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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2137/92 VAN DE RAAD

van 23 juli 1992
betreffende het communautaire indelingsschema voor geslachte schapen en de
communautaire standaardkwaliteit van geslachte schapen, vers of gekoeld, en
houdende verlenging van Verordening (EEG) nr. 338/91
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
26 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), inzonderheid op artikel 4, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat indelingscriteria voor geslachte dieren
noodzakelijke zijn voor een grotere doorzichtigheid van
de markt in deze sector ;

Overwegende dat de indeling moet plaatsvinden op basis
van bevleesdheid en vetheid ; dat, door combinatie van

deze twee criteria, geslachte dieren in klassen kunnen
worden ingedeeld ; dat de aldus ingedeelde geslachte
dieren herkenbaar moeten zijn ;

Overwegende echter dat andere criteria, meer in het
bijzonder gewicht, vleeskleur en vetheid, gehanteerd
mogen worden voor geslachte lammeren van minder dan
13 kg ; dat Lid-Staten die deze criteria willen toepassen,
de Commissie en de overige Lid-Staten daarvan in kennis

deze verordening ingevoerde indelingsschema ; dat de
toepassing van Verordening (EEG) nr. 338/91 derhalve
met één verkoopseizoen moet worden verlengd, maar dat
een uitzondering moet worden gemaakt voor de in
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 vervatte
maatregel, waarvan de toepassing wordt verlengd tot en
met 30 juni 1 994 ;
Overwegende dat het wenselijk blijkt zich ten doel te
stellen de toepassing van het communautaire indelings
schema na een voldoende lange overgangsperiode ver
plicht te stellen voor alle voor de intracommunautaire
handel erkende slachthuizen ; dat deze verplichte toepas
sing terwille van een vlot administratief beheer evenwel
niet behoeft te gelden voor kleine slachthuizen in
gebieden waar de weerslag van de in die slachthuizen
geslachte hoeveelheid dieren op de marktprijs te verwaar
lozen is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

moeten stellen ;

Overwegende dat voor een uniforme toepassing van deze
verordening in de Gemeenschap moet worden voorzien in
controles ter plaatse door een communautaire inspectie

Deze verordening heeft betrekking op de bepalingen
inzake het communautaire
geslachte schapen.

indelingsschema

voor

groep ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 338/91 van de
Raad van 5 februari 1991 tot vaststelling van de commu
nautaire standaardkwaliteit van geslachte schapen, vers of
gekoeld (2), van toepassing is gedurende de verkoopsei
zoenen 1991 en 1992, in afwachting van de vaststelling
van communautaire criteria voor de indeling van
geslachte dieren ;
Overwegende dat het niet wenselijk is deze normen nu
vast te stellen ; dat het de voorkeur verdient eerst lang
genoeg ervaring op te doen met de toepassing van het bij
(') PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1741 /91 (PB nr. L 163
van 13. 6. 1991 , blz. 41 ).
O PB nr. L 41 van 14. 2. 1991 , blz. 1 .

Artikel 2

Voor de indeling van de geslachte dieren gelden de
volgende aanbiedingsvormen :

a) heel geslacht dier : het hele geslachte dier na het
uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het
villen, aangeboden zonder kop (deze moet van de
romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste hals
wervel (atlaswervel)), poten (deze moeten zijn afge
scheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten, onder
scheidenlijk spronggewrichten), staart (deze moet zijn
afgescheiden tussen de zesde en de zevende staartwer
vel), uier, geslachtsorganen, lever en hartslag. De
nieren en het niervet maken deel uit van het geslachte
dier ;
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b) half geslacht dier : het produkt dat verkregen wordt
door het scheiden van het hele geslachte dier in twee
symmetrische delen door het midden van de hals-,
rug-, lende- en staartwervels en door het midden van
het borstbeen en het bekken .

De Lid-Staten worden evenwel gemachtigd om andere
aanbiedingsvormen toe te staan, wanneer deze referentie
aanbiedingsvorm niet gebruikt wordt. In dat geval worden
de aanpassingen die nodig zijn om van deze aanbiedings
vormen naar de referentieaanbiedingsvorm over te gaan,
bepaald volgens de procedure van artikel 30 van Verorde
ning (EEG) nr. 3013/89.
Artikel 3

1 . De geslachte dieren worden ingedeeld in de
volgende categorieën :

— geslachte schapen van minder dan twaalf maanden,
— andere geslachte schapen .

Artikel 5

Er worden in samenwerking met de nationale bevoegde
autoriteiten controles ter plaatse verricht door een
communautaire controlegroep, die is samengesteld uit
deskundigen van de Commissie en door de Lid-Staten
aangewezen deskundigen. De groep brengt aan de
Commissie en de andere Lid-Staten verslag uit over de
verrichte controles.

In voorkomend geval worden volgens de procedure van
artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 maatre
gelen vastgesteld om te bereiken dat de indeling op
uniforme wijze geschiedt.
De controles worden verricht namens de Gemeenschap,
die de kosten ervan voor haar rekening neemt.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden volgens
de procedure van artikel 30 van Verordening (EEG)
nr. 3013/89 vastgesteld.

2. Bij de indeling van de geslachte dieren worden
achtereenvolgens beoordeeld :
a) de bevleesdheid,
b) de vetheid,

als omschreven in respectievelijk de bijlagen I en II.
De in bijlage I met de letter „S" aangegeven vleesklasse
kan facultatief door de Lid-Staten worden gebruikt om
rekening te houden met het bestaan van een hogere vlees
klasse (type „dikbil"). De Lid-Staten die voornemens zijn
van deze mogelijkheid gebruik te maken, stellen de
Commissie en de andere Lid-Staten daarvan in kennis.

De Lid-Staten kunnen echter worden gemachtigd om
lammeren met een geslacht gewicht van minder dan 13
kg in te delen aan de hand van de volgende criteria :

Artikel 6

Uiterlijk op 31 december 1992 worden volgens de proce
dure van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 3013/89
aanvullende bepalingen vastgesteld waarin de vlees-, vet-,
gewichts- en vleeskleurklassen nader worden omschreven.
Artikel 7

1.

Met ingang van 5 april 1 993 en tot de invoering van

een nieuwe definitie van de standaardkwaliteit, delen de

Lid-Staten wekelijks aan de Commissie de voor de
verschillende klassen van het indelingsschema geconsta
teerde marktprijzen mee.

b) vleeskleur,

2. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, met name
de frequentie en de omvang van de constateringen,
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 30
van Verordening (EEG) nr. 3013/89.

c) vetheid,

3.

a) geslacht gewicht,

als omschreven in bijlage III . De Lid-Staten die voorne
mens zijn van deze machtiging gebruik te maken, delen
zulks vóór 5 april 1993 aan de Commissie en de andere

De door de Lid-Staten aan de Commissie verstrekte

inlichtingen moeten dienen voor de opstelling van het
verslag en de voorstellen als bedoeld in artikel 8, lid 2.

Lid-Staten mee.

Artikel 8

3. De Lid-Staten mogen elk van de in de bijlagen I en
II vermelde klassen in ten hoogste drie subklassen onder
verdelen .

1 . Artikel 2, tweede alinea, van Verordening (EEG)
nr. 338/91 wordt vervangen door :

„Zij is van toepassing gedurende de verkoopseizoenen
1991 , 1992 en 1993 . Zij blijft evenwel van toepassing
tot en met 30 juni 1994 voor de tenuitvoerleging van
de maatregel, bedoeld in artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 3013/89.".

Artikel 4

1 . Hele of halve geslachte dieren moeten zo spoedig
mogelijk na het slachten in het slachthuis zelf worden
ingedeeld.

2. De ingedeelde hele of halve geslachte dieren worden
geïdentificeerd.
3. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden
uiterlijk op 31 december 1992 volgens de procedure van
artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 vastgesteld.

2.

De Commissie legt uiterlijk 31 maart 1994 aan de

Raad een verslag voor met een voorstel voor de definitie
van de standaardkwaliteit, waarover de Raad met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen moet beslissen ; deze

definitie moet op 1 juli 1994 in werking treden en zal
gedurende het gehele verkoopseizoen 1994 gelden voor
de berekening van de ooipremie .
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Artikel 9

De Commissie legt uiterlijk op 31 december 1995 aan de
Raad een verslag voor over de toepassing van deze veror
dening.

ontheffing voor kleine slachthuizen in gebieden waar de
weerslag van de in die slachthuizen geslachte hoeveelheid
dieren op de marktprijs te verwaarlozen is.
Artikel 10

Onder voorbehoud van de conclusies van dat verslag, stelt
de Raad zich ten doel de toepassing van het communau
taire indelingsschema zo mogelijk tijdens het verkoopsei
zoen 1996 en in ieder geval vóór 1 januari 1997 verplicht

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

te stellen voor alle voor de intracommunautaire handel

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen

erkende slachthuizen, onverminderd de mogelijkheid van

1993 .

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

Gedaan te Brussel, 23 juli 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

John COPE
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BIJLA GE I

BEVLEESDHEID

Vorm van de profielen van het geslachte dier, in het bijzonder van de hoogwaardige delen (achter
bout, rug en schouder)

Omschrijving

Vleesklasse

S (superieur)

Alle profielen uiterst rond ; uitzonderlijke spierontwikkeling met dubbele
spieren ; type „dikbil"

E (uitstekend)

Alle profielen rond tot zeer rond ; uitzonderlijke spierontwikkeling

U (zeer goed)

Profielen over het geheel rond ; sterke spierontwikkeling

R (goed)

Over het geheel rechte profielen ; goede spierontwikkeling

O (matig)

Profielen recht tot hol ; middelmatige spierontwikkeling

P (gering)

Profielen hol tot zeer hol ; beperkte spierontwikkeling

BIJLAGE II

VETHEID

Hoeveelheid vet aan de buitenkant van het geslachte dier en aan de binnenzijde van de borstholte

Omschrijving

Vetklasse

1 (gering)

Geen of zeer weinig vetbedekking

2 (licht)

Lichte vetbedekking ; spieren nog bijna overal zichtbaar

3 (middelmatig)

Behalve op achterbout en schouder zijn de spieren bijna overal bedekt met
vet ; lichte vetafzettingen in de borstholte

4 (sterk vervet)

Spieren bedekt met vet, echter op achterbout en schouder nog gedeeltelijk
zichtbaar ; enige duidelijke vetafzettingen in de borstholte

5 (zeer sterk vervet)

Geslacht dier met een dikke laag dekvet ; sterke vetafzettingen in de
borstholte
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BIJLAGE III
Indelingsschema voor geslachte dieren (artikel 3, lid 2, derde alinea)
Klasse

Gewicht

Kwaliteit

le

Vleeskleur

lichtroze

Vetheid Q

( 1 ) (2)

O Als omschreven in bijlage II.

A

B

C

< 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

2e

andere
kleur
of
andere
vetheidsklasse

le

lichtroze

0 ) (2)

2e

andere kleur
of
andere
vetheidsklasse

le

lichtroze

(2) (3)

2e

andere kleur of
andere vetheids
klasse

Nr. L 214/6
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VERORDENING (EEG) Nr. 2138/92 VAN DE RAAD
van 23 juli 1992
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1411/71 houdende aanvullende voor
schriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk
en zuivelprodukten met betrekking tot melk bestemd voor menselijke
consumptie
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen
42 en 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat de Lid-Staten krachtens artikel 3, lid 5,
van Verordening (EEG) nr. 1411 /71 (3) ten aanzien van
volle, op hun grondgebied geproduceerde en in de handel
gebrachte melk hebben moeten opteren voor een van de
twee in lid 1 , onder b), tweede streepje, van dat
artikel vermelde formules ; dat overeenkomstig de leden 6
en 7 van dat artikel bepaalde beperkende voorschriften
gelden voor het handelsverkeer in volle melk tussen twee
Lid-Staten die een verschillende formule hebben geko
zen ;

Overwegende dat het, gezien de ontwikkeling in het
verbruik en het intracommunautaire handelsverkeer van

de verschillende categorieën consumptiemelk enerzijds en
het wegwerken van de gezondheidsbelemmeringen voor
het vrije handelsverkeer van die produkten anderzijds,
dienstig lijkt om alle uit voornoemde verordening voort
vloeiende beperkingen voor het intracommunautaire
handelsverkeer weg te werken ; dat daarbij rekening moet
worden gehouden met de gewoonten op het gebied van

rekening te houden met de moeilijkheden die zich
kunnen voordoen wanneer voor niet-gestandaardiseerde
volle melk een minimumvetgehalte van 3,50 % vereist is ;
dat het raadzaam is regelmatig te controleren of de aange

vraagde afwijkingen gerechtvaardigd zijn en wat de
gevolgen ervan zijn ;
Overwegende dat de Lid-Staten op grond van artikel 6,
lid 2, van voornoemde verordening een extra categorie
volle melk kunnen instellen met een door hen vastgesteld
vetgehalte van ten minste 3,8 % ; dat het, gezien de voor
volle melk voorgestelde wijzigingen en ten einde de
specificiteit van die extra categorie duidelijk te doen
uitkomen, dienstig is dat minimumvetgehalte te verho
gen ;

Overwegende dat een Lid-Staat op grond van artikel 25,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 804/68 (4) kan worden
gemachtigd om aan een producentenorganisatie het
exclusieve recht te verlenen de door de producenten in
het betrokken gebied geproduceerde en door dezen in
ongewijzigde staat te koop aangeboden melk aan te
kopen ; dat ter verduidelijking moet worden gepreciseerd
dat gestandaardiseerde volle melk voor de toepassing van
bovenbedoelde bepaling wordt gelijkgesteld met niet
behandelde melk,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

produktie en distributie van volle melk in de verschil

lende Lid-Staten ; dat het derhalve dienstig is om op het
grondgebied van elke Lid-Staat de produktie en de
verkoop van volgens de twee bovenbedoelde formules
gefabriceerde volle melk toe te staan, maar met een
handelsomschrijving die duidelijk genoeg is om de koper
over de ware aard van het produkt te informeren ; dat, ten
einde distorsies op de markt te voorkomen, het vereiste
minimumvetgehalte van niet-gestandaardiseerde volle
melk dienovereenkomstig moet worden aangepast ;

Overwegende dat artikel 6, lid 3, voorziet in de moge
lijkheid om af te wijken van het minimumvetgehalte van
3,50 % dat voor gestandaardiseerde volle melk is vastge
steld ; dat uit hoofde van deze bepaling volle melk die
onder deze afwijking valt, in het produktiegebied in de
handel moet worden gebracht ; dat het dienstig • is het
genoemde lid te wijzigen ten einde de daaruit voortvloei
ende handelsbelemmering weg te nemen en daarenboven
(') PB nr. C 320 van 11 . 12. 1991 , blz. 9.
O PB nr. C 150 van 15. 6. 1992.

(3) PB nr. L 148 van 3. 7. 1971 , blz. 4. Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 222/88 (PB nr. L 28 van 1 .
2. 1988 , blz. 1 ).

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1411 /71 wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 3 wordt als volgt gewijzigd :

a) in lid 1 , onder b), tweede streepje, wordt »3 %"
vervangen door „3,50 %" ;
b) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd :
„Voor volle melk moet de benaming worden aange
vuld met aan nadere beschrijving waaruit blijkt of

het produkt al dan niet gestandaardiseerd is, voor de
gevallen dat het ontbreken van dergelijke infor
matie de koper in verwarring zou kunnen bren
gen." ;

c) de leden 5 tot en met 8 worden geschrapt ;
2. artikel 6 wordt als volgt gewijzigd :

a) in lid 2 wordt „3,8 %" vervangen door „4 %" ;
(4) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 816/92 (PB nr. L 86 van
1 . 4. 1992, blz. 83).
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b) lid 3 wordt vervangen door :
»3. Voor die gebieden waar het natuurlijke vetge
halte van de melk minder dan 3,50 % bedraagt, kan
een afwijking van het tweede streepje van artikel 3,
lid 1 , onder b), worden toegestaan zodat de in deze
gebieden geproduceerde melk als volle melk kan
worden verkocht. Aan deze melk mag echter geen
vet zijn onttrokken en zij moet een vetgehalte van

Nr. L 214/7

c) het volgende lid wordt toegevoegd :
„6. Voor de toepassing van artikel 25, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt gestandaardi
seerde volle melk gelijkgesteld met niet-behandelde
melk."

ten minste 3,20 % hebben. Dergelijke afwijkingen
kunnen, op verzoek van de Lid-Staten, worden
toegestaan voor periodes van telkens ten hoogste

één jaar, overeenkomstig de procedure van
artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 804/68, met
name rekening houdend met de situatie van de
zuivelmarkt in de betrokken gebieden, de belangen
van de consumenten en de mogelijke gevolgen voor

Artikel 2

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

het handelsverkeer in volle melk tussen de Lid
Staten ." :

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1993.

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

Gedaan te Brussel, 23 juli 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

Johfi COPE
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VERORDENING (EEG) Nr. 2139/92 VAN DE RAAD
van 23 juli 1992
betreffende een spoedactie voor het verstrekken van landbouwprodukten

bestemd voor de bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van het conflict in
het voormalige Joegoslavië
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gezien het voorstel van de Commissie,

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

Overwegende dat, in verband met de marktsituatie voor
bepaalde landbouwprodukten, die produkten tegen
bijzondere voorwaarden kunnen worden afgezet ;

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 ('), inzonderheid op
artikel 7, lid 5, en artikel 8,

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 (2),
inzonderheid op artikel 6, lid 6, en artikel 7, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees (3), inzonderheid op

Overwegende dat ter uitvoering van de conclusies van de
Europese Raad van 26 en 27 juni 1992 betreffende het
verstrekken van een belangrijke extra voedselhulp aan de
bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van het conflict
in het voormalige Joegoslavië, moet worden voorzien in
de beschikbaarstelling van landbouwprodukten, om de
voedselvoorziening van deze bevolkingsgroepen te verbe
teren ; dat de Commissie voor bepaalde produkten op
grond van de thans geldende voorschriften de nodige
maatregelen kan treffen ;

artikel 6, lid 5, en artikel 7, lid 2,

Overwegende dat de Commissie de uitvoeringsbepalingen
van de in deze verordening bedoelde actie dient vast te

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 (4), inzonder
heid op artikel 35,

stellen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector van op basis van groenten
en fruit verwerkte produkten (*), inzonderheid op artikel 8,
leden 3 en 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (6), inzonderheid op artikel 5,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten Q, inzonderheid op artikel 12,
leden 2 bis en 3,
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 674/92 (PB nr. L 73 van
19 . 3 . 1992, blz. 7).
(2) PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 816/92 (PB nr. L 86 van
1 . 4. 1992, blz. 83).
(3) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1628/91 (PB nr. L 150
van 15. 6. 1991 , blz. 16).

(4) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1196/92 (PB nr. L 122
van 7. 5. 1992, blz. 3).
O PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1943/91 (PB nr. L 175 van
4. 7. 1991 , blz. 1 ).
(6) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 674/92 (PB nr. L 73 van
19 . 3. 1992, blz. 7).
f) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66. Verordening laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2046/92 (PB nr. L
215 van 30. 7. 1992, blz. 1 ).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Onder de in deze verordening vermelde voorwaarden
wordt een spoedactie georganiseerd in de vorm van koste
loze levering van nader te bepalen, als gevolg van inter
ventiemaatregelen beschikbare levensmiddelen aan de
bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van het conflict
in het voormalige Joegoslavië.
De kosten van de actie bedragen ten hoogste 35 miljoen
ecu ; dit bedrag wordt opgenomen in de algemene begro
ting van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 2

1 . De produkten kunnen worden geleverd in ongewij
zigde staat of na verwerking.
2. De actie kan ook betrekking hebben op levensmid
delen waarvoor een commerciële transactie heeft plaats
gehad waarbij produkten uit interventievoorraden zijn
geruild tegen levensmiddelen van dezelfde groep.

3 . De kosten van levering, inclusief de vervoerkosten
en in voorkomend geval de verwerkingskosten, worden
bepaald via openbare inschrijving of, in dringende geval
len, ondershands.
4.

De kosten worden betaald aan de ondernemers voor

leveringen waarvoor is bewezen dat de produkten het
voorgeschreven leveringsstadium hebben bereikt.
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5. De distributiekosten worden betaald volgens de
gebruikelijke procedures bij spoedhulp.
6. Op grond van deze verordening geleverde produkten
komen niet in aanmerking voor uitvoerrestituties en
vallen niet onder het stelsel van monetaire compense
rende bedragen.
Artikel 3

1.

De Commissie is belast met de uitvoering van de

Nr. L 214/9

van Verordening (EEG) nr. 2727/75 of, al naar gelang van
het geval, de overeenkomstige artikelen van de Verorde
ningen (EEG) nr. 804/68, (EEG) nr. 805/68 , (EEG)
nr. 1035/72, (EEG) nr. 426/86, (EEG) nr. 1418/76 en
nr. 136/66/EEG.
Artikel 4

De Commissie is belast met de controle op de leveringen.
Artikel 5

actie.

2. De bepalingen ter uitvoering van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26

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, 23 juli 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

John COPE
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VERORDENING (EEG) Nr. 2140/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 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. 1 738/92 (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 28 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 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
164
201

van
van
van
van

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

PB nr. L 185 van 4. 7. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juli 1992 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

Bedrag der heffing (')

149,13 (2)(J)
149,13 (2)(3)
159,58 ('JOH
1 59,58 00('°)

1001 90 91

139,45

1001 90 99

139,45 (")
152,26 0

1002 00 00
1003 00 10

124,32

1003 00 90

1 24,32 (")

1004 00 10

107,99
107,99

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

149,13 00
149,13 00
152,15 (4)
51,55 (")
101,90 (4)
49,80 O
0
49,80

208,83 O (")
226,53 O
260,35 O (l0)
225,54 O

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

(J) 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.
O 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. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie .

O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Bij de invoer in Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3808/
90 vermelde bedrag.

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.

H Krachtens artikel 101 , lid 4, van Besluit 91 /482/EEG moet een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij
Verordening (EEG) nr. 1825/91 vastgestelde bedrag.
(") Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 585/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen .

Nr. L 214/ 12
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VERORDENING (EEG) Nr. 2141/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 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. 1 738/92 (2), en met name
op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1821 /92 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatteblad 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 28 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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit derde landen, bedoeld in artikel 15 van Verordening

(EEG) nr. 2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
0
(4)
0

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. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 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)
GN-code

Lopend

l e term .

2e term .

3C 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

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0
0

v

0

1007 00 90

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l c term .

2' term .

3e term.

4' term .

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code
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VERORDENING (EEG) Nr. 2142/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1992
tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de

zeventiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EEG) nr.
3149/91 geopende permanente openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 2046/92 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1650/86 van de Raad van
26 mei 1986 betreffende de restituties en heffingen bij
uitvoer van olijfolie (3), en met name op artikel 7,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3149/91 van
de Commissie (4) een permanente openbare inschrijving
werd geopend voor de vaststelling van de uitvoerrestituties
voor olijfolie ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de Raad (*), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2015/
92 (6), de handel tussen de Gemeenschap en de
Republieken Servië en Montenegro is verboden ; dat dit
verbod niet geldt voor bepaalde situaties, die limitatief
zijn opgesomd in de artikelen 2 en 3 ; dat daarmee
rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van
de restituties ;

name de situatie en de verwachte ontwikkeling op de
markt van de Gemeenschap en de wereldmarkt voor
olijfolie alsmede op basis van de ontvangen offertes,
maximumuitvoerrestituties moeten worden vastgesteld ;
dat wordt gegund aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
niet hoger ligt dan de maximumrestitutie ;
Overwegende dat op grond van de vorengenoemde
bepalingen de maximumuitvoerrestituties dienen te
worden vastgesteld zoals in de bijlage is aangegeven ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor
de zeventiende deelinschrijving in het kader van de bij
Verordening (EEG) nr. 3149/91 geopende permanente
openbare inschrijving worden in de bijlage op basis van
de voor 23 juli 1992 ingediende offertes vastgesteld.
Artikel 2

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van Veror
dening (EEG) nr. 3149/91 met inachtneming van met

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(■)
O
(3)
(4)
O

PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 1 .
PB nr. L 145 van 30. 5. 1986, blz. 8.
PB nr. L 299 van 30. 10. 1991 , blz. 24.
PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.

¥) PB nr. L 205 van 22. 7. 1992, blz. 2.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juli 1992 tot vaststelling van de
maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de zeventiende deelinschrijving in
het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3149/91 geopende permanente openbare
inschrijving
(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bedrag van de restitutie (')

1509 10 90 100

42,50

1509 10 90 900

67,00

1509 90 00 100

52,50

1509 90 00 900

85,50

1510 00 90 100

13,00

1510 00 90 900

45,00

(') Bij uitvoer naar de Republieken Servië en Montenegro mogen alleen
restituties worden verleend in het kader van humanitaire hulp die
wordt geleverd door caritatieve organisaties die voldoen aan de in
artikel 2, onder a), en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1432/92
van de Raad bedoelde voorwaarden .

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 3846/87 van de Commissie.

Nr. L 214/ 15

Nr. L 214/ 16

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 7. 92

VERORDENING (EEG) Nr. 2143/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1992
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2046/92 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1650/86 van de Raad van
26 mei 1986 betreffende de restituties en heffingen bij
uitvoer van olijfolie (3), en met name op artikel 3, lid 1 ,
eerste zin,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 20 van Verorde
ning nr. 136/66/EEG, wanneer de prijs in de Gemeen
schap hoger is dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt,
het verschil tussen deze prijzen kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer van olijfolie naar derde
landen ;

Overwegende dat de regelen betreffende de vaststelling en
de toekenning van de restitutie bij de uitvoer van olijfolie
zijn vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1650/86
en (EEG) nr. 616/72 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2962/77 (*) ;

Overwegende dat de restitutie overeenkomstig artikel 2,
eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1650/86 voor de
gehele Gemeenschap gelijk moet zijn ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van Verorde
ning (EEG) nr. 1650/86 de restitutie voor olijfolie moet
worden vastgesteld met inachtneming van de situatie en
de verwachte ontwikkeling van de olijfolieprijzen en de
beschikbare hoeveelheden op de markt van de Gemeen
schap en van de olijfolieprijzen op de wereldmarkt ; dat
ingeval de situatie op de wereldmarkt het niet mogelijk
maakt de gunstigste noteringen voor olijfolie te bepalen,
evenwel rekening kan worden gehouden met de wereld
marktprijs van de voornaamste concurrerende plantaar

tutie bij openbare inschrijving vast te stellen ; dat de
openbare inschrijving betrekking heeft op het bedrag van
de restitutie en kan worden beperkt tot sommige landen
van bestemming, bepaalde hoeveelheden, kwaliteiten en
aanbiedingsvormen ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2, tweede alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1650/86 de restitutie voor
olijfolie echter verschillend kan worden vastgesteld naar
gelang van de bestemming, wanneer de situatie op de
wereldmarkt of de bijzondere, eisen van bepaalde markten
zulks noodzakelijk maken ;

Overwegende dat de restitutie overeenkomstig artikel 3,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1650/86 ten minste
eenmaal per maand moet worden vastgesteld ; dat zij
indien nodig tussentijds kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige marktsituatie in de sector olijfolie, en met name
op de prijzen van dit produkt in de Gemeenschap,
alsmede op de markten van derde landen met zich brengt
dat de restitutie moet worden bepaald op de in de bijlage
genoemde bedragen ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (6), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 Q,
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

periode geconstateerde verschil tussen deze prijs en die
van olijfolie ; dat het restitutiebedrag niet hoger mag zijn
dan het verschil tussen de prijs voor olijfolie in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt, in voorkomend
geval aangepast ten einde rekening te houden met de
kosten voor de uitvoer van de produkten op de wereld

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de Raad (8), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2015/
92 (9), de handel tussen de Gemeenschap en de Repu
blieken Servië en Montenegro is verboden ; dat dit verbod
niet geldt voor bepaalde situaties, die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2 en 3 ; dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu

markt ;

ties ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 1650/86, kan worden beslist om de resti

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

(')
(2)
(3)
(4)
f5)

(6) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
(8) PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.

dige oliën en met het gedurende een representatieve

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 215 van 30. 7. 1992, blz. 1 .
L 145 van 30. 5. 1986, blz. 8 .
L 78 van 31 . 3 . 1972, blz. 1 .
L 348 van 30. 12. 1977, blz. 53.

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
Comité van beheer voor oliën en vetten,

» PB nr. L 205 van 22. 7. 1992, blz. 2.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Nr. L 214/ 17

Artikel 2

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer van de in artikel 1 , lid 2,
onder c), van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde
produkten, worden vastgesteld op de in de bijlage aange
geven bedragen.

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1 992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juli 1992 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van olijfolie
(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bedrag van de restitutie (') (2)

1509 10 90 100

40,50

1509 10 90 900

64,00

1509 90 00 100

50,50

1509 90 00 900

82,50

1510 00 90 100

11,50

1510 00 90 900

42,00

(') Voor de in artikel 34 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmin
gen, alsmede voor de uitvoeren naar derde landen.
(2) Bij uitvoer naar de Republieken Servië en Montenegro mogen alleen restituties worden verleend in het kader van
humanitaire hulp die wordt geleverd door caritatieve organisaties die voldoen aan de in artikel 2, onder a), en
artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1432/92 van de Raad bedoelde voorwaarden.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commis
sie.

Nr. L 214/ 18
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VERORDENING (EEG) Nr. 2144/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 61 /92 (2), en met name op

nr. 201 5/92 Q, het handelsverkeer tussen de Gemeen
schap en de Republieken Servië en Montenegro heeft
verboden ; dat daarmee rekening moet worden gehouden
bij de vaststelling van de restituties,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 19, lid 4, tweede alinea,

Overwegende dat de bij uitvoer van witte en ruwe suiker
toe te passen restituties vastgesteld zijn bij Verordening
(EEG) nr. 2028/92 van de Commissie (3) ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 2028/92 neergelegde regels op de gegevens waarover
de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding
geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restitu
ties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij deze
verordening ;

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG)
nr. 1432/92 (4), gewijzigd bij Verordening (EEG)

1 . De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van
de in artikel 1 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde produkten, welke niet gedenatu
reerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage van Verorde
ning (EEG) nr. 2028/92 worden overeenkomstig de
bedragen aangegeven in de gewijzigde bijlage.
2. Er wordt geen restitutie vastgesteld voor uitvoer naar
de Republieken Servië en Montenegro.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

O
(2)
(3)
(*)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
6 van 11 . 1 . 1992, blz. 19.
207 van 23. 7. 1992, blz. 23.
151 van 3. 6. 1992, blz. 4.

H PB nr. L 205 van 22. 7. 1992, blz. 2.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juli 1992 tot wijziging van de restituties bij
uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

(in ecu)

Restitutiebedrag

per % gehalte

Produktcode

per 100 kg

1701 11 90 100

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

1701 12 90 910
1701 12 90 950

0,3929

1701 99 10 910

39,29
40,06

1701 99 10 950

38,56

1701 99 90 100

per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt

36,14 0
34,38 0
(2)
36,14 (')
34,38 (')
(2>

1701 91 00 000
1701 99 10 100

aan saccharose en

0,3929

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 % , wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68 .
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie,
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3251 /85.

Nr. L 214/20
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VERORDENING (EEG) Nr. 2145/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1992
houdende nieuwe afbakening van de zones van bestemming voor de restituties of
de heffingen bij uitvoer en voor bepaalde uitvoercertificaten in de sector granen
en rijst
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), en met name
op artikel 16, lid 6,

Overwegende dat het ter wille van de duidelijkheid dien
stig is om Verordening (EEG) nr. 1124/77 in te trekken
en de huidige bepalingen daarvan in de onderhavige
verordening over te nemen ;

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 :

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 6,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1124/77 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3049/89 (6), de zones van bestemming zijn afge
bakend die dienen voor de vaststelling van de restituties
of de heffingen bij uitvoer in de sector granen en rijst ;
Overwegende dat als gevolg van de politieke verande
ringen in Oost-Europa een aantal onafhankelijke Staten
uit de voormalige Sowjetunie en Joegoslavië zijn ontstaan,
zodat de zones van bestemming in de bijlage van onder
havige verordening moeten worden aangepast ; dat
derhalve de benamingen „Sowjetunie" en „Joegoslavië"
moeten worden vervangen door de benaming van elk der
landen waarin de Sowjetunie en Joegoslavië uiteenge
vallen zijn ; dat tegelijkertijd ook een nieuwe indeling van

Artikel 1

De zones van bestemming die dienen voor de vaststelling
van de restituties of de heffingen bij uitvoer zijn voor de

in artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 bedoelde produkten en voor de in artikel 1 ,
onder a) en b), van Verordening (EEG) nr. 1418/76
bedoelde produkten aangegeven in de bijlage.
Verordening (EEG) nr. 1124/77 wordt ingetrokken.
Artikel 2

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

de landen in de zones I, II, III en VIII moet worden door

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1992.

gevoerd ;

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

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.

I5) PB nr. L 134 van 28. 5. 1977, blz. 53.
(6) PB nr. L 292 van 11 . 10. 1989, blz. 10.
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BIJLAGE
Zone I

Kazachstan

a) Marokko
Algerije

Oezbekistan

Tunesië

Kirgizië

Tadzjikistan
Turkmenistan

b) Malta
Egypte
Israël
Libanon

Syrië
Cyprus
Turkije
Voormalige Spaanse Sahara
c) Libië

Zone IV

a) Mexico
Landen en gebieden van Midden-Amerika (andere dan ACS)

b) Grote en Kleine Antillen en Bermuda (andere dan ACS,
Puerto Rico en LGO)
c) Landen en gebieden van Zuid-Amerika (kust van de Atlanti
sche Oceaan) (andere dan LGO)
d) Landen en gebieden van Zuid-Amerika (kust van de Stille
Oceaan)

Zone II

a) Polen

Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek
Hongarije

Zone V

Republiek Zuid-Afrika

b) Estland
Letland
Litouwen

c) Noorwegen

Zone VI

Landen en gebieden van het Arabische schiereiland
Jordanië

Zweden

Irak

Finland

Iran

Faeröer

IJsland

d) Rusland (Noord)
Wit-Rusland

Zone III

Zone VII

a) Afghanistan
Pakistan

India (met inbegrip van Sikkim)
Nepal
Sri Lanka

a) Bosnië-Herzegovina

Bangladesh

Kroatië

Myanmar

Slovenië

Bhoetan

Gebieden van het vroegere Joegoslavië met uitzondering van
Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina

Eilanden van de Indische Oceaan (andere dan ACS en LGO)

b) Albanië

b) Thailand
Cambodja

Roemenië

Laos

Bulgarije

Japan
Indonesië

c) Rusland (Zuid)
Armenië

Georgië
Azerbeidzjan

Maleisië

Filippijnen

c) Andere landen en gebieden van Azië en van Oceanië (andere
dan LGO)

Moldavië

Australië

Oekraïne

Nieuw-Zeeland
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Dominicaanse Republiek

Zone VIII

Rwanda

a) (ACS-Staten)
Angola
Antigua en Barbuda

St. Christopher en Nevis '
St. Vincent en de Grenadinen
St. Lucia

Bahama's

Salomonseilanden

Barbados

West-Samoa

Belize

Sao Tomé en Principe
Senegal
Seychellen

Benin
Botswana
Burkina Faso

Siërra Leone

Boeroendi

Somalië

Kameroen

Soedan

Kaapverdië

Centraalafrikaanse Republiek

(

Comoren (met uitzondering van Mayotte)
Kongo
Ivoorkust

Djibouti
Dominica

Ethiopië
Fidji
Gabon
Gambia
Ghana

Grenada

Guinee
Guinee-Bissau

Equatoriaal-Guinee
Guyana
Haïti

Suriname

Swaziland
Tanzania

Tsjaad
Togo
Tonga
Trinidad en Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Zaïre

Zambia

i

Zimbabwe

b) (LGO)
Frans-Polynesië
Nieuw-Caledonië en onderhorigheden
Wallis en Futuna

Jamaica

Zuidpoolgebieden
St. Pierre en Miquelon

Kenia

Mayotte

Kiribati

Nederlandse Antillen

Lesotho

Aruba

Liberia

Groenland

Madagascar

Anguilla
Cayman-eilanden

Malawi
Mali

Falkland-eilanden

Mauritius

Zuid-Sandwich-eilanden en onderhorigheden

Mauritanië

Turks- en Caicos-eilanden

Mozambique

Britse Maagdeneilanden

Namibië

Montserrat

Niger
Nigeria
Oeganda
Papoea-Nieuw-Guinea

Pitcairn

Sint-Helena en onderhorigheden
Britse Zuidpoolgebieden
Brits gebied in de Indische Oceaan

30 . 7. 92

30. 7. 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 214/23

VERORDENING (EEG) Nr. 2146/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2742/90 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2204/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2204/90 van de Raad van
24 juli 1990 tot vaststelling van aanvullende algemene
voorschriften van de gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelprodukten ten
aanzien van kaas ('), en met name op artikel 1 , tweede
alinea, en op artikel 3, lid 3, tweede alinea,

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2742/90 van de Commissie (2), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 837/91 (3), het voor de zonder
toestemming gebruikte hoeveelheden caseïne en caseï
naten verschuldigde bedrag is vastgesteld, rekening
houdend met de in het vierde kwartaal van 1990 op de
markt geconstateerde prijs van caseïne en caseïnaten ; dat
dit bedrag moet worden verlaagd wegens de stijging van
deze prijzen in de eerste helft van 1992 ;

Artikel 1

Artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2742/90 wordt
gelezen :
„ 1 . Het op grond van artikel 3, lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 2204/90 verschuldigde bedrag is, reke
ning houdend met de in de eerste helft van 1992 op
de markt geconstateerde prijzen van caseïne en caseï
naten, 240 ecu per 100 kg caseïne en caseïnaten.".
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 7.
Q PB nr. L 264 van 27. 9. 1990, blz. 20.
P) PB nr. L 85 van 5. 4. 1991 , blz. 15.

Nr. L 214/24

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 7. 92

VERORDENING (EEG) Nr. 2147/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1992
tot annulering van vooraf vastgestelde monetaire compenserende bedragen voor
transacties na 31 december 1992

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2205/90 (2), en met name op

compenserende bedragen geannuleerd moeten worden
voor invoer- en uitvoertransacties die op of na 1 januari
1993 plaatsvinden ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

artikel 12,

VASTGESTELD :

Overwegende dat op grond van artikel 5 van Verordening
(EEG) nr. 3155/85 van de Commissie van 11 november
1985 tot invoering van de vaststelling vooraf van mone
taire compenserende bedragen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3247/89 (4), het vooraf vastgestelde
bedrag van toepassing is voor transacties tijdens de geldig
heidsduur van het certificaat ; dat de Commissie bij de
Raad een voorstel voor een verordening inzake de reken
eenheid en de omrekeningskoersen die moeten worden
toegepast in het kader van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid heeft ingediend dat voorziet in de afschaffing
van het stelsel van monetaire compenserende bedragen
per 1 januari 1993 ; dat, om te voorkomen dat onnodige
uitgaven worden gedaan, de vooraf vastgestelde monetaire

Artikel 1

De op of na de datum van inwerkingtreding van deze
verordening vooraf vastgestelde monetaire compenserende
bedragen worden geannuleerd voor invoer- en uitvoer
transacties na 31 december 1992.
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, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164
201
310
314

van
van
van
van

24.
31 .
21 .
28.

6. 1985, blz. 6.
7. 1990, blz. 9.
11 . 1985, blz. 22.
10. 1989, blz. 51 .
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Nr. L 214/25

VERORDENING (EEG) Nr. 2148/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992
houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3810/91 ten aanzien van de
geldigheidsduur van de ARH-certificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

op 3 juli 1992 afgegeven certificaten twee weken moet
worden verlengd ;

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 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 ('), laatstelijk 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 20 juli 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 rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EEG) nr.
3810/91 van de Commissie van

18 december 1991

houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van
de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de
sector rundvlees tussen de Gemeenschap in haar samen
stelling op 31 december 1985 en Spanje en Portugal en
houdende intrekking van de Verordeningen (EEG)
nr. 4026/89 en (EEG) nr. 3815/90 (3) 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, Spanje en de
overige Lid-Staten hebben verstoord, de looptijd van de

Artikel 1

In afwijking van artikel 7, eerste alinea, van Verordening
(EEG) nr. 3810/91 wordt de looptijd van de op 3 juli 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 20 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 55 van 1 . 3. 1986, blz. 106.
(2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.
O PB nr. L 357 van 28. 12. 1991 , blz. 53.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2149/92 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1992

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1741 /91 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3446/90 van
de Commissie van 27 november 1990 houdende uitvoe

ringsbepalingen betreffende de toekenning van steun aan
de particuliere opslag van schape- en geitevlees (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1258/91 (4), met name
nadere voorschriften voor het houden van een openbare
inschrijving zijn vastgesteld ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3447/90 van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 3447/90 mogen de offertes worden ingediend bij de
interventiebureaus van de betrokken Lid-Staten.

de Commissie van 28 november 1990 betreffende de

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

Artikel 2

De offertes moeten uiterlijk op 14 augustus 1992 om
14.00 uur bij het betrokken interventiebureau zijn inge
diend.

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

Artikel 3

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

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .

O
(3)
(*)
(0

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

163
333
120
333

van
van
van
van

26.
30.
15.
30.

6. 1991 , blz. 41 .
11 . 1990, blz. 39.
5. 1991 , blz. 15.
11 . 1990, blz. 46.
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Nr. L 214/27

VERORDENING (EEG) Nr. 2150/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992

tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 674/92 (2), en in het
bijzonder op artikel 1 6, lid 4, tweede alinea, vierde zin,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende algemene regels voor de
toekenning van restituties bij de uitvoer en de criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de sector
granen (3),
Overwegende dat het correctiebedrag, van toepassing op
de restitutie voor granen, werd vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1 642/92 van de Commissie (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 21 35/92 ;

Overwegende dat het, gezien de cif-prijzen en de cif
prijzen op termijn van heden, daarbij rekening houdende
met de verwachte ontwikkeling van de markt, nodig is het
geldende correctiebedrag, toepasselijk op de restitutie voor
granen, te wijzigen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het correctiebedrag van toepassing op de vooraf vastge
stelde restituties voor de uitvoer van granen, bedoeld in
artikel 1 6, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2727/75, vast
gesteld in de bijlage van de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 1642/92, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(l)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
73 van 19. 3 . 1992, blz. 7.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .
171 van 26. 6. 1992, blz. 51 .

(j PB nr. L 213 van 29. 7. 1992, blz. 31 .
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Nr. L 214/28

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 juli 1992 tot wijziging van het op de restitutie
voor granen toe te passen correctiebedrag
(in ecu / ton)
Produktcode

0709 90 60 000

Lopend

Ie term .

2e term .

3e term .

4e term.

5e term .

6e term.

7

8

9

10

11

12

1

Bestemming (')

-l

0712 90 19 000
1001 10 10 000
1001 10 90 000
1001 90 91 000

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01

—

0
—

—

—

1001 90 99 000

01

0

0

- 10,00

- 10,00

- 10,00

1002 00 00 000

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

—

—

—

1003 00 10 000
1003 00 90 000
1004 00 10 000

1004 00 90 000
1005 10 90 000

1005 90 00 000
1007 00 90 000
1008 20 00 000

—

—

01

01

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

—

—

1101 00 00 100

01

0

0

1101 00 00 130

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 150

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 180

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 00 190

1101 00 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 500

01

0

0

0

0

0

1102 10 00 700

01

0

0

0

0

ó

1102 10 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 400

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 900

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 90 200

01

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 800

—

—

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 alle derde landen .

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1 1 24/77 van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3049/89.
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Nr. L 214/29

VERORDENING (EEG) Nr. 2151/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992

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

munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 61 /92 (2), en met name op
artikel 16, lid 8,

Overwegende dat de heffing van toepassing bij invoer van
melasse is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1887/92
van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2043/92 (4);
Overwegende dat het toepassen van de regels en
bepalingen weergegeven in Verordening (EEG)
nr. 1 887/92 op de gegevens waarover de Commissie thans
beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans van kracht
zijnde heffing, overeenkomstig artikel 1 van onderhavige
verordening ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad {% laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (é),

bedoelde

correctiefactor

is

toegepast,

voor

de

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 28 juli 1992
vastgestelde koersen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffing wordt voor melasse,
ook indien ontkleurd, (GN-codes 1703 10 00 en
1703 90 00) vastgesteld op 1,02 ecu per 100 kg.
2.

Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG

van de Raad (^ mogen produkten van oorsprong uit de
LGO evenwel met vrijdom van heffingen in de Gemeen
schap worden ingevoerd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 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

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
6 van 11 . 1 . 1992, blz. 19 .
189 van 9. 7. 1992, blz. 34.
207 van 23. 7. 1992, blz. 46.

j5) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
h) PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.

O PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
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Nr. L 214/30

VERORDENING (EEG) Nr. 2152/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de dertiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 920/92
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. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 61 /92 (2), met name op artikel 19,
lid 4, eerste alinea, onder b),
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 920/92
van de Commissie van 10 april 1992 betreffende een
permanente inschrijving voor de vaststelling van
heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (3),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1684/92 (4), deelin
schrijvingen worden gehouden voor de uitvoer van deze
suiker ;

Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 920/92, naar
gelang van het geval, een maximumbedrag van de resti
tutie bij uitvoer wordt vastgesteld voor de betrokken
deelinschrijving, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de situatie en de te verwachten
ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en
daarbuiten ;

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

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de Raad (^ gewijzigd bj Verordening (EEG) nr. 2015/
92 (é), de handel tussen de Gemeenschap en de
Republieken Servië en Montenegro is verboden ; dat dit

verbod niet geldt voor bepaalde situaties, die limitatief
zijn opgesomd in dé artikelen 2 en 3 ; dat daarmee
rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van
de restituties ;

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

Artikel 1

1 . Voor de dertiende deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 920/92, wordt het maximumbedrag van de restitutie
bij uitvoer vastgesteld op 42,631 per 100 kg.

2. Bij uitvoer naar de Republieken Servië en Monte
negro mogen alleen restituties worden verleend in het
kader van humanitaire hulp die wordt geleverd dopr

caritatieve organisaties die voldoen aan de in artikel 2,
onder a), en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1432/92
van de Raad bedoelde voorwaarden .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
6 van 11 . 1 . 1992, blz. 19.
98 van 11 . 4. 1992, blz. 11 .
176 van 30. 6. 1992, blz. 31

O PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.
(6) PB nr. L 205 van 22. 7. 1992, blz. 2.

30. 7. 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 214/31

VERORDENING (EEG) Nr. 2153/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992

houdende instelling van een correctiebedrag bij invoer in de Gemeenschap van
de Tien van tafeldruiven van herkomst uit Spanje
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

tiebedrag moet worden toegepast dat overeen moet

GEMEENSCHAPPEN,

komen met het verschil tussen de communautaire en de

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. 3709/89 van de Raad van
4 december 1989 tot vaststelling van de algemene voor

Spaanse aanbiedingsprijs ;

Overwegende dat het met het oog op een normaal func
tioneren van de regeling wenselijk is om de Spaanse
aanbiedingsprijs te berekenen :
— voor de valuta's van de Lid-Staten die voor hun valu

ta's onderling op elk moment een fluctuatiemarge van

schriften voor de toepassing van de Akte van Toetreding

van Spanje en Portugal ten aanzien van het mechanisme

maximaal 2,25 % contant aanhouden : aan de hand
van een omrekeningskoers die gebaseerd is op de spil

van compenserende bedragen bij invoer van groenten en
fruit van herkomst uit Spanje ('), en met name op

bedoeld in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Verorde

artikel 4, lid 2,

Overwegende dat krachtens artikel 152 van de Toetre

dingsakte met ingang van 1 januari 1990 bij invoer in de
Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december
1985, hierna „Gemeenschap van de Tien" genoemd, een
mechanisme van compenserende bedragen wordt toege
past voor groenten en fruit van herkomst uit Spanje waar
voor ten opzichte van derde landen een referentieprijs
wordt vastgesteld ;

Overwegende dat de algemene regels voor de toepassing
van dit mechanisme van compenserende bedragen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3709/89 ;
Overwegende dat de ten aanzien van Spanje geldende
communautaire aanbiedingsprijs voor tafeldruiven voor
het verkoopseizoen 1992 is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1827/92 van de Commissie (2) ;
Overwegende dat de voorschriften voor de toepassing van
het mechanisme van compenserende bedragen bij invoer
van groenten en fruit van herkomst uit Spanje zijn vastge
steld bij Verordening (EEG) nr. 3815/89 van de
Commissie (3) ;

Overwegende dat voor tafeldruiven de overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3709/89 berekende
aanbiedingsprijs van het Spaanse produkt gedurende twee
opeenvolgende marktdagen ten minste 0,6 ecu beneden
de communautaire aanbiedingsprijs is gebleven ; dat voor
dit produkt van herkomst uit Spanje derhalve een correc

koersen van die valuta's, waarop de correctiefactor als

ning (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (*), wordt
toegepast ;
— voor de andere valuta's : aan de hand van een omreke

ningskoers die is gebaseerd op het gemiddelde van de
koersen van de ecu die in een bepaalde periode zijn
bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in
het vorige streepje bedoelde correctiefactor is toege
past ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij invoer in de Gemeenschap van de Tien van tafel
druiven (GN-codes 0806 10 15 en 0806 10 19), van
herkomst uit Spanje, wordt een correctiebedrag van 3,38
ecu per 100 kilogram netto geheven.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 3.
(2) PB nr. L 185 van 4. 7. 1992, blz. 17.
(3) PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 28.

(4) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
(*) PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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Nr. L 214/32

VERORDENING (EEG) Nr. 2154/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1835/92 houdende instelling van een
compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit
Argentinië
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. 1 754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, eerste alinea,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1835/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2040/92 (4), een compenserende heffing werd
ingesteld bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit
Argentinië ;
Overwegende dat in artikel 26, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 de voorwaarden zijn vastgesteld

waaronder een heffing, vastgesteld in toepassing van

artikel 25 van genoemde verordening, wordt gewijzigd ;
dat deze voorwaarden aanleiding geven tot wijziging van
de compenserende heffing voor de invoer van verse
citroenen van oorsprong uit Argentinië ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1835/92
voorkomende bedrag van 6,59 ecu wordt vervangen door
het bedrag van 11,08 ecu.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118
180
185
207

van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 23.
4. 7. 1992, blz. 31 .
23. 7. 1992, blz. 43.
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Nr. L 214/33

VERORDENING (EEG) Nr. 2155/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van
komkommers van oorsprong uit Polen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
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, eerste alinea,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2012/92 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van komkommers van oorsprong uit Polen ;

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

artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor
het intrekken van de compenserende heffing op de invoer
van komkommers van oorsprong uit Polen zijn vervuld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2012/92 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juli 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 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.
O PB nr. L 203 van 21 . 7. 1992, blz. 18.
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Nr. L 214/34

VERORDENING (EEG) Nr. 2156/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 juli 1992

houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van bepaalde
variëteiten pruimen van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika
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, eerste alinea,

Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat er, 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 de
laatste twee invoerprijzen welke voor deze herkomst
bekend zijn ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1463/92 van
de Commissie van 4 juni 1992 tot vaststelling van de refe
rentieprijzen voor pruimen voor het verkoopseizoen
1 992 (3) de referentieprijs voor deze produkten van kwali
teitsklasse I van groep I voor de periode van 11 juni tot
en met 31 juli 1992 wordt vastgesteld op 69,39 ecu per
100 kg netto ;

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 (*),
de in aanmerking te nemen prijzen moeten worden
geconstateerd op de representatieve markten of, in
bepaalde omstandigheden, op andere markten ;
(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
180
153
220
368

van
van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 23.
5. 6. 1992, blz. 12.
10. 8. 1974, blz. 20.
31 . 12. 1985, blz. 1 .

Overwegende dat voor pruimen van groep I van
oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika 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 moet worden ingesteld voor deze
pruimen ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (6), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 f),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij de invoer van pruimen (GN-codes 0809 40 1 1 en
0809 40 19) van andere dan de volgende variëteiten :
Altesse simple (gewone kwets, Hauszwetschge), Reine
Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth
Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (vroege kwets van
Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mirabelle en
Bosnische, van oorsprong uit de Verenigde Staten van
Amerika wordt een compenserende heffing toegepast
waarvan het bedrag is vastgesteld op 4,99 ecu per 100 kg
nettogewicht.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 juli 1992.
(é) 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, 29 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 214/35

Nr. L 214/36
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID

STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
van 23 juli 1992
tot tijdelijke schorsing van de douanerechten op de invoer van EGKS-produkten van
oorsprong uit IJsland
(92/394/EGKS)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

In overleg met de Commissie,
BESLUITEN :

Artikel 1

Vanaf 1 augustus 1992 tot en met 31 januari 1993 gaan de Lid-Staten van de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal over tot een volledige schorsing van hun douanerechten, die van
toepassing zijn op de invoer van produkten van oorsprong uit IJsland die onder het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, in de zin van Protocol nr.
3 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek
IJsland ('), die op 22 juli 1972 te Brussel is ondertekend en op 1 juli 1973 in werking is getreden.
Artikel 2

De Lid-Staten treffen de voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijke maatregelen.
Gedaan te Brussel, 23 juli 1992.
De Voorzitter

John COPE

(') PB nr. L 301 van 31 . 12. 1972, blz. 2.
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