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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1848/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 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. 1738/92 (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. 1820/92 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 6 juli 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. 1820/92 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 8 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(?)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.
4. 7. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 7 juli 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

Bedrag der heffing Q

1001 10 90

1 42,47 (2)0
142,47 (2) (3)
1 56,85 non
156,85 00 c0)

1001 90 91

135,35

1001 90 99

135,35 (")
151,27 0

0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10

1002 00 00

1003 00 10

123,30

1003 00 90

123,30 (n )

1004 00 10

106,79
106,79

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

142,47 0 0
142,47 (2)0
145,21 0
48,32 (")
101,900
46,28 0
0
46,28

202,49 0 (")
224,78 0
255,78 0 (,0)
218,69 0

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd.

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

(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.
(s) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeen
schap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie.

f7) 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. 1849/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 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. 1738/92 (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),

— 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 6 juli 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,

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. 1821 /92 van de
Cotiimissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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 %,

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 8 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
164
201

van
van
van
van

¥) PB nr. L 185 van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.
4. 7. 1992, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 7 juli 1992 tot vaststelling van de premies die aan
de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term.

2' term .

3e term .

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

GN-code

0

i

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l c term .

2' term .

3' term.

4' term.

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

0

0

0

GN-code

1107 10 91

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 1850/92 VAN DE COMMISSIE
van 6 juli 1992

betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die
de vlag voeren van Spanje
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

tuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn
geregistreerd, het voor 1992 toegewezen quotum bereikt
hebben,

Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241 /87 van de Raad van
23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatre

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

gelen voor controle op de visserijactiviteiten ('), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op

Artikel 1

artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3882/91 van de
Raad van 18 december 1991 inzake de vaststelling van de
voor 1992 geldende totaal toegestane vangsten voor

bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en
bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), quota
vastlegt voor makreel voor 1992 ;
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een

Door de vangsten van makreel in de wateren van de
ICES-gebieden II (uitgezonderd EG-zone), V b (EG-zone),
VI, VII, VIII a, b, d, e, XII en XIV, door vaartuigen die de
vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd,
wordt het aan Spanje voor 1992 toegewezen quotum
geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op makreel in de wateren van de ICES
gebieden II (uitgezonderd EG-zone), Vb (EG-zone), VI,
VII, VIII a, b, d, e, XII en XIV, door vaartuigen die de vlag
voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, is
verboden alsmede het aan boord houden, de overlading
en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaar

tuigen gevangen is in deze wateren na de datum van
inwerkingtreding van deze verordening.

Lid-Staat ;
Artikel 2

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van makreel in de wateren
van de ICES-gebieden II (uitgezonderd EG-zone), Vb
(EG-zone), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII en XIV, door vaar

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

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

Gedaan te Brussel, 6 juli 1992.
Voor de Commissie
Manuel MARÏN
Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
O PB nr. L 367 van 31 . 12. 1991 , blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1851/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1303/92, ten einde de hoeveelheid waarop
de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van broodrogge uit Deense
interventievoorraden betrekking heeft, tot 300 000 ton te verhogen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden ; dat daartoe
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1303/92 moet worden
aangepast ;

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. 1738/92 (2), inzonderheid
op artikel 7, lid 6,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de proce
dure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door
de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3043/91 (4),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1303/92 van
de Commissie (% gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1596/92 (6), een permanente openbare inschrijving is
opengesteld voor de uitvoer van 200 000 ton broodrogge
in het bezit van het Deense interventiebureau ; dat Dene

marken de Commissie op 2 juli 1992 ervan in kennis
heeft gesteld dat haar interventiebureau voornemens is de
hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt

gehouden, met 100 000 ton te verhogen ; dat de totale
hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving
voor de uitvoer van broodrogge uit Deense interventie
voorraden betrekking heeft, tot 300 000 ton moet worden
verhoogd ;
Overwegende dat het, wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft,
nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende

Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1303/92 wordt gele
zen :

„Artikel 2

1 . De inschrijving heeft betrekking op een
hoeveelheid van ten hoogste 300 000 ton broodrogge
voor uitvoer naar alle derde landen. De afwikkeling
van de douaneformaliteiten bij uitvoer moet plaats
vinden in de periode tussen 1 juli en 31 augustus
1992.

2. De gebieden waar de 300 000 ton broodrogge is
opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I ".
Artikel 2

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1303/92 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 3

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

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(*)
O
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
180
202
288
139
169

van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
9. 7. 1982, blz. 23.
18. 10. 1991 , blz. 21 .
22. 5. 1992, blz. 30.
24. 6. 1992, blz. 7.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
(in ton)

Plaats van opslag

Sjaelland/Falster
Fyn

Jylland

Hoeveelheid

38 000
25 000

237 000"
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VERORDENING (EEG) Nr. 1852/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1305/92, ten einde de hoeveelheid waarop
de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse inter
ventievoorraden betrekking heeft, tot 400 000 ton te verhogen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden ; dat daartoe
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1305/92 moet worden
aangepast ;

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. 1738/92 (2), inzonderheid
op artikel 7, lid 6,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de proce
dure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door
de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3043/91 (4),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1305/92 van
de Commissie (^, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1651 /92 (*), een permanente openbare inschrijving is
opengesteld voor de uitvoer van 200 000 ton gerst in het
bezit van het Franse interventiebureau ; dat Frankrijk de
Commissie op 2 juli 1992 ervan in kennis heeft gesteld

Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1305/92 wordt gele
zen :

„Artikel 2

1 . De inschrijving heeft betrekking op een
hoeveelheid van ten hoogste 400 000 ton gerst voor
uitvoer naar alle derde landen. De afwikkeling van de
douaneformaliteiten bij uitvoer moet plaatsvinden in
de periode tussen 1 juli en 31 augustus 1992.
2. De gebieden waar de 400 000 ton gerst is opge
slagen, zijn vermeld in bijlage I *.

dat haar interventiebureau voornemens is de hoeveelheid
Artikel 2

waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden,
met 200 000 ton te verhogen ; dat de totale hoeveelheid
waarop de permanente openbare inschrijving voor de
uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrek
king heeft, tot 400 000 ton moet worden verhoogd ;

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1305/92 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Overwegende dat het, wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft,
nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende

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

Artikel 3

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
0
O
O
O
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
180
202
288
139
172

van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
9. 7. 1982, blz. 23.
18. 10. 1991 , blz. 21
22. 5. 1992, blz. 36.
27. 6. 1992, blz. 40.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
(in ton)

Plaats van opslag

Hoeveelheid

Amiens

75 000

Chalons

114 000

Lille

Nancy
Orléans

40 000

7 000
112 000

Poitiers

16 000

Rouen

29 000

Toulouse

7 000"
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VERORDENING (EEG) Nr. 1853/92 VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1306/92, ten einde de hoeveelheid waarop
de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit
Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 500 000 ton te verhogen
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. 1 738/92 (2), inzonderheid
op artikel 7, lid 6,

de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden ; dat daartoe
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1306/92 moet worden
aangepast ;

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de proce
dure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door
de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3043/91 (4),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1306/92 van
de Commissie ^, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1 586/92 (*), een permanente openbare inschrijving is
opengesteld voor de uitvoer van 1 000 000 ton zachte
broodtarwe in het bezit van het Franse interventiebureau ;

dat Frankrijk de Commissie op 2 juli 1992 ervan in
kennis heeft gesteld dat haar interventiebureau voorne
mens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor
uitvoer wordt gehouden, met 500 000 ton te verhogen ;
dat de totale hoeveelheid waarop de permanente openbare
inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit
Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot
1 500 000 ton moet worden verhoogd ;

Overwegende dat het, wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft,

nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende

Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1306/92 wordt gele
zen :

„Artikel 2

1 . De inschrijving heeft betrekking op een
hoeveelheid van ten hoogste 1 500 000 ton zachte
broodtarwe voor uitvoer naar alle derde landen. De

afwikkeling van de douaneformaliteiten bij uitvoer
moet plaatsvinden in de periode tussen 1 juli en 31
augustus 1992.

2. De gebieden waar de 1 500 000 ton zachte
broodtarwe is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I.".
Artikel 2

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1306/92 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 3

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

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
O
(é)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281
180
202
288
139
168

van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7, 1992, blz. 1 .
9. 7. 1982, blz. 23.
18. 10. 1991 , blz. 21
22. 5. 1992, blz. 39.
23. 6. 1992, blz. 7.
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BIJLAGE

„BIJLAGE I
(in ton)

Plaats van opslag
Amiens

Bordeaux
Chalons

Hoeveelheid

105 000
50 000
352 000

Dijon

32 000

Lille

128 000

Nancy

93 000

Nantes

40 000

Orléans

316 000

Paris
Poitiers

80 000
127 000

Rennes

25 000

Rouen

127 000

Toulouse

25 000"

Nr. L 188/ 11

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 188/ 12

8 . 7. 92

VERORDENING (EEG) Nr. 1854/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1347/92 inzake de openstelling van een
permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is
van het Spaanse interventiebureau
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

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. 1 738/92 (2), en met name
op artikel 7, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1836/82 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3043/91 (4), de procedure en de voorwaarden
voor de verkoop van graan door de interventiebureaus zijn

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1347/92 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

vastgesteld ;

Overwegende dat Spanje bij mededeling van 2 juli 1992
aan de Commissie de wens te kennen heeft gegeven om
de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1347/92 van de
Commissie (*) te wijzigen ; dat op dit verzoek kan worden
ingegaan ;

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
202
288
145

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
9. 7. 1982, blz. 23.
18. 10. 1991 , blz. 21 .
27. 5. 1992, blz. 34.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
(in ton)

Plaats van opslag

Hoeveelheid

Albacete

23 000

Burgos

50 000

Ciudad Real

6 000

Cuenca

26 000

Huesca

10 000

Lérida

10 000

Navarra

10 000

Palencia

40 000

Sona

30 000

Toledo

15 000

Valladolid

10 000

Zaragoza

20 000"
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VERORDENING (EEG) Nr. 1855/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde
produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet
in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
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. 1738/92 (2), en met name
op artikel 16, lid 2, vierde alinea, eerste zin,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 674/92 (4), en met name op artikel 17, lid 2,
vierde alinea, eerste zin,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 16, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 en artikel 17, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 het verschil tussen de
noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in
artikel 1 van deze beide verordeningen bedoelde
produkten enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap
anderzijds door een restitutie bij de uitvoer kan worden
overbrugd ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3035/80 van
de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de
algemene regels aangaande de toekenning van restituties
bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het resti
tutiebedrag betreffende bepaalde landbouwprodukten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage
II van het Verdrag vallen (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3381 /90 (6), is omschreven voor welke
van die produkten een restitutie dient te worden vastge
steld bij uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar
gelang van het geval in bijlage B bij Verordening (EEG)
nr. 2727/75 of bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1418/
76 ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1 , eerste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 3035/80 de restitutie
per 100 kg van elk van de betrokken basisprodukten voor
iedere maand moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat overeenkomstig lid 2 van dat zelfde
artikel bij de vaststelling van de restitutie met name reke
ning dient te worden gehouden :
(1)
(2)
(3)
O
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
323 van 29. 11 . 1980, blz. 27.

(6) PB nr. L 327 van 27. 11 . 1990, blz. 4.

a) enerzijds met de gemiddelde kosten waartegen de
verwerkende industrieën zich op de markt van de
Gemeenschap van de betrokken basisprodukten
kunnen voorzien en anderzijds met de op de wereld
markt toegepaste prijzen ;
b) met het niveau van de restituties bij de uitvoer van
verwerkte landbouwprodukten die onder bijlage II van
het Verdrag vallen en waarvan de vervaardiging onder
vergelijkbare voorwaarden geschiedt ;
c) met de noodzaak, gelijke mededingingsvoorwaarden te
waarborgen tussen de industrieën die produkten uit de
Gemeenschap gebruiken en die welke produkten uit
derde landen onder de regeling van het actieve verede
lingsverkeer gebruiken ;
Overwegende dat bij gebreke van het bewijs dat voor de
uit te voeren goederen de op grond van Verordening
(EEG) nr. 1009/86 van de Raad van 25 maart 1986 tot
vaststelling van de algemene voorschriften inzake de resti
tuties bij de produktie in de sectoren granen en rijst Q,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 309/92 (8),
van toepassing zijnde restitutie bij de produktie niet werd
betaald, moet worden vastgesteld dat op de uitvoerresti
tutie het bedrag van de betrokken restitutie bij de
produktie in mindering wordt gebracht, die geldt op de
dag van de aanvaarding van de uitvoeraangifte ; dat dit
stelsel het enige is dat het mogelijk maakt, iedere vorm
van fraude te voorkomen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 565/80 van
de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling
van de uitvoerrestituties van landbouwprodukten (9), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/83 (l0), en bij Veror
dening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie van
27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoe
ringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer
voor landbouwprodukten ("), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 887/92 (12), een stelsel is vastgesteld
voor vooruitbetaling van de uitvoerrestituties, waarmee
rekening moet worden gehouden bij de aanpassing van de
uitvoerrestituties ;

Overwegende dat ingevolge de regeling tussen de Euro
pese Economische Gemeenschap en de Verenigde Staten
van Amerika met betrekking tot de uitvoer van deegwaren
uit de Gemeenschap naar de Verenigde Staten, goedge
keurd bij Besluit 87/482/EEG van de Raad (13), de resti
O PB
(8) PB
O PB
(I0) PB
(") PB

nr. L 94 van 9. 4. 1986, blz. 6.
nr. L 139 van 22. 5. 1992, blz. 47.
nr. L 62 van 7. 3. 1980, blz. 5.
nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 12.
nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1 .

('*) PB nr. L 95 van 9. 4. 1992, blz. 20.
(13) PB nr. L 275 van 29. 9. 1987, blz. 36.
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tutie voor goederen van de GN-codes 1902 11 00 en
1902 19 naar gelang van de bestemming dient te worden
gedifferentieerd ;

Overwegende dat het voor de toepassing van artikel 4,
lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3035/80 nood
zakelijk is de restituties te differentiëren ;

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG)
nr. 1432/92 (') 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 met name zetmeel van GN-code 1108,
uitgevoerd in onverwerkte vorm, slechts voor uitvoerresti
tutie in aanmerking komt op voorwaarde dat het droge
stofgehalte ten minste 77 % bedraagt voor aardappelzet
meel en 84 % voor zetmeel van granen ;

Overwegende dat voor wat betreft de sector aandappelen,
alleen het aardappelzetmeel valt onder marktordeningsre
gels ; dat hierbij nader moet worden bepaald onder welke
voorwaarden voor dit zetmeel uitvoerrestitutie kan worden

verleend ;

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

noemde verordening is aangevraagd en ook niet zal
worden aangevraagd.

Het in de eerste alinea bedoelde bewijs wordt geleverd
door overlegging, door de exporteur, van een verklaring
van het bedrijf dat de betrokken basisprodukten heeft
verwerkt luidens welke voor dit produkt geen produktie
restitutie als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1009/86 is
aangevraagd en ook niet zal worden aangevraagd.

3. Indien het in lid 2 bedoelde bewijs niet wordt gele
verd, wordt op de uitvoerrestitutie :

a) die van toepassing is op de dag van de aanvaarding van
de uitvoeraangifte voor de goederen of die geldt op de
in artikel 26, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3665/87
bedoelde dag, indien geen vaststelling van tevoren
heeft plaatsgevonden,
of

b) die van tevoren is vastgesteld,
het bedrag van de produktierestitutie in mindering
gebracht die krachtens Verordening (EEG) nr. 1009/86
voor het verwerkte basisprodukt geldt op de dag van de
aanvaarding van de uitvoeraangifte voor de goederen of
die geldt op de in artikel 26, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3665/87 bedoelde dag in geval van plaatsing van de
produkten onder het stelsel van vooruitbetaling van de
uitvoerrestitutie.

Comité van beheer voor granen,
Artikel 2
1.
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3
worden de restituties die worden toegepast voor de in
bijlage A van Verordening (EEG) nr. 3035/80 genoemde
basisprodukten die tevens zijn bedoeld in artikel 1 van

Verordening (EEG) nr. 2727/75 of artikel 1 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 en die worden uitgevoerd
in de vorm van goederen vermeld in bijlage B van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 respectievelijk bijlage B van
Verordening (EEG) nr. 1418/76, vastgesteld zoals in de
bijlage is opgenomen.

Er wordt geen restitutie vastgesteld voor uitvoer naar de
Republieken Servië en Montenegro.
2. Voor de in de bijlage bij Verordening (EEG)
nr. 1009/86 vermelde produkten worden de in de bijlage
bij deze verordening vermelde restituties toegepast op
voorwaarde dat bij aanvaarding van de uitvoeraangifte en
het verzoek om betaling van de uitvoerrestitutie het bewijs
wordt geleverd dat voor de basisprodukten die voor de
vervaardiging van de te exporteren produkten zijn
gebruikt, geen produktierestitutie als bedoeld in voor
(') PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.

De restitutie voor zetmeel van GN-code 1108 of

voor de produkten, vermeld in bijlage A van Verordening
(EEG) nr. 2727/75, welke zijn verkregen door verwerking
van zetmeel, wordt slechts verleend na overlegging van
een verklaring van de leverancier dat de produkten direct
uit graan, aardappelen of rijst zijn verkregen met uitslui
ting van het gebruik van bijprodukten verkregen bij de
produktie van andere landbouwprodukten of goederen.

De hierboven bedoelde verklaring blijft, behoudens
herroeping, geldig voor elke volgende levering afkomstig
van dezelfde fabrikant ; zij wordt gecontroleerd overeen
komstig het bepaalde in artikel 8 , lid 1 en lid 2, eerste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 3035/80.
2. Indien het droge-stofgehalte van aardappelzetmeel
dat krachtens artikel 1 , lid 2, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 3035/80 met maïszetmeel is gelijkgesteld gelijk
is aan of hoger is dan 80 % , is de in de bijlage vastge
stelde restitutie van toepassing ; indien het droge
stofgehalte lager is dan 80 %, is de restitutie gelijk aan de
in de bijlage vastgestelde restitutie vermenigvuldigd met
het feitelijke percentage van het droge-stofgehalte en
gedeeld door 80.
Voor alle andere zetmeelsoorten geldt dat, indien het
droge-stofgehalte gelijk is aan of hoger is dan 87 %, de in
de bijlage vastgestelde restitutie van toepassing is ; indien

het droge-stofgehalte lager is dan 87 %, is de restitutie

gelijk aan de in de bijlage vastgestelde restitutie vermenig
vuldigd met het feitelijke percentage van het droge
stofgehalte en gedeeld door 87.
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3. Voor de toepassing van het vorige lid wordt het
droge-stofgehalte van het zetmeel bepaald volgens de in
bijlage II van Verordening (EEG) nr. 1908/84 van de
Commissie (') vermelde methode die wordt toegepast voor
meel.
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matie is geregistreerd door de in artikel 3, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 3035/80 bedoelde bevoegde
instantie, volgens het bepaalde in dat lid.
Artikel 3

4. Bij aanvraag van een uitvoerrestitutie voor de
goederen moet de belanghebbende het droge-stofgehalte
van het gebruikte zetmeel aangeven, tenzij deze infor

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen. Artikel 2 is
evenwel van toepassing met ingang van 1 augustus 1992.

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Vice- Voorzitter

O PB nr. L 178 van 5. 7. 1984, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 7 juli 1992 houdende vaststelling van de restituties die
worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in
de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
Restitutievoet

Omschrijving (')

GN-code

1001 10 90

in ecu per
100 kg basisprodukt

Harde tarwe :

— als zodanig gebruikt :
— — in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11
en 1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— — in alle andere gevallen
— gebruikt in de vorm van :
— — pellets van GN-code 1103 of op andere wijze bewerkte
granen (anders dan gepeld, enkel gebroken of kiemen) van
GN-code 1104

4,791
8,712

3,767

— — gepelde korrels van GN-code 1104 en zetmeel van GN-code
— — kiemen van GN-code 1104

5,651
2,197

— — gluten van GN-code 1109
— — andere (met uitzondering van meel van GN-code 1101 en
gries en griesmeel van GN-code 1103)

6,279

1108

1001 90 99

Zachte tarwe en mengkoren :
— als zodanig gebruikt :

— — in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11
en 1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— — in alle andere gevallen
— gebruikt in de vorm van :
— — pellets van GN-code 1103 of op andere wijze bewerkte
granen (anders dan gepeld, enkel gebroken of kiemen) van
GN-code 1104

3,453
6,279

3,767

— — gepelde korrels van GN-code 1104 en zetmeel van GN-code
— — kiemen van GN-code 1104

5,651
2,197

— — gluten van GN-code 1109
— — andere (met uitzondering van meel van GN-code 1101 en
gries en griesmeel van GN-code 1103)

6,279

1108

1002 00 00

Rogge :
— als zodanig gebruikt
— gebruikt in de vorm van :
— — pellets van GN-code 1103 of geparelde korrels van GN-code
1104

9,157

5,494

— — geplette korrels of vlokken of gepelde korrels van GN-code
— — zetmeel van GN-code 1108 19 90

8,241
3,127
8,935

— — gluten van GN-code 2303 10 90
— — andere (met uitzondering van meel van GN-code 1102)

9,157

1104

— — kiemen van GN-code 1104

1003 00 90

Gerst :

— als zodanig gebruikt
— gebruikt in de vorm van :
— — meel van GN-code 1102, gries en griesmeel van GN-code
1103 of geplette korrels, vlokken of geparelde korrels van
GN-code 1104

— — pellets van GN-code 1103
— — kiemen van GN-code 1104
— — zetmeel van GN-code 1108 19 90

6,587

4,611
3,952
3,127
8,935

— — gluten van GN-code 2303 10 90
— — andere

6,587
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Restitutievoet

Omschrijving (')

in ecu per
100 kg basisprodukt

— als zodanig gebruikt
— gebruikt in de vorm van :
— — pellets van GN-code 1103 of geparelde korrels van GN-code

7,303

GN-code

1004 00 90

Haver :

1104

4,382

— — geplette korrels of vlokken of gepelde korrels van GN-code
1104

— — kiemen van GN-code 1104
— — zetmeel van GN-code 1108 19 90

6,572
3,127
8,935

— — gluten van GN-code 2303 10 90
— — andere
1005 90 00

7,303

Maïs :

— als zodanig gebruikt
— gebruikt in de vorm van :

8,935

— — meel van de GN-codes 1102 20 10 en 1102 20 90

6,254

— — gries en griesmeel van GN-code 1103 of geplette korrels en
vlokken van GN-code 1104

— — pellets van GN-code 1103
_ _ gepelde of geparelde korrels van GN-code 1104
— — kiemen van GN-code 1104
— — zetmeel van GN-code 1108 12 00

— — gluten van GN-code 2303 10 11
— — andere

7,148
5,361
8,041
3,127
8,935
3,574
8,935

1006 20

Gedopte rijst, rondkorrelig
Gedopte rijst, halflangkorrelig
Gedopte rijst, langkorrelig

24,481
23,773
23,773

ex 1 006 30

Volwitte rijst, rondkorrelig
Volwitte rijst, halflangkorrelig
Volwitte rijst, langkorrelig

31,724
38,716

1006 40 00

38,716

Breukrijst :

— als zodanig gebruikt
— gebruikt in de vorm van :

11,954

— — meel van GN-code 1102, gries en griesmeel of pellets van
GN-code 1103
— — vlokken van GN-code 1104

— — zetmeel van GN-code 1108 19 10

11,954
7,172
11,954

— — andere
1007 00 90

Graansorgho

6,277

1101 00 00

Meel van tarwe of van mengkoren :
— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in alle andere gevallen

4,039
7,343

110210 00

Roggemeel

21,350

1103 11 10

Gries en griesmeel van harde tarwe („durum") :
— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in alle andere gevallen

7,427
13,503

Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt :
— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in alle andere gevallen

4,039
7,343

1103 11 90

(') De gebruikte hoeveelheden van de genoemde graanprodukten moeten, al naar gelang van het geval, worden vermenigvul
digd met de coëfficiënten, vermeld in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2744/75.
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BESCHIKKING Nr. 1856/92/EGKS VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 1992

tot instelling van een communautair toezicht a posteriori op de invoer van onder
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
vallende ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op

landen, andere dan die van de Europese Vrijhandelsassoci
atie, die in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden
gebracht, wordt onder communautair toezicht a posteriori
geplaatst.

artikel 74,

Overwegende dat de invoer in de Gemeenschap van ijzer
en staalprodukten van oorsprong uit bepaalde derde
landen in snel tempo toeneemt, hetgeen de communau
taire markt zou kunnen verstoren ;

Overwegende dat het dienstig is, ten einde de huidige
tendens van deze invoer te kunnen volgen en eventuele
negatieve consequenties voor de betrokken bedrijfstak in
de Gemeenschap snel aan het licht te brengen, deze
invoer aan communautair toezicht te onderwerpen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
VASTGESTELD :

Artikel 2

1 . De Lid-Staten doen de Commissie in de loop van de
eerste tien dagen van elke maand opgave van de hoeveel
heden, die werden ingevoerd tijdens de voorlaatste maand
voorafgaande aan deze mededeling.
2.

Deze opgave van de Lid-Staten bevat :

a) de hoeveelheden en de waarde, uitgesplitst naar
produkt, onder vermelding van het codenummer van
de gecombineerde nomenclatuur ;
b) een uitsplitsing naar land van oorsprong.
Artikel 3

Artikel 1

De invoer van de onder artikel 81 van het EGKS-Verdrag
vallende ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit derde

Deze beschikking treedt in werking op 1 juli 1992.
Zij is van toepassing tot en met 31 december 1992.

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1857/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

houdende vaststelling van het steunbedrag voor bepaalde zaaddragende legumi
nosen voor het verkoopseizoen 1992/ 1993
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 762/89 van de Raad van
20 maart 1989 tot invoering van een bijzondere maatregel
voor bepaalde zaaddragende leguminosen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 753/92 (2), en met
name op artikel 4,

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 762/89 bij de vaststelling van het steunbedrag
rekening wordt gehouden met de noodzaak om het tradi
tionele areaal van zaaddragende leguminosen in stand te
houden en met de omvang van de steun die op grond van
andere Gemeenschapsregelingen voor die gewassen wordt
verleend ; dat de communautaire steun per hectare moet
worden vastgesteld op het in deze verordening vermelde
peil ;
Overwegende dat bij de verificatie van de oppervlakten
waarop zaaddragende leguminosen worden geteeld, geen
overschrijding is geconstateerd van de gegarandeerde
maximumoppervlakte die is vastgesteld in artikel 4 van

Verordening (EEG) nr. 2353/89 van de Commissie van 28
juli 1989 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
voor de toekenning van steun voor bepaalde zaaddragende
leguminosen (3) ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor gedroogde voedergewassen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/ 1993 wordt de bij Verorde
ning (EEG) nr. 762/89 ingestelde produktiesteun voor
zaaddragende leguminosen vastgesteld op 75 ecu per
ingezaaide en afgeoogste hectare.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>) PB nr. L 80 van 23. 3. 1989, blz. 76.
O PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 22.

r) PB nr. L 222 van 1 .

8.

1989, blz. 56.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1858/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3816/90 ten aanzien van de
geldigheidsduur van de ARH-certificaten
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,
inzonderheid op de artikelen 83 en 251 ,

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

Overwegende dat, om een juridisch vacuüm te voorko
men, de datum van inwerkingtreding van deze verorde
ning op 24 juni 1992 moet worden bepaald ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in artikel 6 van Verordening (EEG)

Artikel 1

nr. 3816/90 van de Commissie van 19 december 1990

houdende vaststelling van de bepalingen ter uitvoering
van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor
bepaalde produkten van de sector varkensvlees die
bestemd zijn voor Portugal (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3772/91 (4), is bepaald dat het
ARH-certificaat achttien dagen geldig is, te rekenen vanaf
de datum van effectieve afgifte ;

Overwegende dat, wegens uitzonderlijke omstandigheden
die het handelsverkeer tussen Portugal en de overige Lid
staten hebben verstoord, de looptijd van de op 8 en
15 juni 1992 afgegeven certificaten met twee weken moet
worden verlengd ;

In afwijking van artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 3816/90 wordt de looptijd van de op 8 en 15 juni
1992 afgegeven ARH-certificaten met twee weken
verlengd.
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 24 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

55 van 1 . 3.
293 van 27.
366 van 29.
356 van 24.

1986, blz. 106.
10. 1988, blz. 7.
12. 1990, blz. 33.
12. 1991 , blz. 32.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1859/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3817/90 ten aanzien van de
geldigheidsduur van de ARH-certificaten
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,
inzonderheid op de artikelen 83 en 251 ,

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

Overwegende dat, om een juridisch vacuüm te voorko
men, de datum van inwerkingtreding van deze verorde
ning op 24 juni 1992 moet worden bepaald ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in artikel 6 van Verordening (EEG)

Artikel 1

nr. 3817/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot

vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de aanvul
lende regeling voor het handelsverkeer voor bepaalde
produkten van de sector eieren en slachtpluimvee die
bestemd zijn voor Portugal (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3773/91 (4), is bepaald dat het
ARH-certificaat achttien dagen geldig is, te rekenen vanaf
de datum van effectieve afgifte ;

Overwegende dat, wegens uitzonderlijke omstandigheden
die het handelsverkeer tussen Portugal en de overige Lid
staten hebben verstoord, de looptijd van de op 8 en
15 juni 1992 afgegeven certificaten met twee weken moet
worden verlengd ;

In afwijking van artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 3817/90 wordt de looptijd van de op 8 en 15 juni
1992 afgegeven ARH-certificaten met twee weken
verlengd.
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 24 juni 1992.

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>)
O
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

55 van 1 . 3.
293 van 27.
366 van 29.
356 van 24.

1986, blz. 106.
10. 1988, blz. 7.
12. 1990, blz. 36.
12. 1991 , blz. 34.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1860/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde verwerkte produkten
van paddestoelen van oorsprong uit China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1796/81 van de Raad van
30 juni 1981 betreffende maatregelen ten aanzien van de
invoer van paddestoelen van de soort Agaricus spp. van de
GN-codes 071 1 90 40, 2003 10 20 en 2003 10 30 ('), gewij

zigd bij Verordening (EEG) nr. 11 22/92 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1707/90 van de
Commissie van 22 juni 1990 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 1796/81 met betrek
king tot de invoer van paddestoelen van oorsprong uit
derde landen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1123/92 (4), en met name op artikel 5, lid 8,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1843/92 van de
Commissie (*) de verdeling van de in artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 1796/81 vastgestelde hoeveelheid heeft
gewijzigd tot en met 31 december 1992 ;
Overwegende dat in artikel 5, lid 8, van Verordening
(EEG) nr. 1707/90 is bepaald dat, wanneer de hoeveel
heden waarvoor certificaten zijn aangevraagd, na benut
ting van de reserve, de nog beschikbare hoeveelheden
voor een leverend land overschrijden, de Commissie een
percentage vaststelt waarmee alle aangevraagde hoeveel
heden worden verlaagd en zij de afgifte van certificaten
voor verdere aanvragen schorst ;
Overwegende dat de op 1 en 2 juli 1992 aangevraagde
hoeveelheden van paddestoelen van oorsprong uit China
de nog beschikbare hoeveelheden overschrijden ; dat
derhalve moet worden bepaald in hoeverre de certificaten
kunnen worden afgeven ;

Overwegende dat de hoeveelheden waarvoor certificaten
zijn afgegeven, de voor China vastgestelde jaarlijkse
hoeveelheid hebben bereikt ; dat derhalve de afgifte van
certificaten waarvoor vrijstelling van het in artikel 2 van
Verordening (EEG) nr. 1796/81 bedoelde extra bedrag
geldt, moet worden geschorst voor traditionele importeurs,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De op 1 en 2 juli 1992 in het kader van artikel 5, lid 4,
onder a), van Verordening (EEG) nr. 1707/90 aange
vraagde invoercertificaten voor paddestoelen van de soort
Agaricus spp. van de GN-codes 071 1 90 40, 2003 10 20 en
2003 10 30 van oorsprong uit China, waarvan de
Commissie op 3 juli 1992 in kennis is gesteld, worden
met de in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1707/90
bedoelde vermelding afgegeven voor 16,12 % van de
aangevraagde hoeveelheid.
Ten

aanzien

van

de

in

de

eerste

alinea bedoelde

produkten wordt de afgifte van certificaten waarvoor
vrijstelling van het in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1796/81 bedoelde extra bedrag geldt, voor de vanaf
3 juli 1992 in het kader van artikel 5, lid 4, onder a), van
Verordening (EEG) nr. 1707/90 ingediende aanvragen
geschorst.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

183
117
158
117
187

van
van
van
van
van

4. 7. 1981 , blz. 1 .
1 . 5. 1992, blz. 98.
23. 6. 1990, blz. 34.
1 . 5. 1992, blz. 100.
7. 7. 1992, blz. 34.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1861 /92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde verwerkte produkten
van paddestoelen van oorsprong uit bepaalde derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1796/81 van de Raad van
30 juni 1981 betreffende maatregelen ten aanzien van de
invoer van paddestoelen van de soort Agaricus spp. van de

jaarlijkse hoeveelheid hebben bereikt ; dat derhalve de
afgifte van certificaten waarvoor vrijstelling van het in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1796/81 bedoelde
extra bedrag geldt, moet worden geschorst voor traditio
nele importeurs,

GN-codes 071 1 90 40, 2003 10 20 en 2003 10 30 (l), gewij

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

zigd bij Verordening (EEG) nr. 11 22/92 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1707/90 van de
Commissie van 22 juni 1990 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 1796/81 met betrek
king tot de invoer van paddestoelen van oorsprong uit
derde landen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 11 23/92 (4), en met name op artikel 5, lid 8,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1843/92 van de
Commissie (*) de verdeling van de in artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 1796/81 vastgestelde hoeveelheid heeft
gewijzigd tot en met 31 december 1992 ;
Overwegende dat in artikel 5, lid 8, van Verordening
(EEG) nr. 1707/90 is bepaald dat, wanneer de hoeveel
heden waarvoor certificaten zijn aangevraagd, na benut
ting van de reserve, de nog beschikbare hoeveelheden
voor een leverend land overschrijden, de Commissie een
percentage vaststelt waarmee alle aangevraagde hoeveel
heden worden verlaagd en zij de afgifte van certificaten
voor verdere aanvragen schorst ;
Overwegende dat de op 1 en 2 juli 1992 aangevraagde
hoeveelheden van paddestoelen van oorsprong uit derde

VASTGESTELD :

Artikel 1

De op 1 en 2 juli 1992 in het kader van artikel 5, lid 4,
onder a), van Verordening (EEG) nr. 1707/90 aange
vraagde invoercertificaten voor paddestoelen van de soort
Agaricus spp. van de GN-codes 071 1 90 40, 2003 10 20 en
2003 10 30 van oorsprong uit derde landen behalve Polen,
Zuid-Korea, Taiwan en China, waarvan de Commissie op
3 juli 1992 in kennis is gesteld, worden met de in
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1707/90 bedoelde
vermelding afgegeven voor 60 % van de aangevraagde
hoeveelheid .

Ten

aanzien

van

de

in

de

eerste

alinea

bedoelde

produkten wordt de afgifte van certificaten waarvoor
vrijstelling van het in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1796/81 bedoelde extra bedrag geldt, voor de vanaf
3 juli 1 992 in het kader van artikel 5, lid 4, onder a), van
Verordening (EEG) nr. 1707/90 ingediende aanvragen
geschorst.

landen behalve Polen, Zuid-Korea, Taiwan en China de

nog beschikbare hoeveelheden overschrijden ; dat
derhalve moet worden bepaald in hoeverre de certificaten
kunnen worden afgegeven ;
Overwegende dat de hoeveelheden waarvoor certificaten
zijn afgegeven, de voor deze derde landen vastgestelde

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

183
117
158
117
187

van
van
van
van
van

4. 7. 1981 , blz. 1 .
1 . 5. 1992, blz. 98.
23. 6. 1990, blz. 34.
1 . 5. 1992, blz. 100.
7. 7. 1992, blz. 34.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1862/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992
houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse
citroenen van oorsprong uit Uruguay
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening

der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten
minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens

uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van beide laatste invoer
prijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1413/92 van
de Commissie van 27 mei 1992 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor citroenen voor het verkoopseizoen
1992/ 1993 (3) de referentieprijs voor dit produkt van
kwaliteitsklasse I werd vastgesteld op 60,82 ecu per 100
kg netto voor de maanden juli en augustus 1992 ;

Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,
genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van
de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de
handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen ; dat het
begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2118/74 van de Commissie (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 381 1 /85 (*),
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118
180
146
220

van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 23.
28. 5. 1992, blz. 71 .
10. 8. 1974, blz. 20.

h PB nr. L 368 van 31 . 12. 1985, blz. 1 .

de in aanmerking te nemen prijzen moeten worden
geconstateerd op de representatieve markten of, in
bepaalde omstandigheden, op andere markten ;

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

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

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt op de invoer van verse citroenen (GN-code ex
0805 30 10) van oorsprong uit Uruguay een compense
rende heffing toegepast waarvan het bedrag is vastgesteld
op 3,68 ecu per 100 kg netto.

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 1863/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992
houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van kersen van
oorsprong uit Roemenië
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,

de in aanmerking te nemen prijzen moeten worden
geconstateerd op de representatieve markten of, in
bepaalde omstandigheden, op andere markten ;

Overwegende dat voor kersen van oorsprong uit
Roemenië de aldus berekende invoerprijs zich gedurende
twee opeenvolgende marktdagen gehandhaafd heeft op
een peil dat ten minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs
ligt ; dat derhalve een compenserende heffing ingesteld
moet worden voor dit produkt ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :

Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten

— 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. 2205/91 f),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald

minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens

uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van de laatste twee
invoerprijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 956/92 van
de Commissie van 15 april 1992 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor kersen voor het verkoopseizoen
1992 (3) de referentieprijs voor dit produkt van kwaliteits
klasse I werd vastgesteld op 115,49 ecu per 100 kg netto
voor de maand juli 1992 ;

Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,
genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van
de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de
handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen ; dat het
begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2118/74 van de Commissie (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3811 /85 (*),
(»)
0
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
180
102
220
368

van
van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 23.
16. 4. 1992, blz. 27.
10. 8. 1974, blz. 20.
31 . 12. 1985, blz. 1 .

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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt op de invoer van kersen (GN-code ex 0809 20)
van oorsprong uit Roemenië een compenserende heffing
toegepast waarvan het bedrag is vastgesteld op 51,17 ecu
per 100 kg netto.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 1992.
(6) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 209 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, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 1864/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

houdende intrekking van de compenserende heffing en tot wederinstelling van
het preferentiële douanerecht bij invoer van tomaten van oorsprong uit Turkije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Economische Gemeenschap,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr.

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

de invoer in de Gemeenschap van sommige landbouw
produkten van oorsprong uit Turkije (4), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 555/84 Q, is bepaald dat wanneer
de compenserende heffing wordt afgeschaft, tegelijkertijd
het douanerecht op het preferentieniveau wordt terugge

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1619/92 van
de Commissie (3) een compenserende heffing is ingesteld
voor tomaten van oorsprong uit Turkije, en het preferen
tiële douanerecht bij invoer van deze produkten is
geschorst ;

3671 /81 van de Raad van 15 december 1981 betreffende

bracht,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1619/92 wordt ingetrokken.

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Turkije de prijsnoteringen gedurende zes opeenvolgende
werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden voorzien in

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 8 juli 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke LidiStaat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 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 180 van 1 . 7. 1992, blz. 23.
(3) PB nr. L 170 van 25. 6. 1992, blz. 26.

(4) PB nr. L 367 van 23 . 12. 1981 , blz. 9.
O PB nr. L 150 van 6. 6. 1984, blz. 4.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1865/92 VAN DE COMMISSIE
van 7 juli 1992

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
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. 1738/92 (2), inzonderheid
op artikel 14, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 674/92 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (% laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (*), inzon
derheid op artikel 3,

— 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 4 juli 1992
vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig
heidscoëfficiënten ;

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil tussen
de heffing van het basisprodukt met meer dan 3,02 ecu
per ton afwijkt van het gemiddelde van de heffingen ; dat
de thans geldende heffingen derhalve, krachtens artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1579/74 van de Commissie (n),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/78 (12),
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,

Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van

granen en rijst verwerkte produkten geldende heffingen
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1780/92 van de
Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1 836/92 (8) ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1906/87 van
de Raad (') Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad (10) gewijzigd is met betrekking tot de produkten van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

de GN-codes 230210, 2302 20, 2302 30 en 2302 40 ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
f) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(«) PB nr. L 73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
O PB nr. L 182 van 2. 7. 1992, blz. 34.
(8) PB nr. L 185 van 4. 7. 1992, blz. 33.
H PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.
(10) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr. 2744/
75 bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte
produkten te innen heffingen, vastgesteld in de bijlage
van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1780/92 worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 8 juli 1992.
(") PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
(,J) PB nr. L 202 van 26. 7. 1978, blz. 8.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 7 juli 1992 tot wijziging van de invoerheffingen
voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

Heffingen (')
GN-code

Derde landen

ACS-Staten

(met uitzondering van
ACS-Staten) (")

1102 20 10

258,10

264,14

1102 20 90

146,26

149,28

1103 13 10

258,10

264,14

1103 13 90

146,26

149,28

1103 29 40

258,10

264,14

1104 19 50

258,10

264,14

1104 23 10

229,42

232,44

1104 23 30

229.42

232,44

1104 23 90

146,26

149,28

1104 30 90

107,54

113,58

1106 20 90

227,23 (>)

251,41

1108 1200

230,86

251,41

1108 13 00

230,86

251,41 (6)

1108 14 00

115.43

251,41

1108 19 90

11 5,43 (3)

251,41

1702 30 51

301,12

397,84

1702 30 59

230,86

297,35

1702 30 91

301,12

397,84

1702 30 99

230,86

297,35

1702 40 90

230,86

297,35

1702 90 50

230,86

297,35

1702 90 75

315,46

412,18

1702 90 79

219,39

285,88

2106 90 55

230,86

297,35

2303 10 11

286,78

468,12
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(3) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 wordt de heffing voor de volgende produkten van oorsprong uit
de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan niet toegepast :

— produkten van GN-code ex 0714 10 91 ,
— produkten van GN-code 0714 9011 en arrow-root (pijlwortel) van GN-code 0714 90 19,
— meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1106 20,
— zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1108 19 90.

(*) Op grond van de bij Verordening (EEG) nr. 3834/90 vastgestelde regeling wordt de heffing bij invoer in de
Gemeenschap voor het produkt van GN-code 1108 13 00 met 50 % verlaagd binnen een hoeveelheid van 5 000
ton .

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

O 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.
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Nr. L 188/33

II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 juni 1992
tot vaststelling van de status van Ierland ten aanzien van Newcastle disease
(pseudo-vogelpest)
(92/339/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van
15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsver

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

keer en de invoer uit derde landen van pluimvee en
broedeieren ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91 /496/
EEG (2), en met name op artikel 12, lid 2,

Ierland voldoet aan de in artikel 12, lid 2, van Richtlijn
90/539/EEG vastgestelde criteria.

Overwegende dat in Ierland gedurende meer dan een jaar
geen enkele uitbraak van Newcastle disease is geconsta

Artikel 2

teerd en dat vaccinatie van pluimvee tegen Newcastle
disease is verboden ;

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Overwegende dat alle fokpluimveebeslagen in Ierland ten
minste eenmaal per jaar op Newcastle disease worden
onderzocht ; dat op de bedrijven geen pluimvee aanwezig
is dat tegen Newcastle disease is ingeënt ;

Gedaan te Brussel, 2 juni 1992.

Overwegende dat, gelet op de situatie met betrekking tot
Newcastle disease, de status voor Ierland dient te worden

bepaald ;

(') PB nr. L 303 van 31 . 10. 1990, blz. 6.
(2) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991 , blz. 56.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 juni 1992

met betrekking tot het onderzoek van pluimvee op Newcastle disease vóór
verzending, krachtens artikel 12 van Richtlijn 90/539/EEG van de Raad
(92/340/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

bedoeld in artikel 12, lid 1 , onder c), derde streepje, van
Richtlijn 90/539/EEG, moet aan de in bijlage I vastge
stelde eisen voldoen.

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van
15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsver

keer en de invoer uit derde landen van pluimvee en

broedeieren ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91 /496/
EEG (2), en met name op artikel 12, lid 1 ,
Overwegende dat de methoden voor het uitvoeren van de
serologische tests op Newcastle disease (NCD) en voor het
isoleren van het NCD-virus, ook bepalingen moeten
bevatten inzake de bemonsteringsprocedure, de procedure
voor het uitvoeren van de tests en de interpretatie van de

Artikel 2

De test voor het isoleren van het NCD-virus, als bedoeld

in artikel 1 2, lid 1 , onder d), tweede streepje, van Richtlijn
90/539/EEG, moet aan de in bijlage II vastgestelde eisen
voldoen .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

testresultaten ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

Gedaan te Brussel, 2 juni 1992.
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De representatieve serologische test voor de opsporing
van antistoffen tegen Newcastle disease (NCD), als

(') PB nr. L 303 van 31 . 10. 1990, blz. 6.

b) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991 , blz. 56.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Serologische test voor de opsporing van antistoffen tegen Newcastle disease bij pluimvee
1 . Het nemen van bloedmonsters

Pluimvee, dat onderworpen is aan de voorwaarden zoals die in deze bijlage zijn vastgelegd, moet afkom
stig zijn uit koppels waarbij bij ten minste 60 willekeurig gekozen dieren bloedmonsters zijn genomen die
vervolgens met de hemagglutinatieremmingstest (HAR) zijn onderzocht volgens de in punt 2 beschreven
werkwijze.

2. Werkwijze
a) Breng in ieder putje van een plastic microtiterplaat (met V-vormige putjes) 0,025 ml PBS.
b) Breng 0,025 ml serum in het eerste putje van de plaat.

c) Leg in duplo een verdunningsreeks aan van het serum over de hele plaat met behulp van een
microtitratiediluter.

d) Voeg 0,025 ml verdund allantoïsvocht dat 4 of 8 HAE bevat, toe.

e) Meng door zachtjes te tikken en laat de plaat staan bij 4 °C gedurende ten minste 60 minuten of bij
kamertemperatuur gedurende ten minste 30 minuten.

f) Voeg aan ieder putje 0,025 ml van een 1 %-suspensie RBC toe.
g) Meng door zachtjes te tikken en laat de plaat staan bij 4°C.

h) De platen worden 30 tot 40 minuten daarna afgelezen wanneer de RBC-controles tot rust zijn geko
men. Bij het aflezen worden de platen lichtjes schuin gehouden en wordt nagegaan of in de putjes al
dan niet een traanvormige stroming optreedt met dezelfde snelheid als in de controleputjes die uitslui
tend RBC (0,025 ml) en PBS (0,05 ml) bevatten.

i) De HAR-titer is de hoogste verdunning van het antiserum die nog in staat is de hemagglutinatie van 4
of 8 eenheden virus volledig te remmen (een HA-titratie om de aanwezigheid van de vereiste HAE te
bevestigen, maakt deel uit van iedere test).

j) De resultaten zijn alleen geldig als met het negatieve controleserum een titer wordt verkregen die lager
is dan 23 voor 4 HAE of lager dan 22 voor 8 HAE en als de titer die met het positieve controleserum
wordt verkregen, maximaal één verdunning afwijkt van de bekende titer van dat serum.

3. Interpretatie van de test

Om te bepalen of een serum al dan niet positief is dient ook rekening te worden gehouden met het
gebruikte antigeen : met 4 HAE is een positief serum een serum met een titer van ten minste 24, bij 8
HAE is een positief serum een serum met een titer van ten minste 23.
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BIJLAGE II

Isolatie van het NCD-virus bij slachtpluimvee

Pluimvee, dat onderworpen is aan de voorwaarden zoals die in deze bijlage zijn vastgelegd, moet afkomstig
zijn uit koppels die met negatief resultaat op de aanwezigheid van NCD-virus zijn getest, dat wil zeggen
waarbij geen virus is geïsoleerd, volgens de hierna beschreven werkwijze :
1 . Bemonstering

Bij elk koppel moeten ten minste 60 monsters (cloaca-swabs of faeces-monsters) worden genomen.
2. Behandeling van de monsters

Ten hoogste vijf monsters mogen worden samengevoegd. De swabs moeten volledig worden ondergedom
peld in een voldoende hoeveelheid antibiotisch medium. Monsters van faeces moeten worden gehomoge
niseerd (in een laboratoriummixer of met stamper en vijzel en steriel zand) in een antibiotisch medium
zodat een 10 tot 20 %-ige m/v-suspensie in het medium ontstaat. De suspensies worden gedurende onge
veer twee uur bij omgevingstemperatuur (of gedurende een langere tijd bij 4 ° C) gehouden en daarna door
middel van centrifugeren (bij voorbeeld 800 tot 1 000 g gedurende 10 minuten) gezuiverd.
Monsters van faeces vereisen hoge antibioticaconcentraties ; een typische formulering daarvoor is : 10 000
eenheden/ml penicilline, 10 mg/ml streptomycine, 0,25 mg/ml gentamycine en 5 000 eenheden/ml
mycostatine in PBS. Voor Chlamydia-organismen mag 50 mg/ml oxytetracycline worden toegevoegd.
Voor het bereiden van het medium is het van essentieel belang dat na toevoeging van de antibiotica de
pH wordt gecontroleerd en op 7,0 tot 7,4 wordt gebracht.
3. Virusisolatie in bebroede kippeëieren

Bij ten minste vier kippeëieren, die gedurende acht tot tien dagen zijn bebroed, wordt telkens 0,1 tot 0,2
ml van het gezuiverde en vloeibare supernatant in de allantoïsholte geënt. Deze eieren zijn bij voorkeur
afkomstig van een specifiek pathogeenvrij (SPF) koppel, maar wanneer dit onmogelijk is, mogen eieren
worden gebruikt van een koppel waarvan is aangetoond dat het geen antistoffen tegen NCD-virus bevat.
De geënte eieren worden bij 37 0 C gehouden en dagelijks geschouwd. Eieren waarin bij schouwen dode
of stervende embryo's worden opgemerkt en alle eieren die op de zesde dag na enten nog overblijven,
worden gekoeld tot 4 °C en het allantoïs- of amnionvocht daarvan wordt getest op hemagglutinatieactivi
teit. Als geen hemagglutinatie wordt geconstateerd, wordt de hierboven beschreven procedure herhaald
met onverdund allantoïs- of amnionvocht als inoculum .

Wanneer hemagglutinatie wordt geconstateerd, moet de aanwezigheid van bacteriën worden uitgesloten
door middel van kweek. Als bacteriën aanwezig zijn, kan het vocht op een membraanfilter van 450 nm
worden gefiltreerd ; vervolgens worden opnieuw antibiotica toegevoegd en worden bebroede eieren met de
aldus verkregen entstof geënt volgens de hierboven beschreven methode.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 juni 1992

met betrekking tot een computersysteem voor het opzoeken van de lokale
eenheden Animo

(92/341 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

in een voor computerverwerking geschikte vorm als
omschreven in de bijlage. Elk postadres gaat vergezeld van
het identificatienummer van de desbetreffende lokale
eenheid.

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni

2.

1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het

komstig lid 1 medegedeelde gegevens stelt de Commissie,
in een voor computerverwerking geschikte vorm die kan
worden geïntegreerd in het applicatieprogramma als
bedoeld in artikel 2, lid 2, vierde streepje, van Beschik
king 91 /398/EEG, een lijst op van alle postadressen in de
Gemeenschap, vergezeld van het identificatienummer van
de desbetreffende lokale eenheden, en zij deelt deze lijst

intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende

dieren en produkten in het vooruitzicht van de
totstandbrenging van de interne markt ('), laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 91 /628/EEG (2), en met name op
artikel 20, lid 3,

Overwegende dat de Commissie op 19 juli 1991 Beschik
king 91 /398/EEG betreffende het opzetten van een
computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veteri

Aan de hand van de door de Lid-Staten overeen

mede aan de Lid-Staten .

naire autoriteiten (Animo) (3), en op 21 februari 1992
Beschikking 92/ 175/EEG houdende vaststelling van de
lijst van de eenheden van het computernetwerk „Animo"
met de desbetreffende identificatiegegevens (4) heeft vast
gesteld ;

3. De in lid 2 bedoelde lijst wordt door de Commissie
geregeld bijgewerkt aan de hand van de door de Lid
Staten medegedeelde gegevens.

Overwegende dat, om de werking van het netwerk Animo
te garanderen, moet worden voorzien in een computersys
teem waarmee de eenheid van bestemming kan worden
opgezocht via het postadres ;

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

Gedaan te Brussel, 3 juni 1992.
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Voor de Commissie

1 . Vóór 15 juni 1992 stelt elke Lid-Staat de Commissie
in het bezit van een alfabetische lijst van de postadressen,

Lid van de Commissie

(■)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

224 van 18 . 8 . 1990, blz. 29.
340 van 11 . 12. 1991 , blz. 17.
221 van 9 . 8 . 1991 , blz. 30.
80 van 25. 3. 1992, blz. 1 .

Ray MAC SHARRY
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BIJLAGE

Beschrijving van het formaat voor het opslaan van de nodige gegevens om de lokale eenheden
Animo met de computer te kunnen opzoeken
Veldlengte

Veldtype

44

Alfanumeriek

2. Postcode (indien van toepassing)

6

Alfanumeriek

3. Code van de lokale veterinaire eenheid overeenkomstig
Beschikking 92/175/EEG

7

Alfanumeriek

Omschrijving van het gebied

1 . Benaming van het „postadres"
— Voor België : „Gemeente*
— Voor Denemarken : „By"
— Voor Duitsland : „Gemeinde"

— Voor Frankrijk : „Département"
— Voor Griekenland : „Nomos"

— Voor Ierland : „County"
— Voor Italië : „Commune"

— Voor Luxemburg : „Pays"
— Voor Nederland : „Gemeente"

— Voor Portugal : „Fregesia"
— Voor Spanje : „Municipio"
— Voor het Verenigd Koninkrijk : „Post town"

Kenmerken van de drager : diskette van 3,5 " met een opslagcapaciteit van 720 K. of 1,44 MB.
ASCII-bestanden.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 1992

houdende goedkeuring van het door Duitsland ingediende plan voor de erken
ning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee
en broedeieren

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(92/342/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

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

Het door Duitsland ingediende plan voor de erkenning
van inrichtingen voor het intracommunautaire handels
verkeer in pluimvee en broedeieren wordt goedgekeurd.

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van
15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke

Artikel 2

voorschriften voor het intracommunautaire handelsver

keer en de invoer uit derde landen van pluimvee en
broedeieren ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91 /496/
EEG (2), en met name op artikel 32, lid 2,
Overwegende dat Duitsland bij schrijven van 10 maart
1991 bij de Commissie een plan heeft ingediend ;

Duitsland doet vóór 15 juni 1992 de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen voor de uitvoering van het
in artikel 1 bedoelde plan in werking treden.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek
Duitsland.

Overwegende dat bij onderzoek van het plan is gebleken

dat het voldoet aan het bepaalde in Richtlijn 90/539/EEG,
en met name in bijlage II ;

Gedaan te Brussel, 5 juni 1992.
Voor de Commissie

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

(■) PB nr. L 303 van 31 . 10. 1990, blz. 6.

O PB nr. L 268 van 24. 9. 1991 , blz. 56.

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 juni 1992

tot goedkeuring van het Spaanse programma voor inkomenssteun in de land
bouw in de regio Baskenland
(92/343/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

grond van de goedkeuring van het programma jaarlijks
ten laste van de begroting van de Gemeenschap mogen
worden gebracht,

Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 768/89 van de Raad van
21 maart 1989 tot instelling* van een regeling inzake
tijdelijke inkomenssteun in de landbouw ('), en met name
op artikel 7, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/89 van de
Commissie van 19 december 1989 tot vaststelling van de
bepalingen ter uitvoering van de regeling inzake tijdelijke
inkomenssteun in de landbouw (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1110/91 (3), en met name op artikel 10,
lid 3,

Overwegende dat de Spaanse autoriteiten op 12 februari

Artikel 1

Het programma voor inkomenssteun in de landbouw in
de regio Baskenland waarvan door de Spaanse autoriteiten
de Commissie op 12 februari 1992 kennis is gegeven,
wordt hierbij goedgekeurd.
Artikel 2

Op grond van deze beschikking mogen jaarlijks de
volgende maximumbedragen ten laste van de Gemeen
schapsbegroting worden gebracht :

1992 de Commissie kennis hebben gegeven van het voor
nemen in de regio Baskenland een programma inzake

(in ecu)

inkomenssteun in de landbouw in te voeren ; dat de

1992

1 450 000

Commissie op 10 april 1992 en 5 mei 1992 van de
Spaanse autoriteiten hierover aanvullende gegevens heeft

1993

1 230 000

1994

1 010 000

ontvangen ;

1 995

800 000

1996

580 000

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met Verordening (EEG)
nr. 768/89 en met de bepalingen ter uitvoering daarvan,
en met name beantwoorden aan de doeleinden die zijn
vermeld in artikel 1 , lid 2, tweede alinea, van die verorde

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

ning ;

Overwegende dat het Comité van beheer inkomenssteun
in de landbouw op 18 mei 1992 over de in deze beschik
king vervatte maatregelen is geraadpleegd ;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL op 19 mei
1992 is geraadpleegd over de maximumbedragen die op

(') PB nr. L 84 van 29. 3. 1989, blz. 8.
(2) PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 17.
O PB nr. L 110 van 1 . 5. 1991 , blz. 72.

Gedaan te Brussel, 9 juni 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 188/41
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 juni 1992

houdende goedkeuring van het door Griekenland ingediende plan voor de erken
ning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee
en broedeieren

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(92/344/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 1

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

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van
15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsver

Het door Griekenland ingediende plan voor de erkenning
van inrichtingen voor het intracommunautaire handels
verkeer in pluimvee en broedeieren wordt goedgekeurd.
Artikel 2

keer en de invoer uit derde landen van pluimvee en
broedeieren ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91 /496/
EEG (2), en met name op artikel 32, lid 2,

Griekenland doet vóór 15 juni 1992 de nodige wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen voor de uitvoering van
het in artikel 1 bedoelde plan in werking treden.

Overwegende dat Griekenland bij schrijven van 10 maart
1992 bij de Commissie een plan heeft ingediend ;

Artikel 3

Overwegende dat bij onderzoek van het plan is gebleken
dat het voldoet aan het bepaalde in Richtlijn 90/539/EEG,
en met name in bijlage II ;

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.
Gedaan te Brussel, 9 juni 1992.
Voor de Commissie

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

(') PB nr. L 303 van 31 . 10. 1990, blz. 6.
(2) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991 , blz. 56.

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 juni 1992

houdende goedkeuring van het door Spanje ingediende plan voor de erkenning
van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en
broedeieren

(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(92/345/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

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

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van
15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsver

keer en de invoer uit derde landen van pluimvee en

broedeieren ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91 /496/
EEG (2), en met name op artikel 32, lid 2,

Overwegende dat Spanje bij schrijven van 3 april 1992 bij
de Commissie een plan heeft ingediend ;
Overwegende dat bij onderzoek van het plan is gebleken
dat het voldoet aan het bepaalde in Richtlijn 90/539/EEG,
en met name in bijlage II ;

Het door Spanje ingediende plan voor de erkenning van
inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer
in pluimvee en broedeieren wordt goedgekeurd.
Artikel 2

Spanje doet vóór 1 juli 1992 de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen voor de uitvoering van het
in artikel 1 bedoelde plan in werking treden.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.
Gedaan te Brussel, 9 juni 1992.
Voor de Commissie

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

(') PB nr. L 303 van 31 . 10. 1990, blz. 6.
(2) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991 , blz. 56.

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 188 /43
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 1992

tot schorsing van de boteraankopen in sommige Lid-Staten
(Slechts de teksten in de Deense, de Engelse, de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal
zijn authentiek)

(92/346/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 816/92 (2), en
met name op artikel 7 bis, lid 1 , eerste alinea, en lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 777/87 van de
Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1634/91 (4), is bepaald in welke omstandigheden de
interventieaankoop van boter en magere-melkpoeder kan
worden geschorst en nadien hervat, en welke alternatieve
maatregelen in geval van schorsing kunnen worden geno
men ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1547/87 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2011 /91 (6), de criteria zijn vastgesteld op basis
waarvan de aankopen van boter bij inschrijving in een
Lid-Staat of, wat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
betreft, in een gebied worden geschorst en hervat ;

Overwegende dat deze aankopen in sommige Lid-Staten
bij Beschikking 92/224/EEG van de Commissie (*) zijn
geschorst ; dat blijkens de meegedeelde marktprijzen de
in artikel 1 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1547/87
vastgestelde voorwaarde thans in België, Denemarken,
Duitsland met uitzondering van het grondgebied van de
voormalige Duitse Democratische Republiek, Frankrijk,
Luxemburg, Nederland en Noord-Ierland is vervuld ; dat
derhalve de opsomming van de Lid-Staten waarin de
schorsing van toepassing is, moet worden aangepast ;

Artikel 1

De in artikel 1 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 777/87
bedoelde aankopen van boter bij inschrijving worden in
België, Denemarken, Duitsland met uitzondering van het
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische
Republiek, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Noord
Ierland geschorst.

Artikel 2

Beschikking 92/224/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 3

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

Gedaan te Brussel, 17 juni 1992.

Voor de Commissie

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

(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968 , blz. 13.

(Ó PB nr. L 86 van 1 . 4. 1992, blz. 83.

O PB nr. L 78 van 20. 3. 1987, blz. 10.
(4) PB nr. L 150 van 15. 6. 1991 , blz. 26.
O PB nr. L 144 van 4. 6. 1987, blz. 12.

(j PB nr. L 185 van 11 . 7. 1991 , blz. 5.

O PB nr. L 108 van 25. 4. 1992, blz. 48 .

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1788/92 van de Commissie van 1 juli 1992 tot vast
stelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 182 van 2 juli 1992)
Bladzijde 58, bijlage, in de kolom „Bedrag der heffingen", bij GN-code 0407 00 30 :
in plaats van : »33,69",
te lezen :

»33,69 (')".

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1790/92 van de Commissie van 1 juli 1992 tot vast
stelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 182 van 2 juli 1992)
Op bladzijde 64, in de bijlage, kolom „Bedrag der heffingen", bij GN-code 0207 42 90 :
in plaats van : „21,79 {*)",
te lezen :

„21,79".
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