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VERORDENING (EEG) Nr. 1556/92 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 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 17 juni
1992 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 19 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 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

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.

Ó PB nr. L 105 van 23. 4. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 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 (*)

141,03 (2)(J)
141,03 (2)O
175,10 00('°)
175,10 0 00°)

1001 90 91

149,74

1001 90 99

149,74 (")
169,23 (6)

1002 00 00

1003 00 10

149,30

1003 00 90

149,30 (")

1004 00 10

125,87
125,87

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

141,0300
141.03 00
147,59 (4)
67,61 (")
122,10 (4)
68,43 O
0
68,43

222,64 0 (")
249,70 0
285.04 0 (10)
238,77 O

(') 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.
(') Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per
ton verminderd .

(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap
toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
(5) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(') 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. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie.

f) 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.
(') 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.
(10) 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. 1557/92 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 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
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 17 juni
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 19 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 73 van 19. 3. 1992, blz. 7.

(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
0 PB nr. L 168 van 29. 6. 1991 , blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1992 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen ,1 meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

l e term .

2' term .

3' term .

6

7

8

9

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

U4

1,24

2,44

1001 10 90

0

U4

1,24

2,44

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

GN-code

'

1002 00 00

0

0

o

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

100820 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l e term.

2' term .

3' term .

4e term.

6

7

8

9

10

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code
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VERORDENING (EEG) Nr. 1558/92 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1992

tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de
heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1720/91 (2), en met name op artikel 16,
lid 2,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad van

24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Marokko (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 729/91 (6), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 508/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Tunesië f), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 413/86 (8), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1180/77 van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de invoer in de Gemeenschap
van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit
Turkije (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 730/91 (10), en met name op artikel 10, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 620/77 van de Raad van
18 juli 1977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon (n),
Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 3131 /78 (12), gewijzigd bij de Akte van toetreding van
Griekenland, heeft besloten de inschrijvingsprocedure
voor de vaststelling van de heffingen op olijfolie in te stel
len ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)

heffing bij invoer van olijfolie (13) is bepaald, dat het
bedrag van de minimumheffing voor elk van de
betrokken produkten moet worden vastgesteld op basis
van een onderzoek van de situatie op de wereldmarkt en
op de markt van de Gemeenschap, alsmede van de door
de inschrijvers vermelde bedragen van de heffing ;
Overwegende dat bij de toepassing van de heffing reke
ning moet worden gehouden met het bepaalde in de

overeenkomsten tussen de Gemeenschap en sommige
derde landen ; dat met name de heffing welke op deze
landen van toepassing is moet worden vastgesteld door de
heffing bij invoer uit andere derde landen als grondslag te
nemen voor een berekening ;

Overwegende dat voor wat betreft Turkije en de
Maghreb-Staten niet dient te worden vooruitgelopen op
het aanvullende bedrag dat op grond van de overeenkom
sten tussen de Gemeenschap en deze derde landen moet
worden vastgesteld ;
Overwegende dat, krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit
91 /482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Economische Gemeenschap (14), geen heffingen
worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ; dat evenwel, krach
tens artikel 101 , lid 4, van bovengenoemd besluit, bij

invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit de
landen en gebieden overzee een speciaal bedrag zal
worden geheven om té voorkomen dat produkten van
oorsprong uit deze landen en gebieden qua tarief
gunstiger worden behandeld dan soortgelijke produkten
die uit Spanje of Portugal worden ingevoerd in de
Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december
1985 ;

Overwegende dat toepassing van de bovenvermelde bepa
lingen op de bedragen van de heffing die de inschrijvers
hebben vermeld in de verklaringen welke zij op 15 en
16 juni 1992 hebben ingediend, ertoe leidt de minimum
heffingen vast te stellen zoals is aangegeven in bijlage I
bij deze verordening ;

1978

Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van de

houdende algemene voorschriften betreffende de regeling
inzake de vaststelling bij openbare inschrijving van de

van de GN-codes 152200 31 , 1522 00 39 en 2306 90 19

nr. 2751 /78

')
2)
3)
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

van de Raad van

23

november

172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 162 van 26. 6. 1991 , blz. 27.
L 169 van 28. 6. 1976, blz. 24.
L 80 van 27. 3. 1991 , blz. 1 .

Ó PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 43.
Ó PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 9.

*) PB nr. L 80 van 27. 3. 1991 , blz. 2.

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

GN-codes 0709 90 39 en 0711 20 90 en van produkten

moet worden berekend uitgaande van de minimumhef
fing op de in deze produkten aanwezige hoeveelheid
olijfolie ; dat evenwel voor olijven de heffing niet lager
mag zijn dan een bedrag dat overeenkomt met 8 % van
de waarde van het ingevoerde produkt, welk bedrag forfai
tair wordt vastgesteld ; dat toepassing van deze maatre
gelen ertoe leidt de heffingen vast te stellen zoals is
aangegeven in bijlage II bij deze verordening,
(15) PB nr. L 331 van 28. 11 . 1978, blz. 6.
(14) PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 2

VASTGESTELD :

De heffingen bij invoer van de overige produkten van de
sector olijfolie zijn vastgesteld in bijlage II.
Artikel 1
Artikel 3

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

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie (')

(in ecu / 100 kg)
Derde landen

GN-code

1509 10 10

76,00 (2)

1509 10 90

76,00 (2)

1509 90 00

1510 00 10

88,00 (3)
77,00 O

1510 00 90

122,00 (4)

(') 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. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd besluit moet
evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij Verordening (EEG) nr. 3148/91 vastgestelde bedrag.
(2) Voor invoer van olie van deze GN-code die geheel en al is verkregen in een van de hierna genoemde landen en
rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met :
a) voor Libanon : 0,60 ecu/ 100 kg ;

b) voor Turkije : 11,48 ecu/ 100 kg ('), als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land ingestelde
uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de
werkelijk ingestelde heffing ;

c) voor Algerije, Tunesië en Marokko : 12,69 ecu/ 100 kg ("), als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit
land ingestelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het
bedrag van de werkelijk ingestelde heffing.

(*) Deze bedragen kunnen worden verhoogd met een bijkomend bedrag dat door de Gemeenschap en de
betrokken derde landen wordt vastgesteld.
(3) Voor invoer van olie van deze GN-code :

a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de
Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,86 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,09 ecu/ 100 kg.
(4) Voor invoer van olie van deze GN-code :

a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de
Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 7,25 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dat land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 5,80 ecu/ 100 kg.

BIJLAGE II

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

Derde landen

0709 90 39

16,72

071 1 20 90

16,72

1522 00 31

38,00

1522 00 39

60,80

2306 90 19

6,16

(') 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. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd besluit moet
evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij Verordening (EEG) nr. 3148/91 vastgestelde bedrag.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1559/92 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1992

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector eieren ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1235/89 (2), inzonderheid
op artikel 9, lid 2, vijfde alinea, eerste zin,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat het verschil tussen de in artikel 1 , lid 1 ,
van genoemde verordening bedoelde prijzen van de
produkten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap
ingevolge artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75
kan worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2774/75 (3)
algemene regels zijn vastgesteld betreffende de toeken
ning van restituties bij uitvoer en criteria voor het bepalen
van het restitutiebedrag ;
Overwegende dat, op grond van de huidige marktsituatie
in een aantal derde landen en de concurrentie voor

bepaalde bestemmingen, een gedifferentieerde restitutie
moet worden vastgesteld voor bepaalde produkten van de
sector eieren ;

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr.
1432/92 (4) het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en
de Republieken Servië en Montenegro heeft verboden ;
dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de vast
stelling van de restituties ;
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

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 de toepassing van deze regels en criteria
op de huidige marktsituatie in de sector eieren leidt tot de
vaststelling van een restitutiebedrag waardoor de
Gemeenschap aan de internationale handel kan deel
nemen en waarbij ook rekening gehouden wordt met de
aard van de uitvoer van deze produkten alsmede met hun
huidige belang ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De lijst/codes van produkten bij uitvoer waarvan de
in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 bedoelde
restitutie wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze
restituties, worden vastgesteld in de bijlage.
2. Er wordt geen restitutie vastgesteld voor uitvoer naar
de Republieken Servië en Montenegro.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 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

282
128
282
151
164

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 49.
11 . 5. 1989, blz. 29.
1 . 11 . 1975, blz. 68 .
3. 6. 1992, blz. 4.
24. 6. 1985, blz. 1 .

(6) PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1992 tot vaststelling van de uitvoer
restituties in de sector eieren

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de restitutie
in ecu/ 100 stuks

0407 00 11 000

02

5,20

0407 00 19 000

05

3,80

06

3,00

in ecu/ 100 kg

03

28,00

04

18,00

0408 11 10 000

01

96,00

0408 19 11 000

01

47,00

0408 19 19 000

01

51,00

0408 91 10 000

01

90,00

0408 99 10 000

01

15,00

0407 00 30 000

(') Verklaring van de code :
01 voor uitvoer naar alle bestemmingen,

02 voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika,
03 voor uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten, de Republiek Jemen en
Hong-Kong,

04 voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de bestemmingen bedoeld onder 03,
05 voor uitvoer naar Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten en de
Republiek Jemen,

06 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de
bestemmingen bedoeld onder 05.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commis
sie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1560/92 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1992
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee ('), laatste

lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1235/89 (2), en
met name op artikel 9, lid 2, laatste alinea, eerste zin,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 9 van Verorde
ning (EEG) nr. 2777/75 het verschil tussen de prijzen op
de wereldmarkt en in de Gemeenschap van de produkten
genoemd in artikel 1 , lid 1 , van deze verordening over
brugd kan worden door een restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2779/75 van de
Raad (3) de algemene voorschriften aangeeft voor het
verlenen van restituties bij uitvoer en de criteria voor de
vaststelling van het bedrag dezer restituties ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels en criteria
op de huidige marktsituatie in de sector slachtpluimvee
leidt tot de vaststelling van een restitutiebedrag waardoor
de Gemeenschap aan de internationale handel kan deel
nemen en waarbij ook rekening gehouden wordt met de
aard van de uitvoer van deze produkten alsmede met hun
huidige belang ;
Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr.
1432/92 (4) het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en

moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ;

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

Artikel 1

1 . De lijst van produkten bij uitvoer waarvan de in
artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde
restitutie wordt toegekend, alsmede de bedragen van deze

de Republieken Servië en Montenegro heeft verboden ;
dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de vast

restituties, worden vastgesteld in de bijlage.

stelling van de restituties ;
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

2.

Er wordt geen restitutie vastgesteld voor uitvoer naar

de Republieken Servië en Montenegro.
Artikel 2

Deze verordening treedt in Werking op 1 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 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
128
282
151

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 77.
11 . 5. 1989, blz. 29.
1 . 11 . 1975, blz. 90.
3. 6. 1992, blz. 4.

O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

¥) PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1992 tot vaststelling van de uitvoer
restituties in de sector slachtpluimvee
Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de restitutie
in ecu/ 100 stuks

0105 11 00 000

5,00
4,20
8,40
4,20

09
10

0105 19 10 000

01

0105 19 90 000

01

in ecu/ 100 kg
0105 91 00 000
0207 10 11 000
0207 10 15 000

0207 10 19 100

0207 10 19 900
0207 10 31 000
0207 10 39 000
0207 10 51 000
0207 10 55 000

0207 10 59 000
0207 21 10 000

0207 21 90 100

0207 21 90 900
0207 22 10 000
0207 22 90 000
0207 23 1 1 000
0207 23 19 000
0207
0207
0207
0207
0207

39
39
39
39
39

11
11
11
11
13

110
190
910
990
000

01
01
04
05
06
04
05
06
11

12
01
01
07
08
07
08
07
08
04
05
06
04
05
06
11
12
01
01

07
08
07
08
01

-

17,00
15,00
39,00
34,00
25,00
43,00
38,00
25,00
34,00
25,00
28,00
28,00
30,00
35,00
30,00
40,00
30,00
40,00
39,00
34,00
25,00
43,00
38,00
25,00
34,00
25,00
28,00
28,00
30,00
40,00
30,00
40,00
8,00

0207 39 25 200

02
03

0207 39 25 300

02
03

0207
0207
0207
0207

01

50,00
43,00
28,00
10,00
37,00
54,00
36,00
43,00
28,00
43,00
28,00
43,00
28,00
5,00

01

8,00

0207 39 15 000
0207 39 21 000
0207 39 23 000
0207 39 25 100

39
39
39
39

25
25
31
31

400
900
110
190

01
02
03
01
01
02

03
02
03
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Bedrag van de restitutie
in ecu/ 100 kg

0207 39 31 910
0207 39 31 990

01

0207 39 33 000

01

0207 39 35 000

01

0207 39 41 000

01

0207 39 43 000

01

0207 39 45 000

01

0207 39 47 100

01

50,00
28,00
13,00
37,00
18,00
36,00
13,00

01

8,00

0207 39 55 990

01

0207 39 57 000

01

54,00
44,00
15,00
30,00
44,00
29,00
43,00
8,00

0207 39 47 900

0207 39 55 110
0207 39 55 190

0207 39 55 910

0207 39 65 000

01

0207 39 73 000

07

08
0207 39 77 000

07
08

0207 41 10 110

01

0207 41 10 190
0207 41 10 910

01

50,00
43,00
28,00
10,00
37,00
54,00
36,00
43,00
28,00
43,00
28,00
43,00
28,00
5,00

01

8,00

0207 42 10 910
0207 42 10 990

01

0207 42 1 1 000

01

0207 42 21 000

01

0207 42 41 000

01

0207 42 51 000

01

0207 42 59 000

01

0207 42 71 100
0207 42 71 900

01

50,00
28,00
13,00
37,00
18,00
36,00
13,00

0207 43 15 110

01

8,00

0207 43 15 990

01

0207 43 21 000

01

0207 43 31 000

01

0207 43 53 000

07
08

0207 43 63 000

07
08

54,00
44,00
15,00
30,00
44,00
29,00
43,00

1602 39 11 100
1602 39 11 900

01

19,00

0207 41 10 990

01

0207 41 1 1 000

02
03

0207 41 21 000

01

0207 41 41 000

01

0207 41 51 000

02
03

0207 41 71 100

02

03
0207 41 71 200

02

03
0207 41 71 300

02
03

0207 41 71 400
0207 41 71 900

0207 42 10 110
0207 42 10 190

0207 43 15 190
0207 43 15 910
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(') Verklaring van de code :

01 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika
02 voor de uitvoer naar Egypte, Ceuta en Melilla, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Katar, Oman, de Verenigde
Arabische Emiraten, de Republiek Jemen, Irak, Armenië, Azerbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Molda
vië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Wit-Rusland, Litouwen, Estland, Letland,
Iran en Singapore.
03 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de
bestemmingen bedoeld onder 02
04 voor de uitvoer naar Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Katar, Oman, de Verenigde Arabische Emira
ten, Jordanië, Singapore, de Republiek Jemen, Irak en Iran
05 voor de uitvoer naar Ceuta en Melilla, Armenië, Azerbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië,
Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Wit-Rusland, Litouwen, Estland en Letland

06 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de
bestemmingen bedoeld onder 04 en 05

07 Hongarije, Polen, Roemenië, de Republieken Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en Joegoslavië (met
uitzondering van de Republieken Servië en Montenegro), de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek
en Bulgarije

08 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de
bestemmingen bedoeld onder 07
09 voor uitvoer naar Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Oman, Katar, de Verenigde Arabische Emiraten en de
Republiek Jemen

10 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de
bestemmingen bedoeld onder 09

1 1 Armenië, Azerbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikis
tan, Turkmenistan, Wit-Rusland, Litouwen, Estland en Letland

12 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en de
bestemmingen bedoeld onder 11 .

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commis
sie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1561 /92 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1992
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1658/91 houdende instelling van een
tijdelijke regeling voor communautaire bewaking „a posteriori" van de invoer
van Atlantische zalm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3687/91 van de Raad van
28 november 1991 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten ('), en
met name op artikel 27, lid 2,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1658/91 van
de Commissie (2), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3629/91 (3), een tot en met 30 juni 1992 geldende
tijdelijke regeling is ingesteld voor communautaire bewa
king „a posteriori" van de invoer van Atlantische zalm ;
Overwegende dat ernstige verstoringen van de markt van
de Gemeenschap voor zalm voor de Commissie aanlei
ding zijn geweest om de invoer van Atlantische zalm bij
Verordening (EEG) nr. 3270/91 (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 992/92 (*), afhankelijk te stellen
van de inachtneming van een minimumprijs ;

Overwegende dat, om ervoor te zorgen dat de ontwikke
ling van de invoer van Atlantische zalm van nabij wordt

gevolgd en te voorkomen dat de marktsituatie op termijn
nog verslechtert, de geldigheidsduur van de bij Verorde
ning (EEG) nr. 1658/91 ingestelde regeling met zes
maanden moet worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De tweede alinea van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1658/91 wordt vervangen door de volgende tekst : „Zij
is van toepassing tot en met 31 december 1992.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 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

354
151
344
308

van
van
van
van

23. 12. 1991 , blz. 1 .
15. 6. 1991 , blz. 51 .
14. 12. 1991 , blz. 38.
9. 11 . 1991 , blz. 34.

(Ó PB nr. L 105 van 23. 4. 1992, blz. 14.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1562/92 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1992

houdende vaststelling van de bedragen welke in mindering worden gebracht op
de invoerrechten van rundvlees van oorsprong uit de Staten in Afrika, het
Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van
5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwprodukten
en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of
uit de landen en gebieden overzee (LGO) ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 444/92 (2),
inzonderheid op artikel 3,
Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
715/90 is voorzien in een vermindering met 90 % van de
invoerrechten van rundvlees ; dat het bedrag van deze
vermindering moet worden berekend overeenkomstig
artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 970/90 van de

Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
815/91 (4),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 715/90
bedoelde bedragen, welke in mindering worden gebracht
op de invoerrechten in de sector rundvlees, worden voor
de invoeren tijdens het derde kwartaal van 1992 vastge
steld als vermeld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
(2) PB nr. L 52 van 27. 2. 1992, blz. 7.

(3) PB nr. L 99 van 19. 4. 1990, blz. 8.
(4) PB nr. L 83 van 3. 4. 1991 , blz. 6.

90
90
90
90
90
10
10
20
20
20
20
20
20
20
30
10
20
20
20
20
30

10
31
33
35
37
10
90
21
29
31
39
51
59
90
00
00
10
30
50
90
10

909,41

32 489,86
32 489,86
32 489,86
32 489,86
32 489,86
61 730,76
61 730,76
61 730,76
61 730,76
49 384,58
49 384,58
74 076,83
74 076,83
93 355,64
6 293,64
42 359,81
42 359,81
33 887,82
52 949,83
64 215,47
52 949,83
52 949,83
73 312,48
6 293,64
73 312,48
93 355,64
6 539,16
7 281,57

18 051,10
18 051,10
18 051,10
18 051,10
18 051,10
34 297,14
34 297,14
34 297,14
34 297,14
27 437,72
27 437,72
41 156,57
41 156,57
50 972,52
58 611,74
23 790,27
23 790,27
19 032,19
29 737,87
35 264,58
29 737,87
29 737,87
40 636,66
58 611,74
40 636,66
50 972,52
58 458,74
57 996,23

España
Pta/ 100 kg

France

935,60
935,60
935,60
935,60
935,60
1 777,65
1 777,65
1 777,65
1 777,65
1 422,13
1 422,13
2 133,18
2133,18
2 666,48
3 050,07
1 226,07
1 226,07
980,86
1 532,59
1 839,1 1
1 532,59
1 532,59
2 108,84
3 050,07
2 108,84
2 666,48
3 050,07
3 050,07

FF/ 100 kg

Ireland

339,470
136,461
136,461
109,168
170,576
204,692
170,576
170,576
234,713
339,470
234,713
296,777
339,470
339,470

104,132
104,132
104,132
104,132
104,132
197,852
197,852
197,852
197,852
158,281
158,281
237,422
237,422
296,777

£ Irl/ 1 00 kg

Italia

208 726
208 726
208 726
208 726
208 726
396 580
396 580
396 580
396 580
317 264
317 264
475 896
475 896
594 869
680 446
273 527
273 527
218 822
341 909
410 291
341 909
341 909
470 466
680 446
470 466
594 869
680 446
680 446

Lit/ 100 kg

1
1

1

1

477,77
716,65
716,65
895,82
024,68
411,90
411,90
329,53
514,88
617,86
514,88
514,88
708,47
024,68
708,47
895,82
024,68
024,68

314,32
314,32
314,32
314,32
314,32
597,20
597,20
597,20
597,20
477,77

FL/ 100 kg

Nederland

United

94,255
94,255
94,255
94,255
94,255
179,085
179,085
179,085
179,085
143,267
143,267
214,902
214,902
268,628
307,271
123,517
123,517
98,814
154,397
185,277
154,397
154397
212,450
307,271
212,450
268,628
307,271
307,271

Kingdom
£/ 100 kg

Europese Gemeenschappen

NB : The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.
NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au reglement (CEE) n0 2658/87 modifie.
NB : I codici NC e 1 relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.
NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.
NB : Os codigos NC, incluindo as remissões em pe-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n? 2658/87 alterado.

534,35
534,35
534,35
534,35
534,35
615,31

46 615,31
46 615,31
46 615,31
37 292,25
37 292,25
55 938,38
55 938,38
68 603,37
79 327,07
32 527,83
32 527,83
26 022,23
40 659,84
47 618,10
40 659,84
40 659,84
55 159,78
79 327,07
55 159,78
68 603,37
78 900,44
77 610,60

24
24
24
24
24
46

Portugal
Esc/ 1 00 kg

ΝΒ: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

NB : Los codigos NC, incluidas las notas a pie de pagina, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.
NB : KN-kodeme, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Code sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

90
95
91
10
10
61

Ελλάδα

Δρχ/ 100 χγρ

de

30
10
29
20
50
90

278,96
278,96
278,96
278,96
278.96
530,03
530,03
530,03
530,03
424,03
424.03
636.04
636,04
795,04
909,41
365,57
365,57
292,46
456.97
548,35
456,97
456,97
628,78
909,41
628,78
795,04
909,41

DM/ 100 kg

1 064,09
1 064,09
1 064,09
1 064,09
1 064,09
2 021,77
2 021,77
2 021,77
2 021,77
1 617,42
1 617,42
2 426,12
2 426,12
3 032,65
3 468,92
1 394,44
1 394,44
1 115,55
1 743,06
2 091,67
1 743,06
1 743,06
2 398,45
3 468,92
2 398,45
3 032,65
3 468,92
3 468,92

Deutschland

Danmark

dkr/ 100 kg

van

0202
0206
0206
0210
1602
1602

5 753,8
5 753,8
5 753,8
5 753,8
5 753,8
10 932,1
10 932,1
10 932,1
10 932,1
8 745,8
8 745,8
13 118,6
13 118,6
16 398,3
18 757,3
7 540,1
7 540,1
6 032,1
9 425,1
11 310,1
9 425,1
9 425,1
12 968,9
18 757,3
12 968,9
16 398,3
18 757,3
18 757,3

Belgique
Luxembourg
FB/Flux/ 100 kg

Publikatieblad

Ö202 30 50

0102
0102
0102
0102
0102
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0202
0202
0202
0202
0202
0202

Código NC

CΝ code
Code NC
Codice NC
GN-code

Κωδικός ΣΟ

KN- kode
KN-Code

Código NC
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Nr. L 165/ 17

VERORDENING (EEG) Nr. 1563/92 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1992

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van verse
citroenen van oorsprong uit Brazilië
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 Brazilië zijn
vervuld,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 11 56/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1482/92 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit
Brazilië ;

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1482/92 wordt ingetrokken.
Artikel 2

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

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 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.
O PB nr. L 155 van 6. 6. 1992, blz. 37.

Nr. L 165/ 18
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VERORDENING (EEG) Nr. 1564/92 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 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

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 17 juni
1992 vastgestelde koersen,

Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1 555/92 (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 Raadf5), 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 19 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
6 van 11 . 1 . 1992, blz. 19.
39 van 15. 2. 1992, blz. 28.
164 van 18. 6. 1992, blz. 31 .
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

fó PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1992 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (J)

1701 11 10

36,47 (')

1701 11 90

36,47 (')

1701 12 10

36,47 (')

1701 12 90

36,47 (')

1701 91 00

43,98

1701 99 10

43,98

1701 99 90

43,98 0

(') 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.

Nr. L 165/20
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VERORDENING (EEG) Nr. 1565/92 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1992

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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. 674/92 (2), inzonderheid op artikel 17, lid 2,
vierde alinea, eerste zin,

Overwegende dat volgens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van deze
verordening bedoelde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1431 /76 van de Raad van 21 juni 1976
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag voor rijst (3), de restituties moeten worden
vastgesteld met inachtneming van de situatie en de voor
uitzichten ter zake van de beschikbare hoeveelheid rijst
en breukrijst en van de prijzen hiervan op de markt van
de Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en
breukrijst op de wereldmarkt anderzijds ; dat het volgens
dit artikel eveneens noodzakelijk is om op de rijstmarkt
voor een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwik
keling van de prijzen en het handelsverkeer zorg te
dragen en bovendien rekening te houden met het eco
nomisch aspect van de voorgenomen uitvoer en met de
wenselijkheid om verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te vermijden ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1361 /76 van
de Commissie (4) is vastgesteld welke de maximumhoe
veelheid breukrijst is die rijst, waarvoor de restitutie bij
uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwijl daarbij tevens
het percentage is bepaald van de op deze restitutie toe te
passen vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid
breukrijst welke de uitgevoerde rijst bevat deze maximum
hoeveelheid overschrijdt ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
1431 /76 de specifieke criteria zijn bepaald waarmede bij
de berekening van de restitutie bij uitvoer van rijst en
breukrijst rekening moet worden gehouden ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en de
specifieke eisen van sommige markten een differentiatie
van de restitutie voor sommige produkten al naar gelang
van hun bestemming noodzakelijk kunnen maken ;

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
bestaande vraag naar verpakte, langkorrelige rijst op
bepaalde markten, moet worden voorzien in de vaststel
ling van een specifieke restitutie voor dat produkt ;
(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(J) PB nr. L 73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 36.

b) PB nr. L 154 van 15. 6. 1976, blz. 11 .

Overwegende dat de restitutie minstens eenmaal per
maand moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussen
tijds kan worden gewijzigd ;
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 RaadQ, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op eep bepaald
moment van 2,25 %,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie van de rijstmarkt, en met name op de
noteringen of prijzen van rijst en breukrijst in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in
de bijlage van deze verordening ;

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr.
1432/92 Q het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en
de Republieken Servië en Montenegro heeft verboden ;
dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de vast
stelling van de restituties ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten in
ongewijzigde staat worden, met uitzondering van de in lid
1 , onder c), van dat artikel genoemde produkten, op de in
de bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
2. Er wordt geen restitutie vastgesteld voor uitvoer naar
de Republieken Servië en Montenegro.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1992.
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(") PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
O PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

19 . 6. 92

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 165/21

Nr. L 165/22
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1992 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor rijst en breukrijst
(in ecu / ton)

Bedrag

Bestemming (!)

van de restituties

1006 20 13 000

01

198,40

1006 20 15 000

01

198,40

1006 20 94 000

01

198,40

1006 20 96 000

01

198,40

1006 30 23 000

01

198,40

1006 30 25 000

01

198,40

1006 30 44 000

01

198,40

1006 30 46 000

01

198,40

01 .
02
03
04

248,00
254,00
259,00
248,00

1006 30 61 900

01
04

248,00
248,00

1006 30 63 100

01
02
03
04

248,00
254,00
259,00
248,00

1006 30 63 900

01
04

248,00
248,00

1006 30 65 100

01
02
03
04

248,00
254,00
259,00
248,00

1006 30 65 900

01
04

248,00
248,00

Produktcode

1006 20 11 000

1006 20 17 000
1006 20 92 000

1006 20 98 000
1006 30 21 000

1006 30 27 000
1006 30 42 000

1006 30 48 000
1006 30 61 100

1006 30 67 100
1006 30 67 900
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Nr. L 165/23

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

1006 30 92 100

01

04

248,00
254,00
259,00
248,00

01
04

248,00
248,00

05

222,00

01

248,00
254,00
259,00
248,00

02
03

1006 30 92 900

1006 30 94 100

02
03
04
1006 30 94 900

01
04

05

1006 30 96 100

01

02
03
04

1006 30 96 900

Bedrag
van de restituties

01

04
05

248,00
248,00
222,00
248,00
254,00
259,00
248,00
248,00
248,00
222,00

1006 30 98 100
1006 30 98 900

1006 40 00 000

(') De bestemmingen zijn de volgende :

01 Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia
02 zone I, zone II, zone III, zone VI, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla

03 zone IV, zone V a), zone VII c), Canada en zone VIII, met uitzondering van Suriname, Guyana en Madagascar
04 de in artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen
05 Armenië, Azerbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikis
tan, Turkmenistan en Wit-Rusland.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 van de
Commissie, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3049/89.

Nr. L 165/24
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VERORDENING (EEG) Nr. 1566/92 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1992

tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te
passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

van de offertes voor verlading in de maand waarin de
uitvoer zal plaatshebben ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

Economische Gemeenschap,
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. 674/92 (2), inzonderheid op artikel 17, lid 4,
tweede alinea,

— 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 f),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 4, eerste alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1418/76 de bij de uitvoer van
rijst en breukrijst op de dag van indiening van de
aanvraag om een certificaat geldende restitutie, aangepast
uitgaande van de in de maand van uitvoer geldende drem
pelprijs, op verzoek wordt toegepast op uitvoer, die tijdens
de geldigheidsduur van het certificaat moet plaatsvinden ;
dat in dat geval op de restitutie een correctiefactor moet
worden toegepast ;

Overwegende dat bij Verordening nr. 474/67/EEG van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1397/68 (4), de wijze van vaststelling vooraf van de resti
tutie bij uitvoer van rijst en breukrijst is vastgesteld ;

— 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 het geheel der bovengenoemde
bepalingen volgt dat de toe te passen correctiefactor dient
te worden vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage van
deze verordening ;

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

Overwegende dat krachtens deze verordening de op de
dag van indiening van de aanvraag geldende restitutie, bij
vaststelling vooraf, dient te worden verminderd met een
bedrag hoogstens gelijk aan het verschil tussen de cif-prijs
voor termijnaankoop en de cif-prijs, indien de eerste meer
dan 0,30 ecu per ton hoger is dan de tweede ; dat de resti
tutie daarentegen moet worden verhoogd met een bedrag
hoogstens gelijk aan het verschil tussen de cif-prijs en de
cif-prijs voor termijnaankoop indien de eerste meer dan
0,30 ecu per ton hoger is dan de laatste ;
Overwegende dat de cif-prijs de prijs is welke overeen
komstig artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 is
vastgesteld ; dat de cif-prijs voor termijnaankoop de prijs
is welke is vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 2, van

Verordening (EEG) nr. 1428/76 van de Raad (^ waarbij
voor elke maand van geldigheid van het uitvoercertificaat
als basis wordt genomen de cif-prijs berekend op basis
(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
L 73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
204 van, 24. 8. 1967, blz. 20.
L 222 van 10. 9. 1968, blz. 6.
L 166 van 25. 6. 1976, blz. 30.

Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Het op de vooraf vastgestelde restituties bij uitvoer van

rijst en breukrijst toe te passen correctiebedrag, als
bedoeld in artikel 17, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
1418/76, wordt vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 juni 1992.
(6) 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, 18 juni 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 18 juni 1992 tot vaststelling van het bij uitvoer
van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag
(in ecu/ton)
Produktcode

Bestemming (')

Lopende

1 ' term.

2' term.

3C term.

6

7

8

9

1006 20 11 000

1006 20 13 000

01
01

0
0

0
0

0

1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

0

0
0

01
01

0
0

0
0

0
0

0

01
01

0

0

0

0

0
0

0
0

01
01

0
0

0

0

0

0

0

0

01

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30

15 000
17 000
92 000
94 000
96 000
98 000
21 000
23 000
25 000
27 000
42 000
44 000
46 000

0

1006 30 48 000
1006 30 61 100

1006 30 61 900
1006 30 63 100

1006 30 63 900
1006 30 65 100

1006 30 65 900
1006 30 67 100
1006 30 67 900
1006 30 92 100

02
03
04
01
04
01
02
03
04
01
04
01
02
03
04
01
04

01
02

03
04

1006 30 92 900

01

1006 30 94 100

04
05
01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

34,09

0

0

•

Nr. L 165/26
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(tn ecu/ton)
Produktcode

Lopende

l e term .

2' term .

6

7

8

02
03

0

04

0

0
0
0

01
04
05
01
02
03

0
0

0
0
0
0

04

0

01
04
05

0

Bestemming (')

1006 30 94 900

1006 30 96 100

1006 30 96 900

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3' term .
9

0
0
0
0
0

38,28
0
0
0
0
0
0

38,28

1006 30 98 100
1006 30 98 900
1006 40 00 000

(') De bestemmingen zijn de volgende :

01 Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia
02 zones I, II, III, VI, de Canarische eilanden, Ceuta en Menila

03 zones IV, V a), VII c), Canada en de zone VIII met uitzondering van Suriname, Guyana en Madagascar
04 de in artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen

05 Armenië, Azerbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan en Wit-Rusland.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1 1 24/77 van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3049/89.
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II

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

RAAD

RICHTLIJN 92/44/EEG VAN DE RAAD
van 5 juni 1992
betreffende de toepassing van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

waarden die de toegang tot en het gebruik van het
netwerk regelen, objectief en niet-discriminerend
zijn, en deze voorwaarden bekend dienen te
maken ; dat overeenstemming dient te worden
bereikt over welke specificaties dienen te worden
bekendgemaakt en in welke vorm, ter bevordering
van de levering van concurrerende diensten waarbij
gebruik wordt gemaakt van huurlijnen, in de Lid
Staten en tussen de Lid-Staten onderling, en in het
bijzonder de levering van diensten door vennoot
schappen, ondernemingen of natuurlijke personen
die zijn gevestigd in een andere Lid-Staat dan de
vennootschap, de onderneming of de natuurlijke
persoon voor wie de diensten bestemd zijn ;

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 O,
(1 )

(2)

(3)

Overwegende dat in Richtlijn 90/387/EEG van de
Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstand
brenging van de interne markt voor telecommuni
catiediensten door middel van de tenuitvoerlegging
van Open Network Provision (ONP)(4) is bepaald
dat de Raad specifieke ONP-voorwaarden voor
huurlijnen dient op te stellen ;
Overwegende dat het begrip huurlijnen in deze
richtlijn het aanbod van transparante transmissie
capaciteit tussen netwerkaansluitpunten als een
afzonderlijke dienst omvat en geen betrekking
heeft op „on demand switching", noch op aanbie
dingen die deel uitmaken van een aan het publiek
verstrekte geschakelde dienst ;
Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn
90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990
betreffende de mededinging op de markten voor
telecommunicatiediensten (*) de Lid-Staten die
bijzondere of uitsluitende rechten voor de levering
en exploitatie van openbare telecommunicatienet
werken handhaven, de nodige maatregelen dienen
te treffen ten einde ervoor te zorgen dat de voor

(') PB nr. C 58 van 7. 3. 1991 , blz. 10.
(2) PB nr C 305 van 25. 11 . 1991 , blz. 61 , en besluit van 13 mei
1992 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).
(3) PB nr. C 269 van 14. 10. 1991 , blz. 30.
(4) PB nr. L 192 van 24. 7. 1990, blz. 1 .
f5) PB nr. L 192 van 24. 7. 1990, blz. 10.

(4)

Overwegende
dat
krachtens
het
non
discriminatiebeginsel huurlijnen op verzoek aan
elke gebruiker zonder discriminatie dienen te
worden aangeboden en geleverd ;

(5)

Overwegende dat het in het Verdrag neergelegde
non-discriminatiebeginsel onder meer geldt voor
het verlenen yan technische toegang, voor de tarie
ven, de kwaliteit van de dienstverlening, de leve
ringstermijn, een billijke distributie van capaciteit
in geval van schaarste, de reparatietijd en de
beschikbaarheid van informatie over het netwerk

en van informatie over gebruikers, behoudens rele
vante regelgeving inzake gegevensbescherming ;

(6)

Overwegende dat er in het bijzonder wat de onder
linge koppeling van huurlijnen en de koppeling
van huurlijnen aan openbare telecommunicatienet
werken betreft, een aantal technische beperkingen
is opgelegd ; dat dergelijke beperkingen die een
beletsel zijn voor het gebruik van huurlijnen ten
behoeve van de levering van concurrerende dien
sten, niét gerechtvaardigd zijn, daar zij kunnen
worden vervangen door minder beperkende wette
lijke maatregelen ;

Nr. L 165/28

(7)
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Overwegende dat de toegang tot en het gebruik van
huurlijnen krachtens het Gemeenschapsrecht
alleen beperkt mogen worden op grond van de in
deze richtlijn vastgestelde essentiële eisen en met
het oog op de bescherming van uitsluitende of
bijzondere rechten ; dat dergelijke beperkingen op
objectieve gronden dienen te berusten, dat zij
moeten voldoen aan het evenredigheidsbeginsel en
dat zij ten opzichte van het beoogde doel niet te
ver mogen gaan ; dat de toepassing van die essen
tiële eisen voor huurlijnen moet worden gepreci

communicatie ; dat derhalve dient te worden vast

gesteld welke typen huurlijnen in de geharmoni
seerde reeks moeten worden opgenomen en, indien
deze nog niet beschikbaar zijn, binnen welke
termijn ; dat er, gezien de dynamische ontwikke
lingen op technologisch gebied in deze sector, een
procedure moet worden opgesteld voor de aanpas
sing en uitbreiding van een dergelijke reeks huur
lijndiensten ;

(13)

Overwegende dat, afhankelijk van de marktvraag en
de toestand van het openbare telecommunicatienet
werk, ook andere huurlijnen naast de geharmoni
seerde minimumreeks zullen worden aangeboden
en dat daarop eveneens de overige bepalingen van
deze richtlijn van toepassing zijn ; dat er echter
voor dient te worden gezorgd dat het aanbod van
deze andere huurlijnen geen beletsel vormt voor
het aanbieden van de minimumreeks huurlijnen ;

(14)

Overwegende dat, overeenkomstig het beginsel van
gescheiden regelgevende functies en bedrijfsfunc
ties, en conform het subsidiariteitsbeginsel, bij de
uitvoering van deze richtlijn een belangrijke rol is
weggelegd voor de nationale regelgevende instantie

seerd ;

(8)

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens Richtlijn
90/388/EEG, die niet van toepassing is op telex,
draadloze telefoons, semafoon- en satellietdiensten,

alle bijzondere of uitsluitende rechten voor het
verlenen van andere telecommunicatiediensten dan

spraaktelefonie dienen op te heffen, dat wil zeggen
voor het commercieel aan het publiek aanbieden
van directe transmissie en schakeling van spraak in
real-time tussen aansluitpunten van het gescha
kelde openbare net, en wel op zodanige wijze dat
iedere gebruiker van op een dergelijk netwerk
aansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan
maken voor communicatie met een ander netwerk

van iedere Lid-Staat ;

aansluitpunt ;
(9)

(10)

(11 )

Overwegende dat de Lid-Staten, wat pakket- en
circuitgeschakelde datadiensten betreft, tot op de in
Richtlijn 90/388/EEG vastgestelde data kunnen
verbieden dat de gewone doorverkoop van huurlijn
capaciteit door economische subjecten aan het
publiek wordt aangeboden ; dat er geen andere
beperkingen van het gebruik van huurlijnen mogen
worden opgelegd, in het bijzonder ten aanzien van
de transmissie van signalen die niet afkomstig zijn
van of niet bestemd zijn voor de huurlijnabonnee,
dan wel noch afkomstig zijn van noch bestemd zijn
voor de huurlijnabonnee ;
Overwegende dat de communautaire definitie van
geharmoniseerde technische interfaces en toegangs
voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 90/387/EEG
dient te berusten op de vaststelling van gemeen
schappelijke technische specificaties op basis van
internationale normen en specificaties ;
Overwegende dat de Lid-Staten die voor de aanleg
en exploitatie van openbare telecommunicatienet
werken bijzondere of uitsluitende rechten handha
ven, er overeenkomstig Richtlijn 90/388/EEG voor
dienen te zorgen dat de gebruikers desgewenst
binnen een redelijke termijn over huurlijnen
kunnen beschikken ;

(12)

Overwegende dat, ten einde huurlijnen in
voldoende mate beschikbaar te stellen voor gebrui
kers ten behoeve van eigen gebruik, gedeeld
gebruik of de levering van diensten aan derden, in
alle Lid-Staten ervoor dient te worden gezorgd dat
een geharmoniseerde reeks huurlijnen met gedefi
nieerde netwerkaansluitpunten beschikbaar wordt
gesteld voor nationale en intracommunautaire
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(15)

Overwegende dat gemeenschappelijke bestelproce
dures, evenals one-stop bestel- en factureringspro
cedures nodig zijn voor het bevorderen van het
gebruik van huurlijnen in de hele Gemeenschap ;
dat iedere vorm van samenwerking van de telecom
municatieorganisaties in dat opzicht onderworpen
is aan de communautaire mededingingsregels ; dat
bij dergelijke procedures in het bijzonder het
beginsel van kostprijsgerichtheid dient te worden
gerespecteerd en dat die procedures niet mogen
resulteren in prijsafspraken of marktverdeling ;

(16)

Overwegende dat de toepassing van one-stop
bestel- en factureringsprocedures door de telecom
municatieorganisaties geen beletsel mag zijn voor
aanbiedingen van andere dienstverleners dan de
telecommunicatieorganisaties ;

(17)

Overwegende dat de tarieven voor huurlijnen over
eenkomstig Richtlijn 90/387/EEG dienen te
voldoen aan de volgende beginselen : zij moeten
gebaseerd zijn op objectieve criteria en moeten in
beginsel kostprijsgericht zijn, rekening houdend
met een redelijke termijn voor tariefherschikking ;
zij moeten doorzichtig zijn en op passende wijze
worden bekendgemaakt ; zij moeten in voldoende
mate worden opgesplitst in overeenstemming met
de mededingingsregels van het Verdrag en zij
mogen geen discriminerend karakter hebben en
moeten gelijke behandeling waarborgen ; dat de
tarieven voor huurlijnen die worden geleverd door
een of meer telecommunicatieorganisaties, op

dezelfde principes dienen te berusten ; dat een
tarief op basis van een vaste periodieke huursom de
voorkeur verdient, behalve wanneer andere soorten

tarieven uit kostenoverwegingen zijn gerechtvaar
digd ;
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(18)

Overwegende dat, indien er kosten voor toegang tot
en gebruik van huurlijnen in rekening worden
gebracht, deze dienen te voldoen aan de bovenver
melde beginselen en aan de mededingingsregels
van het Verdrag, en dat daarbij eveneens rekening
moet worden gehouden met het beginsel van
eerlijke verdeling van de totale kosten van de
gebruikte hulpmiddelen en met de noodzaak van
een redelijk rendement van de gedane investe
ringen voor de verdere ontwikkeling van de tele
communicatie-infrastructuur :

(19)

Overwegende dat de telecommunicatieorganisaties,
met het oog op de toepassing van de in de twee
voorgaande overwegingen vermelde tariefbeginse
len, gebruik dienen te maken van een passend en
doorzichtig kostenberekeningssysteem met behulp
waarvan het cijfermateriaal door accountants kan
worden geverifieerd ; dat aan deze voorwaarde bij
voorbeeld kan worden voldaan door de toepassing
van het beginsel van volledige kostenverdeling ;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Toepassingsgebied
Deze richtlijn heeft betrekking op de harmonisatie van de
voorwaarden voor een open en efficiënte toegang tot en
het gebruik van via openbare telecommunicatienetwerken
aan gebruikers aangeboden huurlijnen, alsmede op de
beschikbaarheid in de hele Gemeenschap van een mini
mumreeks huurlijnen met geharmoniseerde technische
karakteristieken .

Artikel 2
Definities

1 . De relevante definities van Richtlijn 90/387/EEG
zijn eveneens van toepassing op deze richtlijn.

2.
(20)

Overwegende dat, ten einde de Commissie in staat
te stellen effectief toezicht uit te oefenen op de
toepassing van deze richtlijn, de Lid-Staten de
Commissie

(21 )

(22)

(23)

(24)

moeten

meedelen

welke

nationale

Nr. L 165/29

Bovendien wordt in deze richtlijn verstaan onder :

— huurlijnen : de telecommunicatiefaciliteiten die
worden geleverd in het kader van de opzet, de ontwikke
ling en de exploitatie van het openbare telecommunica

regelgevende instantie met de tenuitvoerlegging
van deze richtlijn is belast, en de Commissie desge
wenst de nodige informatie dienen te verstrekken ;

tienet, met behulp waarvan transparante transmissiecapa
citeit tussen aansluitpunten van het netwerk wordt gele
verd, zonder „on demand switching" (schakelfuncties
waarover gebruikers kunnen beschikken als onderdeel van
de geleverde huurlijn) ;

Overwegende dat het bij de artikelen 9 en 10 van

— ONP- comité : het in de artikelen 9 en 10 van Richtlijn

Richtlijn 90/387/EEG ingestelde comité een
belangrijke rol dient te spelen bij de toepassing van

90/387/EEG bedoelde comité ;

deze richtlijn ;

— gebruikers : eindgebruikers en dienstenleveranciers,
daaronder begrepen telecommunicatieorganisaties voor
zover deze zijn betrokken bij het verlenen van diensten

Overwegende dat geschillen tussen gebruikers en
telecommunicatieorganisaties over de levering van
huurlijnen normaliter door de betrokken partijen
zullen worden beslecht ; dat de partijen echter de
mogelijkheid moeten hebben om hun zaak voor te
leggen aan een nationale regelgevende instantie,
c.q. aan de Commissie wanneer zulks noodzakelijk
wordt geacht ; dat dit geen afbreuk doet aan de
normale toepassing van de procedures van de arti
kelen 169 en 170, noch aan de mededingingsregels
van het Verdrag ;

verleend ;

Overwegende dat een bijzondere procedure moet
worden vastgesteld om na te gaan of, in gerecht
vaardigde gevallen, de in deze richtlijn gestelde
termijn voor de levering van een minimumreeks
huurlijnen en voor de toepassing van een passend
kostenberekeningssysteem moet worden verlengd ;
Overwegende dat deze richtlijn niet geldt voor
huurlijnen waarvan één van de netwerkaansluit
punten zich buiten de Gemeenschap bevindt,

die

ook

door

anderen

worden

of

kunnen

worden

— nationale regelgevende instantie : het (de) van de tele
communicatieorganisaties juridisch gescheiden en func
tioneel onafhankelijke lichaam (lichamen) in elke Lid
Staat dat (die) door deze Lid-Staat is (zijn) belast met
onder meer de in deze richtlijn van toepassing zijnde
regelgevende functies ;
— gewone doorverkoop van capaciteit : de commerciële
exploitatie ten behoeve van het publiek van huurlijnen
voor datatransport via huurlijnen als afzonderlijke dienst,
die enkel het schakelen, het verwerken en opslaan van
gegevens of het converteren van protocollen omvat, voor
zover zulks noodzakelijk is voor de transmissie in real
time van en naar eindpunten van het geschakelde open
bare net ;

— gemeenschappelijke bestelprocedure : een bestelproce
dure voor intracommunautaire huurlijnen, die een
gemeenschappelijke aanpak van de telecommunicatieor
ganisaties garandeert ten aanzien van de door de gebrui
kers en de telecommunicatieorganisaties te verstrekken
informatie alsmede de vorm waarin deze informatie wordt
weergegeven ;

Nr. L 165/30
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— one-stop bestelprocedure : een systeem waarbij alle
transacties met een gebruiker die vereist zijn voor het
bestellen van door verschillende telecommunicatieorgani
saties aan een en dezelfde gebruiker geleverde intra

communautaire huurlijnen, geheel op één plaats kunnen
worden afgesloten tussen die gebruiker en een en dezelfde
telecommunicatieorganisatie ;

— one-stop factureringsprocedure : een systeem waarbij
facturen en betalingen voor intracommunautaire huur
lijnen die door verscheidene telecommunicatieorganisaties
aan één enkele gebruiker zijn geleverd, op één enkele
plaats kunnen worden afgehandeld tussen de gebruiker en
één enkele telecommunicatieorganisatie.
Artikel 3

Beschikbaarheid van informatie

1 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat informatie over
huurlijnaanbiedingen met betrekking tot de technische
karakteristieken, de tarieven, de leverings- en gebruiks
voorwaarden, de eisen in verband met vergunningen en
aangifte en de voorwaarden voor de aansluiting van eind
apparatuur overeenkomstig het schema van bijlage I
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de gevallen waarbij gebruikers om een late leverings
termijn hebben verzocht, niet meegeteld. Voor nieuwe
typen huurlijnen wordt in plaats van de standaardle
veringstermijn een streeftermijn voor de levering
bekendgemaakt ;
— de contractperiode, met inbegrip van de algemeen
geldende contractperiode en de voor de gebruiker
verplichte minimale contractperiode ;
— de normale reparatietermijn, waaronder wordt verstaan
de periode gerekend vanaf het moment dat een defect
aan de verantwoordelijke eenheid binnen de telecom
municatieorganisatie wordt gemeld, tot het moment
waarop 80 % van alle huurlijnen van hetzelfde type is
hersteld en daarvan in voorkomend geval mededeling
is gedaan aan de gebruikers. Voor nieuwe huurlijn
typen wordt in plaats van de normale reparatietermijn
een streefreparatietermijn bekendgemaakt. Wanneer
reparaties van een zelfde type huurlijn naar gelang van
de kwaliteit worden verdeeld in diverse klassen,

worden de diverse, daarmee corresponderende
normale reparatietermijnen bekendgemaakt ;
— de diverse restitutieregelingen.

wordt bekendgemaakt. Wijzigingen in bestaande aanbie
dingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee
maanden voor de implementatie, bekendgemaakt, tenzij
de nationale regelgevende instantie toestemming geeft
van deze termijn af te wijken.

Voorwaarden voor beëindiging van aanbiedingen

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op passende
wijze bekendgemaakt, zodat gebruikers zich gemakkelijk
toegang tot deze informatie kunnen verschaffen. In iedere
Lid-Staat wordt in het Staatsblad naar de bekendmaking

De Lid-Staten zorgen ervoor dat bestaande aanbiedingen
gedurende een redelijke termijn worden gehandhaafd en
dat een aanbod slechts na overleg met de betrokken
gebruikers kan worden beëindigd. Onverminderd andere

van deze informatie verwezen .

De Lid-Staten stellen de Commissie vóór 1 januari 1993
in kennis van de wijze waarop de informatie wordt
bekendgemaakt en stellen haar na die datum in kennis
van alle wijzigingen daarin. De Commissie publiceert
regelmatig desbetreffende referenties.
3. De Lid-Staten zorgen ervoor dat informatie betref
fende nieuwe soorten huurlijnaanbiedingen zo spoedig
mogelijk en uiterlijk twee maanden vóór de datum waarop
de aanbiedingen ingaan, wordt bekendgemaakt.
Artikel 4

Informatie betreffende de leveringsvoorwaarden
De overeenkomstig artikel 3 bekend te maken leverings
voorwaarden omvatten ten minste :

— informatie betreffende de procedure voor het bestel
len ;

— de standaardleveringstermijn, waaronder wordt
verstaan de termijn, gerekend vanaf de dag waarop de
gebruiker metterdaad een aanvraag voor een huurlijn
heeft ingediend, waarbinnen 80 % van alle huurlijnen
van een zelfde type ter beschikking van de klanten is
gesteld.
Deze termijn wordt vastgesteld op basis van de werke
lijke leveringstermijnen voor huurlijnen over een
recente tijdspanne van redelijke duur. Daarbij worden

Artikel 5

rechtsmiddelen in het nationale recht zorgen de Lid

Staten ervoor dat gebruikers de zaak aan de nationale
regelgevende instantie kunnen voorleggen wanneer zij de
door de telecommunicatieorganisaties voorgenomen
datum van beëindiging niet aanvaarden.
Artikel 6

Toegangs- en gebruiksvoorwaarden en essentiële
eisen

1 . Onverminderd de artikelen 2 en 3 van Richtlijn
90/388/EEG zorgen de Lid-Staten ervoor dat wanneer de
toegang tot en het gebruik van huurlijnen beperkt is, deze
beperkingen enkel gericht zijn op het doen naleven van
de met de communautaire wetgeving verenigbare essen
tiële eisen en door de nationale regelgevende instanties
door middel van wettelijke bepalingen worden opgelegd.

Er mogen geen technische beperkingen worden opgelegd
of gehandhaafd ten aanzien van de onderlinge koppeling
van huurlijnen of de koppeling van huurlijnen aan open
bare telecommunicatienetwerken .

2. De Lid-Staten zorgen ervoor dat wanneer de toegang
tot en het gebruik van huurlijnen op basis van essentiële
eisen wordt beperkt, in de desbetreffende nationale bepa
lingen omschreven wordt welke van de in lid 3 genoemde
essentiële eisen aanleiding tot deze beperkingen hebben
gegeven .
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3. De essentiële eisen, gespecificeerd in artikel 3, lid 2,
van Richtlijn 90/387/EEG, zijn op de volgende wijze van
toepassing op huurlijnen :
a) Veiligheid van het functioneren van netwerken

Telecommunicatieorganisaties kunnen de volgende
maatregelen treffen ten einde de veiligheid van het
functioneren van het netwerk gedurende een noodsitu
atie te waarborgen :
— het onderbreken van de dienst,

— het beperken van de dienstfaciliteiten,
— het ontzeggen van toegang tot de dienst.
Onder noodsituaties worden in deze context verstaan

uitzonderlijke gevallen van overmacht, zoals extreme
weersomstandigheden, overstromingen, blikseminslag
of brand, stakingen of lock-outs, oorlog, krijgshande
lingen of rellen.
In noodsituaties stellen de telecommunicatieorganisa
ties alles in het werk om ervoor te zorgen dat de
dienstverlening aan alle gebruikers doorgang vindt. De
Lid-Staten zorgen ervoor dat de gebruikers en de natio
nale regelgevende instantie onmiddellijk door de tele
communicatieorganisaties in kennis worden gesteld
van het begin en het einde van de noodsituatie,
alsmede van de aard en de omvang van de tijdelijke
beperkingen van de dienst.

b) Behoud van netwerkintegriteit
De gebruiker heeft, in overeenstemming met de speci
ficaties van het netwerkaansluitpunt, recht op verle
ning van een volkomen transparante dienst, die hij
naar eigen inzicht ongestructureerd kan gebruiken, dat
wil onder meer zeggen zonder dat daarbij kanaaltoewij
zingen worden verboden of voorgeschreven. Er mogen
op grond van het behoud van netwerkintegriteit geen

beperkingen aan het gebruik van huurlijnen worden
opgelegd zolang de toegangsvoorwaarden in verband
met eindapparatuur vervuld zijn.

c) Interoperabiliteit van diensten
Onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 5, en
artikel 5, lid 3, van Richtlijn 90/387/EEG mag het
gebruik van een huurlijn niet op grond van de inter
operabiliteit van diensten worden beperkt, indien de
toegangsvoorwaarden in verband met eindapparatuur
vervuld zijn.
d) Bescherming van gegevens

verzonden en opgeslagen informatie, alsmede de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in over
eenstemming met de communautaire wetgeving.

4. Toegangsvoorwaarden in verband met eindap
paratuur

De toegangsvoorwaarden in verband met eindapparatuur
worden geacht vervuld te zijn indien de eindapparatuur
voldoet aan de goedkeuringsvoorwaarden voor de aanslui
ting van deze apparatuur op het netwerkaansluitpunt van
het betrokken type huurlijn, overeenkomstig Richtlijn
91 /263/EEG van de Raad van 29 april 1991 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en de
onderlinge erkenning van de conformiteit van de appara
tuur (').

Indien bepaalde eindapparatuur van een gebruiker niet of
niet langer aan deze voorwaarden voldoet, kan de levering
van de huurlijn worden onderbroken totdat de verbinding
van de betreffende eindapparatuur met het netwerkaan
sluitpunt is verbroken.
De Lid-Staten zorgen ervoor dat de telecommunicatie
organisatie de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stelt
van deze onderbreking en van de redenen daarvoor. Zodra
de gebruiker zich ervan heeft vergewist dat de verbinding
van de niet aan de voorwaarden voldoende eindapparatuur
met het netwerkaansluitpunt is verbroken, wordt de leve
ring van de huurlijn hervat
Artikel 7

Levering van een minimumreeks huurlijnen met
geharmoniseerde technische karakteristieken
1 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de respectieve tele
communicatieorganisaties afzonderlijk dan wel gezamen
lijk een minimumreeks huurlijnen overeenkomstig bijlage
II leveren ten einde in de gehele Gemeenschap een
geharmoniseerd aanbod te waarborgen.
2. Waar de huurlijnen die voldoen aan de in bijlage II
vermelde normen, nog niet beschikbaar zijn, treffen de
Lid-Staten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
die typen huurlijnen worden geïmplementeerd tegen de
uit de toepassing van artikel 15 voortvloeiende datum.
3. De wijzigingen die nodig zijn om bijlage II aan
nieuwe technische ontwikkelingen en veranderingen van
de marktvraag aan te passen, met inbegrip van de moge
lijkheid bepaalde typen huurlijnen uit de bijlage te
schrappen, worden, gelet op de stand van ontwikkeling
van de nationale netwerken, volgens de procedure van
artikel 10 van Richtlijn 90/387/EEG vastgesteld.

Met betrekking tot de bescherming van gegevens
mogen de Lid-Staten het gebruik van huurlijnen
slechts beperken voor zover dit noodzakelijk is voor
het waarborgen van de conformiteit met de relevante
wettelijke voorschriften inzake de bescherming van

4. De levering van andere huurlijnen dan de mini
mumreeks huurlijnen die door de Lid-Staten moet
worden geleverd, mag geen beletsel vormen voor het
aanbieden van deze minimumreeks huurlijnen.

gegevens, met inbegrip van de bescherming van
persoonsgegevens, het vertrouwelijke karakter van

(■) PB nr. L 128 van 23. 5. 1991 , blz. 1 .
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Artikel 8

mededingingsregels van het Verdrag en in overleg met de
gebruikers :

Toezicht door de nationale regelgevende instantie

— een gemeenschappelijke bestelprocedure voor huur
lijnen in de gehele Gemeenschap ;

1 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de nationale regel
gevende instantie de procedures vaststelt volgens welke
zij, per geval en binnen de kortst mogelijke termijn,
besluit de telecommunicatieorganisaties al dan niet
toestemming te verlenen voor het treffen van bepaalde
maatregelen, zoals weigering een huurlijn te leveren,
onderbreking van de levering van huurlijnen of beperking
van de huurlijnfaciliteiten wegens vermeende niet
inachtneming van de gebruiksvoorwaarden door gebrui
kers van huurlijnen. Deze procedures kunnen tevens
voorzien in de mogelijkheid dat door de nationale regel
gevende instantie a priori toestemming wordt verleend
voor het treffen van specifieke maatregelen in geval van
bepaalde schendingen van de gebruiksvoorwaarden.

— een one-stop bestelprocedure voor huurlijnen, welke
op verzoek van de gebruiker wordt gevolgd ;

De Lid-Staten zorgen dat deze procedures een doorzichtig
besluitvormingsproces met volledige eerbiediging van de
rechten van de betrokken partijen waarborgen. De
besluiten worden genomen nadat beide partijen zijn
gehoord. Dit besluit moet naar behoren worden gemoti
veerd en binnen een week nadat het is genomen ter
kennis van partijen worden gebracht ; het besluit wordt
niet vóór deze kennisgeving tot uitvoering gebracht.

Deze bepaling doet niets af aan de mogelijkheid van de
betrokken partijen zich tot de rechter te wenden.
2. De nationale regelgevende instantie draagt er zorg
voor dat de telecommunicatieorganisaties zich houden
aan het beginsel van non-discriminatie wanneer zij
gebruik maken van het openbare telecommunicatienet
werk voor de levering van diensten die ook door andere
dienstverleners worden of kunnen worden geleverd.
Wanneer de telecommunicatieorganisaties huurlijnen
gebruiken voor de levering van diensten waarop geen
bijzondere en/of uitsluitende rechten van toepassing zijn,
moet hetzelfde type huurlijnen op verzoek onder gelijke
voorwaarden aan andere gebruikers worden geleverd.
3. Wanneer een telecommunicatieorganisatie naar
aanleiding van een specifieke vraag oordeelt, dat het onre
delijk is een huurlijn tegen haar gepubliceerde tariferings
en leveringsvoorwaarden te leveren, moet zij de nationale
regelgevende instantie om instemming verzoeken voor
aleer zij die voorwaarden in dat geval wijzigt.

— een one-stop factureringsprocédure voor huurlijnen,
welke op verzoek van de gebruiker wordt gevolgd. De
procedure voorziet erin dat de voor de gebruiker
bestemde factuur een specificatie bevat van alle afzon
derlijke prijselementen in verband met nationale
huurlijnen en de respectieve onderdelen van de door
de betrokken telecommunicatieorganisaties geleverde
internationale huurlijnen.

2. De Lid-Staten brengen uiterlijk één jaar na het van
toepassing worden van deze richtlijn aan de Commissie
verslag uit over de ontwikkelingen in verband met de in
lid 1 bedoelde procedures. Deze ontwikkelingen worden
door het ONP-comité besproken.

Artikel 10

Tariefbeginselen en kostenberekening
1.

De Lid-Staten zorgen ervoor dat de tarieven voor

huurlijnen aan de basisbeginselen van doorzichtige en op
de kostprijs gebaseerde tarieven voldoen, en dat zij met de
volgende bepalingen in overeenstemming zijn :

a) tarieven voor huurlijnen zijn onafhankelijk van het
type toepassing waarvan huurlijnabonnees gebruik
maken ;

b) tarieven voor huurlijnen zijn in de regel opgebouwd
uit de volgende elementen :
— initiële aansluitkosten,

— periodieke huursom, dat wil zeggen een vast tarief
element ;

indien andere tariefelementen worden toegepast,
dienen deze doorzichtig te zijn en te berusten op
objectieve criteria ;

c) tarieven voor huurlijnen zijn van toepassing op de faci
liteiten die worden geleverd tussen de aansluitpunten
van het netwerk welke de gebruiker toegang
verschaffen tot de huurlijnen.

Artikel 9

Gemeenschappelijke bestel- en factureringsproce
dures

1.

De Lid-Staten bevorderen de vaststelling van de

volgende procedures, uiterlijk op 31 december 1992, in
overeenstemming met de procedurele en inhoudelijke

Voor huurlijnen die door twee of meer telecommuni
catieorganisaties worden geleverd kunnen halve
afstandtarieven worden gehanteerd, dat wil zeggen
tarieven voor een afstand gerekend vanaf een netwerk
aansluitpunt tot aan een hypothetisch punt halverwege
de verbinding.

2. De Lid-Staten zorgen ervoor dat hun telecommuni
catieorganisaties uiterlijk op 31 december 1993 een voor
de tenuitvoerlegging van lid 1 geschikt kostenbereke
ningssysteem opzetten en toepassen.
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Onverminderd de laatste alinea omvat het in de eerste

alinea bedoelde systeem de volgende elementen :
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betreft. De verslagen worden binnen vijf maanden na
afloop van de jaarlijkse verslagperiode toegezonden aan de
Commissie.

a) in de kosten van de huurlijn worden in het bijzonder
de directe kosten opgenomen die door de telecommu
nicatieorganisaties worden gemaakt voor het opzetten,
exploiteren en in stand houden van huurlijnen,
alsmede die voor de marketing en facturering van die
huurlijnen ;
b) gemeenschappelijke kosten, dat wil zeggen kosten die
niet direct kunnen worden toegeschreven aan huur
lijnen of andere activiteiten, worden als volgt toegere

De nationale regelgevende instantie stelt de Commissie in
kennis van de gegevens betreffende alle gevallen — en de
daarin getroffen maatregelen, met inbegrip van de
redenen — waarin de toegang tot of het gebruik van
huurlijnen, met name wegens vermeende schending van
bijzondere of exclusieve rechten, is beperkt of waarin een
verbod op de gewone doorverkoop van capaciteit is inge
steld, en verstrekt haar die gegevens op verzoek.

kend :
Artikel 12

i) voor zover mogelijk worden de gemeenschappe
lijke kostencategorieën toegerekend op basis van
een directe analyse van de bron van de kosten zelf ;
ii) indien een dergelijke directe analyse niet mogelijk
is, worden de gemeenschappelijke kostencatego
rieën toegerekend op basis van een indirect
verband met een andere kostencategorie of groep
van kostencategorieën waarvoor een directe toere
kening of uitsplitsing wèl mogelijk is. Het indirecte
verband dient te berusten op vergelijkbare kosten
structuren ;

iii) indien voor het toerekenen van de kostencategorie
directe noch indirecte maatstaven kunnen worden

gevonden, wordt een algemene toerekeningsfactor
gehanteerd, welke wordt berekend op basis van de
verhouding van alle uitgaven die direct worden
toegeschreven of toegerekend aan A. diensten die
krachtens bijzondere of uitsluitende rechten
worden verleend en B. aan andere diensten .

Na 31 december 1993 mogen andere kostenberekenings
systemen uitsluitend worden toegepast indien zij voor de
tenuitvoerlegging van lid 1 geschikt zijn, als zodanig door
de nationale regelgevende instantie zijn goedgekeurd voor
toepassing door de telecommunicatieorganisatie en onder
voorbehoud dat de Commissie hiervan vooraf mededeling
is gedaan.

Bemiddelingsprocedure
Onverminderd :

a) rechtsvorderingen die de Commissie of een Lid-Staat
op grond van het Verdrag, inzonderheid de artikelen
1 69 en 1 70 daarvan, kunnen instellen ;

b) de rechten op grond van de van toepassing zijnde
nationale wetgeving van de personen die een beroep
doen op de procedure van de leden 1 tot en met 5 van
dit artikel, de betrokken telecommunicatieorganisaties
en andere personen, behalve indien zij voor het
beslechten van hun geschil tot een akkoord komen,
kunnen gebruikers een beroep doen op de volgende
bemiddelingsprocedure :

1 . Gebruikers die klagen schade te hebben geleden of
te kunnen lijden ten gevolge van een schending van de

bepalingen van deze richtlijn, met name met betrekking
tot intracommunautaire huurlijnen, hebben het recht de
zaak aan de nationale regelgevende instantie of instanties
voor te leggen.

2. Wanneer er op nationaal niveau geen overeenstem
ming kan worden bereikt, kan de benadeelde partij door
schriftelijke kennisgeving aan de nationale regelgevende
instantie en de Commissie een beroep doen op de proce
dure van de punten 3 en 4.

3. De nationale regelgevende instantie houdt
voldoende gedetailleerde informatie over de kostenbereke
ningssystemen van de telecommunicatieorganisaties met
betrekking tot lid 2 ter beschikking. Zij verstrekt de
Commissie op verzoek die informatie.

3 . Wanneer de nationale regelgevende instantie of de
Commissie constateert dat er redenen zijn voor nader
onderzoek, kan zij de zaak aan de voorzitter van het
ONP-comité voorleggen.

Artikel 11

4. In het in punt 3 bedoelde geval leidt de voorzitter
van het ONP-comité de hierna beschreven procedure in,
indien hij ervan overtuigd is dat alle redelijke stappen op

Kennisgeving en rapportage

1 . De Lid-Staten delen de Commissie vóór 1 januari
1993 mede welke instantie is aangewezen als in artikel 2,
vierde streepje, gedefinieerde nationale regelgevende

nationaal niveau zijn ondernomen :

a) de voorzitter van het ONP-comité roept zo spoedig
mogelijk een werkgroep bijeen met ten minste twee
leden van het ONP-comité en een vertegenwoordiger
van de betrokken nationale regelgevende instanties

instantie.

alsmede de voorzitter van het ONP-comité of een

2. De nationale regelgevende instantie brengt van ten
minste ieder kalenderjaar een op statistieken gefundeerd
verslag uit over de resultaten met betrekking tot de op
grond van artikel 3 gepubliceerde leveringsvoorwaarden,
in het bijzonder wat leveringstermijn en reparatietijd

andere door hem aangewezen ambtenaar van de
Commissie. De werkgroep komt normaliter binnen
tien dagen na de convocatie bijeen. De voorzitter kan
op voorstel van een van de leden van de werkgroep
besluiten ten hoogste twee andere personen als advise
rende deskundigen uit te nodigen.
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b) De werkgroep stelt de gebruiker die een beroep doet
op deze procedure, de nationale regelgevende instan
ties van de Lid-Staten en de betrokken telecommuni

catieorganisaties in de gelegenheid om hun stand
punten mondeling dan wel schriftelijk uiteen te zetten.
c) De werkgroep tracht een akkoord tussen de betrokken
partijen te bewerkstelligen. De voorzitter stelt het
ONP-comité in kennis van de resultaten van deze

procedure.

5. De partij die een beroep doet op de in dit artikel
bedoelde procedure bekostigt zelf haar deelneming aan
die procedure.
Artikel 13

Uitstel van bepaalde verplichtingen
1.

Indien een Lid-Staat niet in staat is of voorziet niet

in staat te zullen zijn om aan de eisen van artikel 7, lid 1
of lid 2, of artikel 10, lid 1 of lid 2, te voldoen, stelt hij de
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7, lid 1 of lid 2, of artikel 10, lid 1 of lid 2, voor deze

Lid-Staat uit te stellen en deelt zij mede tot wanneer dat
uitstel gerechtvaardigd is.
6.

Er kan geen uitstel op grond van lid 2 van dit artikel

worden verleend indien het feit dat niet aan artikel 7

wordt voldaan, voortvloeit uit activiteiten van telecommu

nicatieorganisaties van de betreffende Lid-Staat op
gebieden waar mededinging in de zin van het Gemeen
schapsrecht plaatsvindt.
Artikel 14

De Commissie bestudeert de werking van deze richtlijn
en brengt daarover verslag uit aan het Europese Parlement
en de Raad, en wel voor het eerst uiterlijk drie jaar na het
van toepassing worden. Het verslag berust onder meer op
de informatie van de Lid-Staten aan de Commissie en het

ONP-comité. Zo nodig kan het verdere maatregelen voor
stellen voor de volledige uitvoering van de doelstellingen
van de richtlijn.

Commissie van de redenen daarvan in kennis.

2.

Artikel 15

Uitstel van de verplichtingen op grond van artikel 6,

lid 1 en lid 2, kan uitsluitend worden verleend in het

1.

geval dat de betrokken Lid-Staat kan aantonen dat de
verplichtingen die uit dat artikel voortvloeien voor de
telecommunicatieorganisatie in die Lid-Staat een te zware
last met zich brengen als gevolg van de huidige staat van
ontwikkeling van zijn openbare telecommunicatienet of
de marktvraag.

bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór
5 juni 1993 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de

3.

Uitstel van de verplichtingen op grond van artikel

10, lid 1 , lid 2 en lid 3, kan uitsluitend worden verleend

in het geval dat de betrokken Lid-Staat kan aantonen dat
voldoening aan de betreffende eisen een te zware last
oplegt aan de telecommunicatieorganisatie in die Lid
Staat.

4.

De Lid-Staat stelt de Commissie in kennis van de

termijn waarin aan de eisen kan worden voldaan, alsmede
van de overwogen maatregelen om die termijn na te

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en

Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die
bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastge
steld door de Lid-Staten .

2.

De Lid-Staten delen de Commissie de essentiële

bepalingen van intern recht mee, die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 16

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

leven .

5.

Wanneer de Commissie van een

Lid-Staat een

kennisgeving overeenkomstig lid 1 van dit artikel
ontvangt, deelt zij de Lid-Staat mee of het, volgens haar,
gezien de bijzondere situatie van de betrokken Lid-Staat,
op basis van de criteria van de in de leden 2 en 3 aange
haalde criteria gerechtvaardigd is de toepassing van artikel

Gedaan te Luxemburg, 5 juni 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

Joaquim FERREIRA DO AMARAL
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BIJIAGE I

INDELING VAN DE MET BETREKKING TOT HUURLIJNEN INGEVOLGE ARTIKEL 3,
LID l , TE PUBLICEREN INFORMATIE

Voor de in artikel 3, lid 1 , bedoelde informatie wordt de volgende indeling gehanteerd.
A. Technische karakteristieken

De technische karakteristieken omvatten zowel de fysische en elektrische karakteristieken als een gede
tailleerde technische specificatie van de prestaties aan het aansluitpunt van het netwerk, onverminderd de
bepalingen van Richtlijn 83/ 189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieproce
dure op het gebied van normen en technische voorschriften ('). Er dient een duidelijke verwijziging te
worden opgenomen naar de normen die worden gehanteerd.
B. Tarieven

De tarieven omvatten de initiële aansluitkosten, de periodieke huursom en andere kosten. Wanneer er
gedifferentieerde tarieven bestaan, bij voorbeeld in verband met de kwaliteit van de dienst of grootscha
lige levering, moet dat worden vermeld.
C. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden omvatten ten minste de in artikel 4, lid 1 , gedefinieerde elementen.
D. Eisen in verband met vergunningen

In de informatie over de eisen in verband met vergunningen, de vergunningsprocedures en/of de voor
waarden voor vergunningen wordt een volledig overzicht opgenomen van alle factoren die van invloed
zijn op de aan het gebruik van huurlijnen gestelde voorwaarden. De informatie behelst onder andere,
voor zover van toepassing :

1 . een duidelijke beschrijving van de dienstencategorieën waarvoor de vergunningsprocedures moeten
worden gevolgd en waarvoor de gebruiker van de huurlijn of zijn klanten aan de vergunningsvoor
waarden moeten voldoen ;

2. informatie over het karakter van de aan de vergunning gestelde voorwaarden, in het bijzonder over het

feit of daarvoor een registratie en/of machtiging op individuele basis is vereist, of dat een dergelijke
vergunning van zodanig algemene aard is dat een individuele registratie en/of machtiging niet nodig
is ;

3. een duidelijke indicatie van de geldigheidsduur van de vergunning, met inbegrip van een datum voor
verlenging, voor zover van toepassing ;

4. de voorwaarden die voortvloeien uit de toepassing van de essentiële eisen overeenkomstig artikel 6 ;
5. overige verplichtingen die door de Lid-Staten ingevolge Richtlijn 90/388/EEG aan de gebruikers van
huurlijnen ten aanzien van pakket- of circuitgeschakèlde datadiensten kunnen worden opgelegd in het
kader waarvan aan de voorwaarden van duurzaamheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de dienstverle

ning moet worden voldaan ;

6. een duidelijke verwijzing naar de voorwaarden die zijn bedoeld om uitvoering te geven aan het verbod
op het verlenen van diensten waarvoor door de betrokken Lid-Staat in overeenkomst met de commu
nautaire wetgeving bijzondere en/of uitsluitende rechten worden gehandhaafd ;
7. een lijst van verwijzingen naar alle documenten die voorwaarden voor vergunningen bevatten, welke
door de Lid-Staat worden opgelegd aan gebruikers van huurlijnen die deze benutten voor het verlenen
van diensten aan derden .

E. Voorwaarden voor aansluiting van eindapparatuur

De informatie over de aansluitingsvoorwaarden omvat een volledig overzicht van de eisen waaraan de aan
de betrokken huurlijnen aan te sluiten eindapparatuur overeenkomstig Richtlijn 91 /263/EEG moet
voldoen .

(') PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 90/230/EEG van de Commissie (PB nr.
L 128 van 18. 5. 1990, blz. 15).
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Nr. L 165/36

BIJLAGE II
DEFINITIE VAN EEN MINIMUMREEKS HUURLIJNEN MET GEHARMONISEERDE TECH
NISCHE KARAKTERISTIEKEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7, ZO SPOEDIG MOGELIJK
TE LEVEREN, DOCH UITERLIJK OP DE DATUM DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEPAS
SING VAN DEZE RICHTLIJN

Technische karakteristieken (')

Type huurlijn

Interface

specificatie

Spraakbandbreedte, normale

Specificatie van
de werking

2- of 4-draads analoog

CCITT M. 1040

2- of 4-draads analoog

CCITT M. 1020/M. 1025

kwaliteit

Spraakbandbreedte, bijzondere
kwaliteit

Digitale transmissie, 64 kbit/s

CCITT G. 703 (2)

Desbetreffende aanbevelingen uit
de reeks CCITT G. 800

Digitale transmissie, 2 048 kbit/s,
niet gestructureerd
Digitale transmissie, 2 048 kbit/s,
gestructureerd

CCITT G. 703

Desbetreffende aanbevelingen uit
de reeks CCITT G. 800

CCITT G. 703 en G. 704

Desbetreffende aanbevelingen uit

(uitgezonderd afdeling 5) (3)

de reeks G. 800 —

„In-service monitoring" (4)

(') De genoemde CCITT-aanbevelingen betreffen de versie van 1988. ETSI is verzocht nader werk op het gebied van
normen voor huurlijnen te verrichten.

(2) De meeste toepassingen tenderen naar de G. 703-specificaties. In een tussenperiode kunnen andere, op X.21 of X.21 (bis)
in plaats van G. 703 gebaseerde, interfaces voor de levering van huurlijnen worden gebruikt.
(3) Met cyclische redundantiecontrole overeenkomstig CCITT G. 706.

(4) „In-service monitoring" kan bevorderlijk zijn voor beter onderhoud door de telecommunicatieorganisatie.

De specificaties waarnaar voor de hierboven opgesomde typen huurlijnen wordt verwezen, gelden eveneens
voor de netwerkaansluitpunten (Network Termination Points — NTP's), in overeenstemming met de defi
nitie in artikel 2 van Richtlijn 90/387/EEG.
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Nr. L 165/37

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 1992
tot aanvaarding van een verbintenis in het kader van de heropende anti
dumpingprocedure betreffende de invoer van hoekstukken van bewerkt gegoten
staal voor laadkisten (containers), van oorsprong uit Oostenrijk, en tot beëindi
ging van de procedure

(92/313/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

In een bericht in het Publikatieblad van de Euro

GEMEENSCHAPPEN,

pese Gemeenschappen (4) heeft de Commissie dien
overeenkomstig haar voornemen aangekondigd een

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

nieuw

in

verband

met

deze

anti

Vervolgens heeft de Commissie in een bericht in
het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen (*) het nieuwe onderzoek van de van
kracht zijnde anti-dumpingmaatregel aangekon
digd.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op de artikelen 10, 14 en 15,

Na overleg in het kader van het in genoemde verordening
bedoelde raadgevend comité,

onderzoek

dumpingmaatregel in te leiden.

(3)

Overwegende hetgeen volgt :

De Commissie heeft de Oostenrijkse producent, de
haar bekende betrokken importeurs, de vertegen
woordigers van het land van uitvoer en de indieners
van de klacht hiervan officieel in kennis gesteld.

Zij heeft de betrokken partijen verzocht de hun
toegezonden vragenlijsten te beantwoorden en hen
in de gelegenheid gesteld hun standpunt schrifte
lijk kenbaar te maken en te verzoeken om te

A. PROCEDURE

worden gehoord.

(1 )

In september 1985 heeft de Commissie bij Besluit
85/443/EEG (2) een verbintenis aanvaard in het
kader van de anti-dumpingprocedure betreffende
de invoer van hoekstukken van bewerkt gegoten
staal voor laadkisten (containers), van oorsprong uit
Oostenrijk, en heeft zij die procedure beëindigd.

(2)

Na de publikatie in maart 1990 (3) van het bericht
dat deze maatregel binnenkort zou vervallen, heeft
de Commissie een verzoek om heropening van de
procedure ontvangen van George Blair Ltd uit
Newcastle (Verenigd Koninkrijk), die een groot
gedeelte van de produktie van de Gemeenschap
van het betrokken produkt vertegenwoordigt. De
klacht bevatte bewijsmateriaal waaruit bleek dat het
vervallen van de maatregel opnieuw tot schade of
schaderisico zou leiden, welk bewijsmateriaal
voldoende werd geacht om een onderzoek in te

(4)

Alle producenten van de Gemeenschap hebben de
vragenlijsten beantwoord en hun standpunt schrif
telijk uiteengezet. De vertegenwoordigers van de
klager hebben op hun verzoek gelegenheid
gekregen de Commissie mondeling toelichting te
geven.

leiden.

(') PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1 .
(2) PB nr. L 256 van 27. 9. 1985, blz. 44.
(3) PB nr. C 82 van 31 . 3. 1990, blz. 11 .

(5)

Ook de Oostenrijkse producent heeft de vragenlijst
beantwoord en zijn standpunt schriftelijk uiteenge
zet .

(6)

Geen enkel van de elf bedrijven waarvan bekend
was dat zij hoekstukken voor laadkisten importeer
den, heeft de door de Commissie verzonden

vragenlijsten volledig beantwoord.
Daarentegen heeft een onderneming die bij de
aanvang van het onderzoek niet bekend was, Maersk
Container Industri AS, Tinglev, Denemarken, daar
zij pas onlangs is begonnen met de produktie en
(4) PB nr. C 205 van 17. 8. 1990, blz. 20.
O PB nr. C 310 van 11 . 12. 1990, blz. 7.
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producent in de Gemeenschap. Deze leveranties
werden bij het onderzoek buiten beschouwing gela
ten, zodat het onderzoek zich toespitste op de
hoekstukken van het ISO-type.

verkoop van stalen containers voor zeevervoer, een
schrijven toegezonden. De argumenten van deze
onderneming zijn gedurende het onderzoek in
aanmerking genomen.

(7)

De Commissie heeft alle gegevens die zij van de
partijen die bereid waren aan het onderzoek mee te
werken, heeft ontvangen, en die zij met het oog op
een vaststelling van dumping, schade en schade
risico nodig achtte, verzameld en geverifieerd, en
een onderzoek ingesteld ten kantore van :

-— producenten in de Gemeenschap
George

Blair

Ltd,

Newcastle,

(12)

De bedrijfstak van de Gemeenschap vervaardigt
hoekstukken voor laadkisten volgens dezelfde
ISO-normen en met dezelfde fysieke kenmerken
en gebruiksmogelijkheden als die welke uit
Oostenrijk in de Gemeenschap worden ingevoerd.

(13)

De Commissie was derhalve van mening dat de
door de producenten van de Gemeenschap vervaar
digde produkten waren aan te merken als
produkten van dezelfde soort als de uit Oostenrijk
ingevoerde, in de zin van artikel 2, lid 12, van
Verordening (EEG) nr. 2423/88 .

(14)

De onderneming die het nieuwe onderzoek had
aangevraagd, en de twee andere producenten van de
Gemeenschap die eveneens aan het onderzoek van
de Commissie medewerkten, zijn goed voor de
totale produktie van hoekstukken voor laadkisten
in de Gemeenschap. De Commissie was daarom
van oordeel dat deze drie producenteh in de zin
van artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 2423/88 de bedrijfstak van de Gemeenschap

Verenigd

Koninkrijk ;
Fundiciones Especiales Zaragoza SA, Zaragoza,
Spanje ;

Thome Cromback, Nouzonville, Frankrijk ;
— producent in Oostenrijk
Maschinenfabrik

Liezen

GmbH,

Liezen,

Oostenrijk (eerder bekend als Voest Alpine AG,
Liezen).

(8)

De Oostenrijkse producent werd in kennis gesteld
van de voornaamste feiten en overwegingen waarop
de aanbeveling voor de instelling van een defini
tieve maatregel was gebaseerd. Tevens werd hem
enige tijd gegeven om hierop commentaar te geven.

vormden .

De Commissie heeft dit commentaar onderzocht

C. DUMPING

en er bij haar conclusies rekening mee gehouden.
(9)

Het onderzoek naar dumping betrof het tijdvak van
1 januari tot en met 30 september 1990.
Deze procedure heeft meer tijd in beslag genomen
dan in artikel 7, lid 9, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 is bepaald, als gevolg van de
langdurige informatie-uitwisseling met de Oosten
rijkse producent na de in punt 8 genoemde mede
deling.

B. BETROKKEN
PRODUKT,

1 . Werkwijze bij het onderzoek

(15)

aan de ISO-normen. Deze normen geven specifica
ties voor verschillende modellen, waarvan de

geringe verschillen op het gewicht van elk hoek
stuk van invloed zijn.

Om nu moeilijkheden te vermijden als gevolg , van
verschillen in gewicht tussen de ISO-modellen
(voornamelijk het „standaardmodel" van 10-11
kg/stuk en het „Italiaanse model" van 11-12,30
kg/stuk) werden alle berekeningen van dumping
gebaseerd op prijzen of kosten per kilogram, daar
deze methode voor in een gieterij vervaardigde
produkten het meest aangewezen leek.

PRODUKT, SOORTGELIJK
BEDRIJFSTAK
VAN
DE

(11 )

Het betrokken produkt wordt aan laadkisten (con
tainers) gemonteerd die worden gebruikt voor het
goederentransport. Deze hoekstukken, waarvan er
voor elke laadkist acht zijn die te zamen een set
vormen, dienen als veiligheidspunten en hefpun
ten. Zij vallen onder GN-code ex 7325 99 90.
Hoekstukken voor containers moeten aan bepaalde
normen voldoen, meestal normen van de Interna

tionale Organisatie voor Normalisatie (ISO
normen) en soms normen van de Internationale
Spoorwegunie (UlC-normen) voor het vervoer per
spoor.

Gedurende het referentietijdvak maakten de hoek
stukken volgens de UlC-normen slechts ongeveer
1 % uit van de leveranties van de Oostenrijkse

Zoals in punt 11 is aangegeven, voldoen de bij dit
onderzoek betrokken hoekstukken voor laadkisten

GEMEENSCHAP

(10)
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2. Normale waarde

(16)

In geen geval verkocht de exporteur meer dan 5 %
van de naar de Gemeenschap uitgevoerde hoeveel
heden van het soortgelijke produkt op zijn thuis

markt. Deze drempel van 5 % was door de
Commissie in eerdere gevallen vastgesteld. De
binnenlandse verkopen werden derhalve als niet
representatief aangemerkt en de normale waarde
werd gebaseerd op een samengestelde waarde,
bepaald door overeenkomstig artikel 2, lid 3, letter
b), onder ii), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 bij
de produktiekosten een redelijk bedrag voor winst
te voegen .
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fabriek en per transactie. Voor een deugdelijke
vergelijking, volgens artikel 2, leden 9 en 10, van
Verordening (EEG) nr. 2423/88, werden correcties
toegepast om rekening te houden met verschillen
die op de prijsvergelijkbaarheid van invloed zijn.

De produktiekosten werden berekend aan de hand
van alle kosten, zowel vaste als variabele, in het
kader van normale handelstransacties, in het land

van oorsprong, voor materialen en fabricage,
vermeerderd met een redelijk bedrag voor uitgaven
in verband met verkoop en administratie en andere
algemene uitgaven.

(18)

De berekening van het bedrag voor uitgaven in
verband met verkoop, administratie en andere alge
mene uitgaven overeenkomstig artikel 2, lid 3,
letter b), onder ii), van Verordening (EEG) nr.
2423/88 kon niet gebeuren aan de hand van de
uitgaven van de Oostenrijkse producent voor de
verkoop van het soortgelijke produkt op de binnen
landse markt, daar deze verkoop geen 5 % van zijn
uitvoer naar de Gemeenschap bereikte en daarom
niet representatief was.

Dergelijke correcties werden, waar nodig, op de
normale waarde of de prijs bij uitvoer toegepast
voor krediet, commissies, vervoer en andere bijko
mende kosten aan de hand van de gegevens die ten
kantore van de Oostenrijkse producent Maschinen
fabrik Liezen waren gecontroleerd.
5. Dumpingmarge

(21 )

Aangezien geen gegevens beschikbaar waren over
de kosten van andere producenten in het land van
oorsprong, was de Commissie aanvankelijk voorne
mens de cijfers te nemen voor de verkoop van de
Oostenrijkse producent in dezelfde sector, en wel
de sector gieterijen.

De Oostenrijkse producent betoogde evenwel dat
deze uitgaven specifiek moesten worden toegere
kend aan de verschillende afdelingen van zijn
onderneming. Bij het ontbreken van materiaal om
een dergelijke berekening te staven, was de
Commissie van oordeel dat de meest redelijke
grondslag in de zin van artikel 2, lid 3, letter b),
onder ii), in fine, van Verordening (EEG) nr.
2423/88 voor het berekenen van de uitgaven in
verband met verkoop, administratie en andere alge
mene uitgaven daarin bestond dat het totale bedrag
van deze uitgaven van de Oostenrijkse producent
werd genomen en evenredig over de omzet werd
verdeeld, overeenkomstig artikel 2, lid 11 , van
Verordening (EEG) nr. 2423/88.
Aan deze kosten werd een winstmarge van 6 % ,
berekend over de omzet, toegevoegd. Deze marge,
een lichte stijging ten opzichte van de 5 % van de
huidige kenmerken en investeringsbehoeften in de
betrokken sector, werd redelijk geacht.

Nr. L 165/39

Uit bovengenoemd onderzoek van de feiten blijkt
dat Maschinenfabrik Liezen zich nog steeds aan
dumping schuldig maakt, waarbij de dumping
marge gelijk is aan het bedrag waarmee de normale,
vastgestelde waarde meer bedraagt dan de prijs bij
uitvoer naar de Gemeenschap.
De aangetroffen marges schommelen in geringe
mate al naar gelang van de importerende Lid-Staat,
waarbij de gewogen gemiddelde dumpingmarge

meer bedroeg dan 20 % van de waarde franco
grens Gemeenschap, vóór inklaring.

D. SCHADE

(22)

In het onderhavige geval moest de Commissie vast
stellen of het vervallen van de van kracht zijnde

maatregel opnieuw tot schade of schaderisico zou
leiden .

I. Huidige toestand

1 . Gebruik op de markt van de Gemeenschap
(23)

Tussen 1987 en het onderzoektijdvak is het totale
geraamde gebruik in de Gemeenschap van het
betrokken produkt naar schatting met 1 64 % geste
gen".

3. Prijs bij uitvoer

(19)

De produkten werden steeds door onafhankelijke
importeurs in de Gemeenschap ingevoerd. De
uitvoerprijzen werden derhalve vastgesteld aan de
hand van de werkelijk betaalde of te betalen prijzen
voor de produkten die voor uitvoer naar de
Gemeenschap werden verkocht. Hiertoe werd
ongeveer 98 % van alle transacties in aanmerking
genomen .

4. Vergelijking

(20)

De vergelijking tussen de normale waarde en de
prijzen bij uitvoer geschiedde op het niveau af

2. Hoeveelheden, prijs en marktaandeel van de
met dumping ingevoerde produkten
(24)

Tussen 1987 en eind 1990 is het totale gewicht van
de invoer uit Oostenrijk, die om redenen van
vertrouwelijkheid gebaseerd is op cijfers van Euro
stat, van 986 tot 3 615 ton gestegen, d.w.z. met
266 % . Gedurende hetzelfde tijdvak stegen de

aangegeven waarden bij invoer met 248 %, hetgeen
een daling in prijzen per eenheid betekent die op
4,8 % werd vastgesteld. De vertrouwelijke gegevens
van dé Oostenrijkse producent die aan het onder
zoek medewerking had verleend, bevestigden deze
tendens.
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(25)
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bedrijfstak van de Gemeenschap relatief zwak is. In
het bijzonder is zijn marktaandeel sterk terugge
vallen en is zijn activiteit in de sector container
hoekstukken onrendabel gebleven . Alhoewel de
bestaande maatregel voor deze bedrijfstak enkele
gunstige gevolgen had, schijnt het toch dat deze de
weerslag van de dumping slechts heeft beperkt en
dat de schade bij afwezigheid ervan zelfs groter zou

De Oostenrijkse producent, wiens marktaandeel in
1987 reeds aanzienlijk was, had dit aan het einde
van het referentietijdvak verdubbeld.

3. Toestand van de bedrijfstak van de Gemeen
schap
a) Produktie en
Gemeenschap

(26)

bezettingsgraad

in

zijn geweest.

de

Tussen 1987 en het referentietijdvak is de
produktie van de communautaire industrie met
62 % gestegen. Deze stijging dient evenwel te
worden vergeleken met de stijging van de vraag
met 164 % in dezelfde periode. Met betrekking tot
de bezettingsgraad werd een geringe verbetering
vastgesteld.

II. Mogelijke herhaling van de schade
(31 )

Ondanks de thans geldende maatregel is de situatie
van de bedrijfstak van de Gemeenschap hachelijk
gebleven. In dergelijke omstandigheden is te
verwachten dat bij het vervallen van de maatregel
die toestand nog zal verslechteren. Er kan zeker
voorspeld worden dat bij afwezigheid van maatre
gelen de exporteur zijn prijzen nog verder zal laten
dalen ten einde zijn marktaandeel in de Gemeen
schap ten koste van de bedrijfstak van de Gemeen
schap te vergroten. Bij nog lagere verkoopcijfers
zullen de kosten voor de bedrijfstak van de
Gemeenschap nog stijgen en zullen de verliezen

Ofschoon de verkopen van de bedrijfstak van de
Gemeenschap tussen 1987 en het referentietijdvak
met 90,5 % zijn gestegen, betekent de stijging van
de vraag, dat deze bedrijfstak gedurende die periode
28 % van de markt van de Gemeenschap heeft
verloren .

c) Prijzen

(28)

Voor de berekening van een eventuele prijsonder
bieding werden de Oostenrijkse verkoopprijzen van
hoekstukken voor laadkisten van het ISO-type
vergeleken met de verkoopprijzen van soortgelijke
produkten van de bedrijfstak van de Gemeenschap
op de Duitse, de Italiaanse en de Britse markt (op
deze markten vindt 95 % van de totale verkopen in
de Gemeenschap van de Oostenrijkse onderneming

plaats). De vergelijking werd steeds op hetzelfde
handelsniveau gemaakt : voor de Oostenrijkse
produkten bij aflevering, na inklaring, en voor de

toenemen .

(32)

(33)

Het gewogen gemiddelde niveau van prijsonderbie
ding bleek 6,3 % te zijn. Desondanks werd niet
vastgesteld dat de verbintenis niet werd nageko

De afwezigheid van de maatregel en een voortzet
ting van de geconstateerde trend zouden leiden tot
zeer negatieve gevolgen voor de betrokken
produktie van de Gemeenschap en haar voortbe
staan op korte termijn bedreigen. Het verlies van
deze bedrijfstak zou ernstige gevolgen hebben,
zowel gezien vanuit het werkgelegenheidsstandpunt
als vanuit het investeringsstandpunt. Het is in het
belang van de Gemeenschap een dergelijke

d) Winsten

(30)

De rentabiliteit van de bedrijfstak van de Gemeen
schap is in het tijdvak 1987-1989 na de instelling
van de maatregel iets verbeterd. Aangezien het
uitgangspunt evenwel bijzonder slecht was en
vanwege de achteruitgang sedert 1990, hebben alle
producenten van de Gemeenschap gedurende het
referentietijdvak met verlies verkocht.

De Commissie heeft dus op basis van het boven
staande geconcludeerd dat de toestand van de

Bij het afwegen van de belangen in de Gemeen
schap heeft de Commissie rekening gehouden met
het belang van de bedrijfstak in de Gemeenschap
die containerhoekstukken vervaardigt, de gebrui
kers en de eindgebruikers van het eindprodukt.

men .

4. Conclusie

De Commissie is aldus van mening dat, indien de
maatregel vervalt, dit tot nog grotere schade voor de
bedrijfstak van de Gemeenschap zal leiden.

E. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

produkten van de Gemeenschap bij aflevering.

(29)

Welke, onder deze omstandigheden, de gevolgen
zullen zijn van de anti-dumpingmaatregel heeft de
Commissie in de volgende punten in aanmerking
genomen :

b) Marktaandeel

(27)

19. 6. 92

toestand te voorkomen en ervoor te zorgen dat er
binnen de Gemeenschap voldoende leveranciers
aanwezig blijven.

(34)

Wat de kopers van hoekstukken voor laadkisten en
de eindgebruikers van containers betreft, kan
worden aangevoerd dat dezen enig voordeel hebben
bij de aankoop van goedkope hoekstukken voor
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laadkisten. Dergelijke voordelen zijn voor de eind
gebruikers echter te verwaarlozen aangezien het
betrokken produkt slechts een gering aandeel heeft
in de eindprijs van de produkten waarin het is

(37)

opgenomen.

(35)

Na afweging van bovengenoemde argumenten is de
Commissie tot de slotsom gekomen dat het in het
belang van de Gemeenschap zou zijn de bescher
mende maatregel tegen de invoer met dumping
van hoekstukken voor laadkisten van het ISO-type

Nr. L 165/41

Ingeval deze verbintenis niet wordt nagekomen of
door de betrokken exporteur wordt opgezegd, kan
de Commissie overeenkomstig artikel 10, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 2423/88 onverwijld een
voorlopig recht instellen op basis van de uitkom
sten en conclusies van het onderzoek, zoals die in

de punten 10 tot en met 35 zijn uiteengezet.

(38)

In het raadgevend comité werd tegen het boven
staande geen bezwaar gemaakt,

te handhaven.
BESLUIT :
F. VERBINTENIS

Artikel 1

(36)

Nadat de Commissie haar bevindingen had
bekendgemaakt, heeft de Oostenrijkse producent
een prijsverbintenis aangeboden met betrekking tot
zijn uitvoer naar de Gemeenschap van hoekstukken
van bewerkt gegoten staal, voor laadkisten, van het
ISO-type.
Als gevolg van deze verbintenis zullen de prijzen
bij uitvoer naar de Gemeenschap stijgen tot het
peil dat door de Commissie voldoende wordt
geacht om aan de schade een einde te maken,
zodat de producenten van de Gemeenschap
verkoopprijzen kunnen hanteren die hun een
passende opbrengst geven. De daaruit voortvloei
ende noodzakelijke prijsstijging van de Oosten
rijkse produkten bedraagt in geen geval meer dan
de bij het onderzoek geconstateerde dumping

De verbintenis, aangeboden door Maschinenfabrik Liezen
GmbH, Liezen, Oostenrijk, in verband met de heropende
anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van hoek
stukken van bewerkt gegoten staal voor laadkisten (contai
ners), vallende onder GN-code ex 7325 99 90, van
oorsprong uit Oostenrijk, wordt aanvaard.
Artikel 2

Het anti-dumpingonderzoek in verband met de proce
dure, waarnaar in artikel 1 wordt verwezen, wordt beëin

digd.

Gedaan te Brussel, 13 juni 1992.

marge.

De aangeboden verbintenis wordt onder deze
omstandigheden aanvaardbaar geacht. Het onder
zoek kan derhalve worden beëindigd zonder de
instelling van anti-dumpingrechten.

Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

