samenhangende spier
weefsel duidelijk is dat zij afkomstig zijn van de
genoemde grotere deelstukken. De uitdrukking
„delen daarvan" geldt voor produkten met een netto
gewicht van ten minste 100 gram per stuk of voor
produkten in gelijkvormige plakken waarvan de
herkomst van het genoemde grotere deelstuk duide
lijk kan vastgesteld worden, die samen zijn verpakt,
met een totaal nettogewicht van ten minste 100
gram ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

282
129
366
101

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
11 . 5. 1989, blz. 12.
24. 12. 1987, blz. 1 .
15. 4. 1992, blz. 5.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1272/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1992

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

klassen Extra en I, amandelen, hazelnoten, alsmede

GEMEENSCHAPPEN,

walnoten in de dop momenteel een economisch belang
rijke uitvoer mogelijk is ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*), laatstelijk

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. 11 56/92 (2), inzon
derheid op artikel 30, lid 4,
Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat op grond van artikel 30 van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72, in de mate nodig om een
economisch belangrijke uitvoer mogelijk te maken, het
verschil tussen de prijzen in de internationale handel van
de in genoemd artikel bedoelde produkten en de prijzen
in de Gemeenschap van deze produkten overbrugd kan
worden door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat op grond van artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2518/69 van de Raad van 9 december 1969 tot
vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de
toekenning van de restituties bij de uitvoer en de criteria
voor de bepaling van het bedrag van de restituties in de
sector groenten en fruit (3), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2455/72 (4), bij vaststelling van de restituties in
aanmerking moet worden genomen de situatie of de
verwachte ontwikkeling met betrekking enerzijds tot de
prijzen voor groenten en fruit op de markt van de
Gemeenschap en de beschikbare hoeveelheden en ander
zijds tot de prijzen in de internationale handel ; dat even
eens rekening moet worden gehouden met de in
genoemd artikel, onder b), bedoelde kosten, alsmede met
het economische aspect van de beoogde uitvoer ;
Overwegende dat op grond van artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 2518/69 de prijzen op de markt van de
Gemeenschap worden bepaald met inachtneming van de
prijzen die met het oog op de uitvoer het gunstigst
blijken te zijn ; dat bij de bepaling van de prijzen in de
internationale handel rekening moet worden gehouden
met de noteringen en prijzen bedoeld in lid 2 van
genoemd artikel ;
Overwegende dat de situatie in de internationale handel
of de bijzondere kenmerken van bepaalde markten het
noodzakelijk kunnen maken de restitutie van een bepaald
produkt te differentiëren naar gelang van de bestemming
van dat produkt ;
Overwegende dat voor tomaten, verse citroenen, verse
zoete sinaasappelen, appelen, perziken en nectarines van
de klassen Extra, I en II van de gemeenschappelijke
kwaliteitsnormen, druiven voor tafelgebruik van de
(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118
122
318
266

van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
7. 5. 1992, blz. 3.
18 . 12. 1969, blz. 17.
25. 11 . 1972, blz. 7.

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in 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 toepassing van bovengenoemde regels
op de huidige marktsituatie of de verwachte ontwikke
lingen en met name ten aanzien van de noteringen en
prijzen voor groenten en fruit in de Gemeenschap en in
de internationale handel leidt tot vaststelling van de resti
tuties overeenkomstig de bijlage van deze verordening ;
Overwegende dat de Toetredingsakte voor Spanje en
Portugal voorziet in een overgangsregeling in fases of in
etappes ;

Overwegende dat ten aanzien van Spanje, alsmede ten
aanzien van Portugal met ingang van het begin van de
tweede etappe van de toetreding op 1 januari 1991 , bij de
vaststelling van de restituties overeenkomstig de artikelen
87 en 255 van de Toetredingsakte rekening moet worden
gehouden met de economisch verantwoorde prijsver
schillen voor elk van de betrokken produkten ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit worden
vastgesteld op de in kolom I van de bijlage aangegeven
bedragen. De restituties voor in Spanje en in Portugal
geoogste produkten zijn echter opgevoerd in kolom II
respectievelijk kolom III van die bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 mei 1992.
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(*) PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 mei 1992 tot vaststelling van de uitvoerrestitu
ties in de sector groenten en fruit
(in ecu/100 kg netto)
Bedragen van de restitutie
Produktcode

Bestemming
van de restitutie (')

0702 00 10 100

05

0702 00 10 900

—

0702 00 90 100
0702 00 90 900

05
—

Gemeenschap in haar
samenstelling op
31 december 1985(1)
4,50
—

4,50
—

Spanje (II)

—

—

—

—

Portugal (III)

1,19
—

1,19
—

080212 90 000

05

9,67

9,67

9,67

0802 21 00 000

05

11,30

11,30

11,30

0802 22 00 000

05

21,80

21,80

21,80

0802 31 00 000

05

14,00

14,00

14,00

0805 10 11 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 11 300

01

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

04

0805 10 11 900

—

—

—

—

0805 10 15 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 15 300

01

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

04
0805 10 15 900

—

—

—

—

0805 10 19 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 19 300

01

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

\

04

0805 10 19 900

—

—

—

—

080510 21 100

01
04

1 1 ,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 21 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 21 900
0805 10 25 100

\
0805 10 25 300

—

—

—

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

01

11,00
11,00

8,78

5,99
5,99

04

0805 10 25 900

—

01
04

—

—

8,78
—

—

0805 10 29 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 29 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

—

—

0805 10 31 100

01
04

11,00
11,00

8,7«
8,78

5,99
5,99

0805 10 31 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 29 900

0805 10 31 900

—

—

—

—

—

—

0805 10 35 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 35 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

—

—

0805 10 35 900

—

—
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Nr. L 137/11
(in ecu/100 kg netto)

Bedragen van de restitutie
Bestemming
van de restitutie (')

Gemeenschap in haar
samenstelling op
31 december 1985(1)

Spanje (II)

Portugal (III)

0805 10 39 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 39 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

—

—

Produktcode

0805 10 39 900

—

—

0805 10 41 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 41 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

—

—

0805 10 41 900

0805 10 45 100

0805 10 45 300

0805 10 45 900

—

—

04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

—

—

01

—

—

0805 10 49 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 49 300

01

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

04

0805 10 49 900
0805 20 50 100
0805 20 50 900
0805 30 10 100
0805 30 10 900

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

05
—

13,50
—

7,62
—

5,92
—

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 11 300

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 11 900

—

0806 10 15 100

05

4,84

4,84

0,40

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 11 100

0806 10 15 300
0806 10 15 900

—

—

—

—

—

—

—

0806 10 19 100

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 19 300

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 19 900

0808 10 91 100
0808 10 91 910
0808 10 91 990

0808 10 93 100
0808 10 93 910
0808 10 93 990
0808 10 99 100

0808 10 99 910
0808 10 99 990

0809 30 00 110
0809 30 00 190

0809 30 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,58

02

6,50

—

—

—

—

—

—

—

—

02

6,50

—

—

—

—

02
—

03

6,50
—

5,00

—

—

03

5,00

—

1,58

—

—

—

—

—

—

3,79
—

5,00

1,58
—

5,00
—

5,00
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(') De bestemmingen zijn de volgende :

01 Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Estland, Letland, Litouwen, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazach
stan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Oekraïne en Joegoslavië in de samenstelling op 1 januari 1991 ;
02 Zweden, Noorwegen, Ijsland, Oostenrijk, de Faeröer, Finland, Groenland, Malta, Syrië, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Alba
nië, Estland, Letland, Litouwen, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan,
Oezbekistan, de Oekraïne, Joegoslavië in de samenstelling op 1 januari 1991 , Bolivia, Brazilië, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Colombia, de landen
en gebieden van Afrika, met uitzondering van Zuid-Afrika, de landen van het Arabische schiereiland [Saoedi-Arabië, Bahrein, Katar, Oman, de Vere
nigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwan, Fujairah en Ras al Khaimah), Jemen], Iran en Jordanië ;
03 alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland Oostenrijk en het gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap dat zich buiten het
douanegebied van de Gemeenschap bevindt ;
04 Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Groenland, Noorwegen, IJsland en Malta ;
05 alle bestemmingen, met uitzondering van het gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap dat zich buiten het douanegebied van de Gemeen
schap bevindt.

Nr. L 137/ 13
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VERORDENING (EEG) Nr. 1273/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1992

houdende intrekking van de compenserende heffing 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,

werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden voorzien in
artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor

het intrekken van de compenserende heffing op de invoer
van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus zijn vervuld,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet pp 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. 11 56/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1053/92 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1200/92 (4), een compenserende heffing heeft ingesteld op
de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus ;

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Cyprus de prijsnoteringen gedurende zes opeenvolgende

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1053/92 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 mei 1992.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118
122
111
124

van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
7. 5. 1992, blz. 3.
29. 4. 1992, blz. 14.
9. 5. 1992, blz. 35.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1274/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1992

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van tomaten
van oorsprong uit Bulgarije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden voorzien in

GEMEENSCHAPPEN,

artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor
het intrekken van de compenserende heffing op de invoer
van tomaten van oorsprong uit Bulgarije zijn vervuld,

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. 11 56/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1139/92 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van tomaten van oorsprong uit Bulgarije ;

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Bulgarije de prijsnoteringen gedurende zes opeenvolgende

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1139/92 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 mei 1992.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
O PB nr. L 122 van 7. 5. 1992, blz. 3.
(3) PB nr. L 120 van 5. 5. 1992, blz. 33 .

Nr. L 137/ 15
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VERORDENING (EEG) Nr. 1275/92 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 1992

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op 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. 61 /92 (2), inzonderheid op artikel
16, lid 8,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 366/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

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 ; deze wisselkoersen zijn de op 18 mei
1992 vastgestelde koersen,

nr. 1251 /92 (4);

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 366/92 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad ^, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe
suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 mei 1992.

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

Gedaan te Brussel, 19 mei 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(<)
0
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
6 van 11 . 1 . 1992, blz. 19.
39 van 15. 2. 1992, blz. 28.
131 van 16. 5. 1992, blz. 8 .
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 mei 1992 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (3)

1701 11 10

38,44 (')

1701 11 90

38,44 (')

1701 12 10

38,44 (')

1701 12 90

38,44 (')

1701 91 00

44,74

1701 99 10

44,74

1701 99 90

44,74 (2)

(') Het bedrag van de toe te passen heffing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 of artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie.
(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen, bevat.

(3) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd
besluit moet evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij Verordening (EEG) nr. 1870/91 vastge
stelde bedrag.
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Nr. L 137/ 17

II

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

RAAD

RICHTLIJN 92/38/EEG VAN DE RAAD
van 11 mei 1992

inzake de vaststelling van normen voor het per satelliet uitzenden van televisie
signalen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

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

té (3),

Overwegende dat artikel 3 van Richtlijn 86/529/EEG van
de Raad van 3 november 1986 inzake de vaststelling van

gemeenschappelijke technische specificaties van de
familie van MAC/pakket-normen voor rechtstreekse tele
visieomroep per satelliet (4) voorziet in maatregelen om
die richtlijn te vervangen ;

Overwegende dat de Gemeenschap bij Besluit 89/337/
EEG (*) en Besluit 89/630/EEG (*) het strategisch belang
van hoge-definitietelevisie (HDTV) voor de Europese
consumentenelektronica-industrie en voor de Europese
televisie- en filmindustrie heeft onderkend en daarmee

het strategisch raamwerk voor de invoering van Europese
HDTV heeft bepaald ;

Overwegende dat bij Richtlijn 86/529/EEG, en in het
bijzonder in artikel 2 daarvan, een tweeledig stelsel is
gecreëerd door de toepassing van de richtlijn tot slechts
één type satelliet te beperken, en dat als gevolg daarvan
een tweeledige markt is ontstaan waarbij voor omroep
satellieten (Broadcasting Satellite Service, afgekort : BSS)
de MAC-normen, en voor geostationaire telecommunica

tiesatellieten (Fixed Satellite Service, afgekort : FSS) hoofd
zakelijk de PAL- en de SECAM-norm worden gebruikt ;
dat dit in de toekomst dient te worden vermeden ten

einde een versnippering van de satellietmarkt te voorko
men ;

Overwegende dat het, ten einde de in de genoemde
besluiten van de Raad vervatte doelstellingen van de
Gemeenschap te verwezenlijken en bij te dragen tot de in
artikel 8 A van het Verdrag bedoelde totstandbrenging
van één enkele markt voor het per satelliet uitzenden van
televisiesignalen, noodzakelijk is gerichte acties te onder
nemen om een convergentie van normen te bewerkstelli
gen, en daartoe tegelijkertijd gebruik te maken van een
regelgevend instrument en een overeenkomst tussen de
belangrijkste marktpartijen ;
Overwegende dat de Europese consument er het meest bij
is gebaat dat er een op de criteria van compatibiliteit en
evolutie gebaseerde weg naar HDTV wordt gevolgd om
leemtes en elkaar overlappende investeringen te voorko
men ;

Overwegende dat HD-MAC is ontwikkeld als de op deze
criteria van compatibiliteit en evolutie gebaseerde Euro
pese uitzendingsnorm voor HDTV-diensten ; dat
D2-MAC de beste manier voor de ontwikkeling van
HDTV biedt, waarbij de D2-MAC-norm voor breedbeeld
16:9 de voornaamste stap in die richting vormt ;

PB nr. C 332 van 21 . 12. 1991 , blz. 13.

Overwegende dat er een behoefte is aan de vaststelling
van gemeenschappelijke normen voor satellietuitzen
dingen als een factor waardoor een daadwerkelijke
concurrentie op de vrije markt mogelijk wordt, aangezien
normen namelijk de mededinging bevorderen door voor
de fabrikant de kosten te verlagen, door bij de consument
voorkeur voor bepaalde produkten te creëren door de

O PB nr. C 326 van 16. 12. 1991 , blz. 71 , en

vertrouwdheid daarmee en door het ontstaan van nieuwe

(') PB nr. C 194 van 25. 7. 1991 , blz. 20, en
PB nr. C 94 van 13. 4. 1992.

(3) PB nr. C 40 van 17. 2. 1992, blz. 101 .
(4) PB nr. L 311 van 6. 11 . 1986, blz. 28.

]f) PB nr. L 142 van 25. 5. 1989, blz. 1.
¥) PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 30.

markten mogelijk te maken, in het bijzonder wat in
ontwikkeling verkerende technologieën betreft, waar
normen meer en meer een voorwaarde voor industriële

produktie of voor marketing worden ;

Nr. L 137/ 18

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Overwegende dat satellietomroepdiensten voor het beeld
formaat 4 : 3 niet verplicht gestaakt of gewijzigd mogen
worden, ten einde de bestaande markt niet te verstoren en

de gebruikers niet te benadelen ; dat er echter wel door
middel van een parallel wettelijk instrument stimulerings
maatregelen kunnen worden getroffen om daarnaast het
gebruik van de D2-MAC-norm, met name voor het beeld
formaat 16:9, onder andere door middel van simultane

uitzendingen („simulcast") te steunen ;

Overwegende dat het van belang is dat vanaf een bepaalde
datum nieuwe diensten, dat wil zeggen diensten die geen
voortzetting zijn van bestaande diensten, in de D2-MAC
norm uitzenden ;

Overwegende dat het van essentieel belang is ervoor te
zorgen dat er zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht
voldoende audiovisuele programma's voor het nieuwe
beeldformaat 16:9 beschikbaar zijn en dat er derhalve,
voor zover nodig, door middel van een parallel wettelijk
instrument, in financiële stimuleringsmaatregelen van de
Gemeenschap wordt voorzien ;

Overwegende dat de capaciteit van satellietsystemen op
middellange termijn beperkt is en dat derhalve de moge

lijkheden voor simulcastuitzendingen voor programma's
in verschillende normen eveneens beperkt zijn, en dat het
derhalve nodig zal zijn voor dergelijke uitzendingen een

selectie van in aanmerking komende programma's te
maken ,

Overwegende dat satelliettelevisie-uitzendingen die niet in
de Gemeenschap door satellietontvangapparatuur voor
thuisontvangst kunnen worden ontvangen, en incidentele
uitzendingen niet onder de bepalingen van deze richtlijn
vallen ;

Overwegende dat het in het belang van de consument
noodzakelijk is om een gemeenschappelijk, met D2-MAC
en HD-MAC compatibel voorwaardelijk toegangssysteem
vast te stellen zonder de technologische ontwikkeling van
deze systemen te belemmeren ; dat derhalve de beste
oplossing wordt gevormd door een systeem bestaande uit
een gemeenschappelijke toegangseenheid die met een of
meer chipkaarten kan worden uitgebreid ;

Overwegende dat de Commissie te kennen heeft gegeven
dat zij voornemens is een Europese normalisatie
organisatie opdracht te geven voor de ontwikkeling van
een Europese norm voor voorwaardelijke toegang tot
versleutelde satellietuitzendingen ;
Overwegende dat met deze norm in principe gebruik kan
worden gemaakt van meer dan één versleutelsysteem voor
voorwaardelijke toegang, onverminderd de volgende doel
stellingen :
— dat de norm ook voorschriften voor een voor de

consumenten bestemde eenheid voor voorwaardelijke
toegang bevat of verwijst naar een aparte norm daar
voor ;

— dat elk versleutelsysteem voor voorwaardelijke toegang
dat aan de norm voldoet, volledig compatibel is met
bovenvermelde toegangseenheid op consumenten
niveau ;

— dat de norm voorts compatibel is met apparatuur die
voor de aanneming van deze richtlijn op de markt is
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gebracht voor gebruik met elk systeem dat volledig
compatibel is met D2-MAC ;
— dat het op grond van de norm mogelijk is de versleu
telmethodes van tijd tot tijd aan te passen zonder dat
daarvoor de eenheid voor voorwaardelijke toegang op
consumentenniveau hoeft te worden vervangen of
gewijzigd ;
Overwegende dat kabeltelevisienetwerken en hun techni
sche mogelijkheden zoals die door de Lid-Staten zijn vast
gesteld, een belangrijk element van de televisie
infrastructuur van veel Lid-Staten vormen en voor de

toekomst van HDTV-diensten van groot belang zullen
zijn ;

Overwegende
dat
centrale-antennesystemen
als
omschreven door de Lid-Staten niet onder de werkings
sfeer van deze richtlijn vallen ;

Overwegende dat Besluit 89/337/EEG voorzag in een in
nauwe coördinatie op communautair niveau tussen de
Commissie, de Lid-Staten en de Europese industrie ter

zake van het op te stellen actieplan voor de invoering ;

Overwegende dat het van essentieel belang is dat omroep
organisaties, satellietexploitanten, fabrikanten en kabelex
ploitanten het volledig eens worden over de zo spoedig
mogelijke invoering van 16:9 D2-MAC-diensten over
eenkomstig de in Besluit 89/337/EEG genoemde doelstel
lingen ; dat dit akkoord door middel van een „Memo
randum of Understanding" kan worden gerealiseerd ;
Overwegende dat in het „Memorandum of Understan

ding" de verplichtingen van de onderscheiden partijen
zullen worden opgenomen met het oog op de ontwikke
ling en de bevordering van 16:9 D2-MAC-diensten in
Europa in overeenstemming met de voorwaarden en
bepalingen van de onderhavige richtlijn ; dat het „Memo
randum of Understanding" een integraal bestanddeel van
de algemene strategie voor de invoering van de HDTV zal
vormen ;

Overwegende dat Europese onderzoekinspanningen aan
de spits van alle nieuwe belangrijke ontwikkelingen, zoals
die van digitale-televisie-uitzendingen, dienen te blijven
en dat Europa zijn onderzoekinspanningen door samen
werking en in het kader van communautaire onderzoek

programma's dient te consolideren ;
Overwegende dat op communautair niveau een strategie
voor de invoering van HDTV is uitgestippeld en dat
Europese ondernemingen grote investeringen hebben
gedaan, waarbij veel banen betrokken zijn ;
Overwegende dat, gezien de te verwachten technische
vooruitgang in deze sector, thans met volgende ontwikke
lingen van bestaande systemen rekening dient te worden
gehouden, en dat in een eventuele herziening van deze
richtlijn dient te worden voorzien ;

Overwegende dat het zowel in het algemeen belang als in
het belang van de belangrijkste marktprijzen is, dat deze
richtlijn zo spoedig mogelijk wordt toegepast ;
Overwegende dat het noodzakelijk is deze richtlijn met
regelmatige tussenpozen te evalueren ; dat bij deze evalu
atie rekening moet worden gehouden met alle ter zake
doende marktfactoren, met inbegrip van de diensten op
het tijdstip van de evaluatie,

van een door CENELEC gestandaardiseerde
aansluitbus waarmee een D2-MAC-decoderorgaan op
de apparatuur kan worden aangesloten, zodat een
open interfacenorm te realiseren is.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

De Lid-Staten treffen alle passende maatregelen ter bevor
dering en ondersteuning van de invoering en ontwikke
ling van geavanceerde satellietuitzendingsdiensten voor
televisieprogramma's, waarbij van de HD-MAC-norm voor
niet volledig digitale hoge-definitietelevisie-uitzendingen
en de D2-MAC-norm voor andere niet volledig digitale

uitzendingen in het 16:9 beeldschermformaat gebruik
wordt gemaakt.
,

Artikel 2

1 . Voor de uitzending van een niet volledig digitale
televisiedienst in hoge-definitieformaat mag uitsluitend de
HD-MAC-norm worden gebruikt.
Volledig digitale uitzendingen die door kijkers met
satellietontvangapparatuur voor thuitsontvangst kunnen
worden ontvangen, zelfs wanneer dergelijke uitzendingen
zijn bestemd om over kabelnetwerken te worden gedistri
bueerd, mogen uitsluitend geschieden met gebruikmaking
van een door het European Telecommunications Stan
dards Institute (ETSI) gestandaardiseerd systeem, doch
vallen anderszins niet onder deze richtlijn.
2. Voor de niet volledig digitale uitzending van een

625-lijnensatelliet-televisiedienst, die door kijkers met
satellietontvangapparatuur voor thuisontvangst kan
worden ontvangen, zelfs wanneer dergelijke uitzendingen
zijn bestemd om over kabelnetwerken te worden gedistri
bueerd,

— mag voor een dienst in het 16:9 beeldschermformaat
uitsluitend de D2-MAC-norm worden gebruikt ;
— moet voor alle andere na 1 januari 1995 aangevangen
diensten de D2-MAC-norm worden gebruikt. Deze
diensten mogen ook simultaan in PAL, SECAM of
D-MAC worden uitgezonden. Deze bepaling wordt
van kracht drie maanden na aanneming door de Raad
van een op het passende Verdragsartikel gebaseerd
Commissievoorstel om voor deze diensten financiële
steun te verschaffen.

Artikel 3

Ten aanzien van andere dan de in artikel 2 bedoelde

diensten zal er vanaf 1992 door middel van passende
maatregelen worden gestreefd naar de generalisering
tussen nu en 1 januari 1995 van uitzendingen volgens de
D2-MAC-norm met een steeds groter aandeel 16:9 .
Onverminderd artikel 7 zal de Commissie tussen 30 juni
1992 en uiterlijk 31 december 1993 voorstellen indienen
om alle passende maatregelen ten uitvoer te leggen die

nodig zijn voor uitzendingen in D2-MAC op zo groot
mogelijke schaal.
Artikel 4

De Lid-Staten treffen alle nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat met ingang van 1 januari 1994 alle nieuwe
televisietoestellen en alle nieuwe satellietontvangtoestellen
voor thuisontvangst en videorecorders die in de Gemeen
schap te koop of te huur worden aangeboden :
— als

het
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televisietoestellen

met

het

1 6 : 9-formaat

betreft, van een D2-MAC-decoderorgaan zijn voor
zien ;

— als het andere dergelijke apparatuur, uitgezonderd
mini-TV-toestellen betreft, tenminste zijn voorzien

Artikel 5

De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te
zorgen dat
— elk nieuw of elk bestaand herdistributiesysteem over
de kabel, dat over de daartoe noodzakelijke technische
capaciteit beschikt, op een zodanige wijze wordt
geconfigureerd dat HD-MAC-signalen van het kopsta
tion naar de afzonderlijke woningen over het netwerk
kunnen worden doorgegeven ;
— indien kabelexploitanten tot de herdistributie over de
kabel van door hen in het 16 : 9-beeldschermformaat

en de D2-MAC- of HD-MAC-norm ontvangen
programma's besluiten, dienen zij deze programma's
ook in het 1 6 : 9-beeldschermformaat en in de
D2-MAC- of de HD-MAC-norm te herdistribueren .

Artikel 6

In het geval van de van de D2-MAC-norm gebruikma
kende diensten die versleuteling toepassen en een systeem
met voorwaardelijke toegang gebruiken, treffen de Lid
Staten alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
slechts een volledig met D2-MAC verenigbaar systeem
met voorwaardelijke toegang, dat door een Europese
normalisatie-organisatie op 1 juli 1993 als zodanig is
gestandaardiseerd, wordt gebruikt.
Artikel 7

1.

Deze richtlijn is van toepassing tot en met

31 december 1998 .

2. Vóór 1 januari 1994 en vervolgens om de twee jaar
legt de Commissie aan het Europese Parlement, aan de
Raad en aan het Economisch en Sociaal Comité een

verslag voor over de effecten van de toepassing van deze
richtlijn, de ontwikkeling van de markt, in het bijzonder
de aan de hand van objectieve criteria gemeten marktpe
netratie, alsmede het gebruik van financiële middelen van
de Gemeenschap. Zo nodig dient de Commissie bij de
Raad voorstellen in voor de aanpassing van deze richtlijn
aan deze ontwikkelingen .
3. Vóór 1 januari 1995 dient de Commissie zo nodig
bij de Raad voorstellen in inzake het beleid voor de
normalisatie van HDTV om tot een volledige harmonise
ring van alle, zowel analoge als digitale, televisie
omroepmedia te komen, met inbegrip van satelliettelevi
sie, kabeltelevisie en terrestrische distributie. In deze voor

stellen wordt rekening gehouden met de resultaten van de
Europese samenwerking op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling en met de werkzaamheden van de
betrokken Europese normalisatie-organisatie en betrokken
belangengroepen.
Artikel 8

Deze richtlijn moet vergezeld gaan van commerciële
maatregelen gebaseerd op de ondertekening door de
betrokken partijen van een Memorandum van Overeen
stemming om het beleid van de diverse ondertekenende
partijen te coördineren en, voor zover nodig, tegelijkertijd
van maatregelen met het oog op de totstandbrenging van
een Europese markt voor de D2-MAC, 16:9 en
HD-MAC-normen .
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Artikel 9

1 . Uiterlijk zes maanden na de datum van de kennisge
ving van deze richtlijn doen de Lid-Staten de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om aan deze richtlijn te voldoen, uitgezonderd de
verplichtingen van artikel 2, lid 2, tweede streepje. Zij

3.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Gedaan te Brussel, 11 mei 1992.

2.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,

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

Voor de Raad
De Voorzitter

Joao PINHEIRO
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 11 mei 1992

inzake de invoering van een gemeenschappelijk internationaal toegangsnummer
voor het telefoonverkeer in de Gemeenschap

(92/264/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische

Gemeenschap,

inzonderheid

op

artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Overwegende dat de invoering van dit toegangsnummer
voor andere Lid-Staten een zware belasting zou kunnen
betekenen, aangezien zij onvoorziene wijzigingen zouden
moeten invoeren of reeds gemaakte plannen vervroegd
zouden moeten uitvoeren ; dat het tijdschema voor de
invoering in de Lid-Staten derhalve de nodige flexibiliteit
dient te bieden ;

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

té 0,

Overwegende dat het nummer 00 evenwel ook in de Lid
Staten die moeilijkheden ondervinden, vóór eind 1998
kan worden ingevoerd ;

Overwegende dat telefonie het belangrijkste telecommu
nicatiemiddel in de Gemeenschap is ; dat voor de Euro
pese burgers en het Europese bedrijfs- en zakenleven een
goede toegankelijkheid van het internationale telefoonver

Overwegende dat deze Lid-Staten niettemin hun best

keer van vitaal belang is ;

Overwegende dat voor telefoongesprekken tussen
gebieden aan weerszijden van de grens tussen Lid-Staten
specifieke regelingen zouden kunnen worden ingevoerd,
respectievelijk gehandhaafd zouden kunnen blijven,

Overwegende dat in de Lid-Staten voor het openbare tele
foonverkeer thans nog verschillende
toegangsnummers vereist zijn ;

internationale

Overwegende dat deze situatie het zakelijk of privé
gebruik van deze diensten door in de Lid-Staten reizende
burgers nodeloos compliceert ;
Overwegende dat de toegang tot het telefoonverkeer in
alle Lid-Staten langs wettelijke of bestuursrechtelijke weg
is geregeld ; dat het laten voortduren van uiteenlopende
ontwikkelingen ten aanzien van de toegang tot het inter
nationale telefoonverkeer ten gevolge van verschillende
internationale toegangscodes dient te worden vermeden ;
Overwegende dat de harmonisatie van de internationale
toegangsnummers voor het telefoonverkeer in de
Gemeenschap de instelling en de werking van de interne
markt ten goede komt ;

Overwegende dat de Europese Conferentie van PTT
administraties (CEPT) in haar aanbeveling T/SF1 van
1976 de invoering van code 00 als gestandaardiseerd
internationaal toegangsnummer voor het telefoonverkeer
heeft voorgesteld ;
Overwegende dat deze aanbeveling slechts door zes Lid
Staten is opgevolgd ;
Overwegende dat alle Lid-Staten in staat zijn het nummer
00 beschikbaar te stellen ;

Overwegende dat verscheidene Lid-Staten reeds het
nummer 00 als internationaal toegangsnummer hebben
ingevoerd of dit vóór eind 1992 kunnen doen ;
(') PB nr. C 157 van 15. 6. 1991 , blz. 6.
O PB nr. C 326 van 16. 11 . 1991 , blz. 120, en
PB nr. C 94 van 13 . 4. 1992.

O PB nr. C 269 van 14. 10. 1991 , blz. 33.

moeten doen om het nummer 00 in te voeren op een
tijdstip dat zo dicht mogelijk bij 1992 in de buurt ligt ;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat het nummer 00 in
openbare telefoonnetten als het gestandaardiseerde inter
nationale toegangsnummer voor het telefoonverkeer
wordt ingevoerd.
Artikel 2

Behoudens in het in artikel 3 bedoelde geval wordt het
gestandaardiseerde internationale toegangsnummer voor
het telefoonverkeer uiterlijk op 31 december 1992 inge
voerd.

Artikel 3

Indien voor een telecommunicatieorganisatie in een Lid
Staat de invoering van het gestandaardiseerde internatio
nale toegangsnummer voor het telefoonverkeer op het in
artikel 2 genoemde tijdstip op bijzondere technische,
financiële of organisatorische moeilijkheden stuit, stelt de
betrokken Lid-Staat de Commissie daarvan in kennis.

In dit geval stelt de betrokken Lid-Staat de Commissie,
binnen drie maanden na de kennisgeving van deze richt
lijn, met een passende toelichting en onder opgave van
redenen, in kennis van een nieuwe invoeringsdatum voor
het gestandaardiseerde internationale toegangsnummer
voor het telefoonverkeer, die evenwel niet na 31 december

1998 mag vallen .

Artikel 5

Artikel 4

1.

Ten

behoeve
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van

het

telefoonverkeer

tussen

gebieden aan weerszijden van de grens tussen Lid-Staten
kunnen bijzondere regelingen worden getroffen of
gehandhaafd.

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 11 mei 1992.
Voor de Raad

2. De telefoonabonnees in deze gebieden dienen over
de in lid 1 bedoelde regelingen volledig te worden inge
licht.

De Voorzitter

Joao PINHEIRO
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 mei 1992

betreffende de invoer van levende varkens, sperma van varkens, vers varkensvlees

en varkensvleesprodukten uit Oostenrijk in de Gemeenschap en tot intrekking
van Beschikking 90/90/EEG
(92/265/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van
10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor
de organisatie van de veterinaire controles voor produkten
uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnen
gebracht ('), gewijzigd bij Richtlijn 91 /496/EEG (2), inzon
derheid op artikel 19,
Gelet op Richtlijn 91 /496/EEG van de Raad van 15 juli
1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie
van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen

die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot
wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en
90/675/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 91 /628/EEG (3),

Oberösterreich, Kärnten en Burgenland niet langer is
geschorst ;
Overwegende dat er een uitbraak van klassieke varkens
pest in Karnten is gemeld ; dat de invoer uit deze deel

staat derhalve voorlopig moet worden geschorst ;
Overwegende dat klassieke varkenspest, gezien de handel
in levende varkens, sperma van varkens, vers varkensvlees
en bepaalde varkensvleesprodukten, een gevaar kan
vormen voor het varkensbestand van de Lid-Staten ;

Overwegende dat duidelijkheidshalve Beschikking
90/90/EEG moet worden ingetrokken en er een gecodifi
ceerde versie moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinaire Comité,

inzonderheid op artikel 18,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gelet op Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni
1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voor
schriften van toepassing op het intracommunautaire
handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer
daarvan (4), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat de invoer in de Lid-Staten van levende
varkens, vers varkensvlees en bepaalde varkensvleespro
dukten uit Oostenrijk is geschorst bij Beschikking 90/90/
EEG van de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 92/40/EEG (6) ;

Overwegende dat op grond van Beschikking 92/40/EEG
de bovengenoemde invoer uit Vorarlberg, Tirol, Salzburg,
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Artikel 1

1.
De Lid-Staten voeren uit Oostenrijk geen levende
varkens, vers varkensvlees en varkensvleesprodukten in,
tenzij deze vleesprodukten een van de volgende behande
lingen hebben ondergaan :
a) een warmtebehandeling in een hermetisch gesloten
recipiënt met een Fc-waarde van 3,00 of meer ;

b) een andere warmtebehandeling dan die bedoeld onder
a), waarbij de kerntemperatuur op ten minste 70 °C is
gebracht ;
c) een behandeling die bestaat uit een natuurlijk gistings
en een rijpingsproces van ten minste negen maanden,
voor hammen van ten minste 5,5 kilogram met de
volgende kenmerken :
— aW van ten hoogste 0,93,
— pH van ten hoogste 6.
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2. De Lid-Staten voeren geen sperma van varkens uit
Oostenrijk in.

3. Het model van het gezondheidscertificaat in bijlage
A bij Beschikking 91 /449/EEG van de Commissie (')
wordt ten aanzien van de invoer van varkensvleespro
dukten van een aantekening overeenkomstig lid 1 voor
zien.

Artikel 2

Beschikking 90/90/EEG wordt ingetrokken.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 18 mei 1992.
Voor de Commissie

4. Het in de leden 1 en 2 bedoelde invoerverbod geldt
niet voor Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich en
Burgenland.
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Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

