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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2046 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening nr. 136 / 66 / EEG houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

1 . artikel 4 , lid 1 , eerste alinea , wordt als volgt gelezen :

„Jaarlijks worden voor de Gemeenschap een produktie
richtprijs , een interventieprijs , een representatieve
marktprijs en een drempelprijs voor olijfolie vastge
steld .";

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

2 . artikel 4 , lid 4 , wordt als volgt gelezen :

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat, rekening houdend met de ontwikkeling
van de olijfoliemarkt en van de verhouding van deze markt
tot die voor de overige plantaardige oliën, de representatieve <marktprijs en de drempelprijs tegelijk met de overige institu
tionele prijzen voor olijfolie moeten worden vastgesteld; dat
daarom ook de criteria voor de vaststelling van de represen
tatieve marktprijs dienen te worden aangepast;

„4 .
De in lid 1 , eerste alinea , bedoelde prijzen en de in
lid 2 bedoelde standaardkwaliteit worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het
Verdrag.";
3 . artikel 5 , lid 1 , tweede alinea, wordt als volgt gelezen
„Ieder jaar stelt de Raad volgens de procedure van
artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag het bedrag van de
produktiesteun vast . Deze steun kan voor producenten
wier gemiddelde produktie per verkoopseizoen lager is

dan 500 kg olijfolie, op een bijzonder peil worden
vastgesteld .";

Overwegende dat , ten einde de interventieprijs aan een groter
aantal producenten te garanderen , de communautaire inter
ventie dient te worden opengesteld aan de producentenorga
nisaties of hun krachtens Verordening nr . 136 / 66 / EEG
erkende unies ;

Overwegende dat derhalve Verordening nr. 136 / 66 /
EEG (4 ) wijziging behoeft ,

4 . artikel 7 wordt als volgt gelezen :
„Artikel 7

De representatieve marktprijs wordt op een zodanig peil
vastgesteld dat de olijfolieproduktie normaal kan wor
den afgezet , waarbij met name rekening wordt gehouden
met de verwachte ontwikkeling van de markt voor
plantaardige oliën en vetten.";
5 . artikel 11 , lid 6 , wordt als volgt gelezen :

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

„6 .
Tegelij k met de representatieve marktprij s stelt de
Raad op voorstel van de Commissie en met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen het in lid 5 bedoelde
Artikel 1

Verordening nr. 136 / 66 / EEG wordt als volgt gewijzigd :
(')
(2)
(3)
(«)

PB
PB
PB
PB

nr. C 119 van
nr. C 150 van
nr. C 169 van
nr. 172 van

11 . 5 . 1992 , blz . 21 .
15 . 6 . 1992 .
6 . 7 . 1992 .
30 . 9 . 1966 , blz . 3025 / 66 . Verordening

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 356 / 92 (PB
nr . L 39 van 15 . 2 . 1992 , blz . 1 ).

percentage van de consumptiesteun vast , alsmede het
voor voorlichtings- en eventuele andere acties ter bevor
dering van het verbruik van in de Gemeenschap vervaar
digde olijfolie te bestemmen percentage van de consump
tiesteun .";

6 . artikel 12 , lid 1 , eerste alinea , wordt als volgt gelezen :

„1 .
De door de producerende Lid-Staten aangewezen
interventiebureaus zijn verplicht om met inachtneming
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van de overeenkomstig lid 4 vastgestelde voorschriften
tijdens de maanden juli , augustus , september en oktober
van ieder verkoopseizoen de olijfolie van communautaire
oorsprong aan te kopen die hun door de producenten of
de op grond van Verordening ( EEG ) nr. 1360 / 78
erkende producentengroeperingen en unies van produ
centengroeperingen dan wel de op grond van de onder
havige verordening erkende producentengroeperingen
en unies van producentengroeperingen wordt aangebo
den in de interventiecentra in de produktiegebieden . De
olijfolie wordt gekocht tegen de interventieprijs . Wan
neer olijfolie die voor interventie wordt aangeboden qua
benaming of kwaliteit niet overeenstemt met die waar
voor de interventieprijs is vastgesteld, wordt de aan

30 . 7 . 92

koopprijs aan de hand van een schaal van toeslagen en
kortingen aangepast .".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen .
Zij is van toepassing vanaf 1 november 1992 , met uitzonde
ring van artikel 1 , punt 6 ) dat van toepassing is vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze verordening .

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

Gedaan te Luxemburg , 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING ( EEG) Nr . 2047 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 , van de prijzen , de steunbedragen en de
daarvan in te houden percentages in de sector olijfolie
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Spanje en
Portugal , inzonderheid op artikel 89 , lid 1 , artikel 92 , lid 3 ,
artikel 234 , lid 2 , en op artikel 290 , lid 3 ,
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 ( J ), inzonderheid op grond van artikel 4 , lid 4 ,
artikel 5 , lid 1 , en op artikel 11 , lid 6 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),
Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 4 ),

Overwegende dat de produktierichtprijs voor olijfolie vol
gens de in de artikelen 4 en 6 van Verordening nr. 136 /
66 / EEG genoemde criteria moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat de interventieprijs volgens de in artikel 8
van Verordening nr . 136 / 66 / EEG genoemde criteria moet
worden vastgesteld ;
Overwegende dat de toepassing van de artikelen 68 en 236
van de Toetredingsakte in Spanje en Portugal heeft geleid tot
een peil van de interventieprijs voor olijfolie dat van dat van
de gemeenschappelijke prijzen afwijkt; dat voor de bijstelling
van de interventieprijs voor olijfolie in Spanje en in Portugal
de voorschriften van artikel 92 , lid 2 , tweede streepje , en van
artikel 290, lid 2 , tweede streepje , van de Toetredingsakte
gelden ;
Overwegende dat bij de vaststelling van de representatieve
marktprijs van de in artikel 7 van Verordening nr. 136 /
66 / EEG vermelde criteria moet worden uitgegaan ;
Overwegende dat de drempelprijs op een zodanig niveau
moet worden vastgesteld dat de verkoopprijs van het
ingevoerde produkt op de overeenkomstig artikel 9 van
Verordening nr. 136 / 66 / EEG bepaalde plaats van grens
overschrijding met de representatieve marktprijs overeen
komt , rekening houdend met het effect van de in artikel 11 ,
lid 6 , van die verordening bedoelde maatregelen ;
(*) PB nr. 172 van 30 . 9 . 1966 , blz . 3025 / 66 . Verordening
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr . 2046 / 92 ( zie
bladzijde 1 van dit Publikatieblad ).
(2 ) PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 22 .
( 3 ) PB nr. C 150 van 15 . 6 . 1992 .
(*) PB nr . C 169 van 6 . 7 . 1992 .

Overwegende dat , ten einde de producent een redelijk
inkomen te verzekeren , een steun voor de produktie moet
worden vastgesteld waarbij rekening moet worden gehouden
met het feit dat de consumptiesteun slechts voor een gedeelte
van de produktie effect heeft;
Overwegende dat de artikelen 95 en 293 van de Toetredings
akte in de toekenning van communautaire steun voor de
produktie van olijfolie in Spanje en in Portugal voorzien ; dat
krachtens de artikelen 79 en 246 van de Toetredingsakte het
< communautaire steunbedrag in Spanje en Portugal aan de
gemeenschappelijke steun aan het begin van het verkoopsei
zoen moet worden aangepast ; dat, gelet op de criteria
die voor deze aanpassing gelden , de steun in Spanje en
in Portugal op het hierna aangegeven peil worden vast
gesteld ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5 , lid 4 , en arti
kel 20 quinquies , lid 1 , van Verordening nr . 136 / 66 / EEG
de percentages van de produktiesteun dienen te worden
bepaald die enerzijds voor de financiering van regionale
acties ter verbetering van de kwaliteit van de olijvenproduk
tie en anderzijds voor de financiering van de kosten voor de,
door de erkende organisaties van olijfolieproducenten of
unies daarvan uitgeoefende taken op hét gebied van het
beheer en de controle van de produktiesteun voor olijfolie
dienen te worden bestemd ;
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening nr . 3416 / 90
van de Raad van 27 november 1990 betreffende de invoering
van de communautaire steun voor de consumptie van

olijfolie in Spanje en Portugal ( 5 ) de criteria zijn vastgesteld
voor de aanpassing van deze steun aan het communautaire
niveau ; dat de toepassing van deze criteria ertoe leidt dat de
bedragen van de consumptiesteun in Spanje en Portugal voor
het verkoopseizoen 1992 / 1993 op de in de onderhavige
verordening aangegeven niveaus worden vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens artikel 11 , leden 5 en 6 , van
Verordening nr. 136 / 66 / EEG voor elk verkoopseizoen een
bepaald percentage van de consumptiesteun voor de finan
ciering van enerzijds acties van de erkende bedrijfsorganisa
ties als bedoeld in lid 3 van dat artikel en anderzijds acties ter
bevordering van het verbruik van olijfolie in de Gemeenschap
moet worden bestemd; dat die percentages voor het verkoop
seizoen 1992 / 1993 dienen te worden vastgesteld ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 luiden de produktie
richtprijs en de interventieprijs voor olijfolie als volgt :

a ) produktierichtprijs:
( 5 ) PB nr . L 330 van 29 . 11 . 1990 , blz . 6 .

322,01 ecu / 100 kg;
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b ) interventieprijs :

— voor Spanje:
— voor Portugal :
— voor de Gemeenschap
van de Tien :

183,27 ecu / 100 kg,
198,48 ecu / 100 kg,
202,37 ecu / 100 kg.
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2.
Het percentage van de produktiesteun dat krachtens
artikel 20 quinquies , lid 1 , van Verordening nr. 136 / 66 /
EEG voor de overeenkomstig die verordening erkende
. organisaties van olijfolieproducenten of unies daarvan mag
worden ingehouden , wordt voor het verkoopseizoen 1992 /
1993 op 1,2% gesteld .

Artikel 2

Artikel S

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 luiden de representa
tieve marktprijs en de drempelprijs voor olijfolie als volgt:

Voor het verkoopseizoen 1 992 / 1 993 luiden de bedragen van
de consumptiesteun voor olijfolie in Spanje en Portugal als
volgt :

— representatieve marktprijs :

191,78 ecu / 100 kg,

— drempelprijs:

188,48 ecu / 100 kg.

— voor Spanje :

45,75 ecu / 100 kg ,

— voor Portugal :

48,25 ecu / 100 kg .

Artikel 3
Artikel 6

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt de produktie
ssteun op de volgende niveaus vastgesteld:
a ) produktiesteun :

— voor Spanje:
— voor Portugal :
— voor de Gemeenschap
van de Tien:

55,47 ecu / 100 kg,
52,98 ecu / 100 kg,

84,33 ecu / 100 kg;

b ) produktiesteun voor producenten waarvan de gemiddel
de produktie lager is dan 500 kg olijfolie per verkoop

1.
Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt het in
artikel 11 , lid 5 , van Verordening nr. 136 / 66 / EEG bedoel
de acties te bestemmen percentage van de consumptiesteun
op 2% gesteld.
2.
Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt het voor
de in artikel 11 , lid 6 , van Verordening nr . 136 / 66 / EEG
bedoelde acties te bestemmen percentage van de consump
tiesteun op 0,7 gesteld .

seizoen :

Artikel 7

— voor Spanje:
— voor Portugal :
— voor de Gemeenschap
van de Tien :

61,89 ecu / 100 kg,
59,40 ecu / 100 kg,
92,12 ecu / 100 kg.

De in deze verordening bedoelde prijzen hebben betrekking
op bij eerste persing verkregen courante olijfolie , waarvan
het gehalte aan vrije vetzuren , uitgedrukt in oliezuur, 3,3 per
100 g bedraagt .

Artikel 4

Artikel 8

1.
Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt 1,6% van
de aan olijfolieproducenten toegekende produktiesteun
bestemd voor de financiering van specifieke acties ter
verbetering van de kwaliteit van de olijfolie in elke Lid-Staat
van produktie .

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

Zij is van toepassing vanaf 1 november 1992.

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

Gedaan te Luxemburg , 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

30 . 7 . 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 215 / 5

VERORDENING (EEG) Nr. 2048 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 569 / 76 tot vaststelling van bijzondere maatregelen
voor lijnzaad
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

gaat, een streefprijs voor lijnzaad wordt vastgesteld ; dat ,
gezien de geldende praktijk, deze bepaling aanpassing
behoeft,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie (*),
Artikel 1

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

In artikel 1 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr. 569 / 76
worden de woorden „vóór 1 augustus voor het verkoopsei
zoen dat het daaropvolgende jaar ingaat" geschrapt.

Comité ( 3 ),
Artikel 2

Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 569 / 76 (4), is bepaald dat ieder jaar vóór 1 augustus
voor het verkoopseizoen dat het daaropvolgende jaar in

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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(') PB nr . C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 31 .
(2 ) PB nr. C 150 van 15 . 6 . 1992 .
( 3 ) PB nr. C 169 van 6 . 7 . 1992 .

(4 ) PB nr . L 67 van 15 . 3 . 1976 , blz. 29 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 4003 / 87 (PB nr. L 377 van 31 .
12 . 1987 , blz . 46 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2049 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de streefprijs voor lijnzaad voor het verkoopseizoen 1992 / 1993

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Spanje en
Portugal , inzonderheid op artikel 89 , lid 1 , en op arti
kel 234 , lid 2 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569 / 76 van de Raad van 15
maart 1976 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor
lijnzaad ('), inzonderheid op artikel 1 , leden 1 en 3 ,

krachtens artikel 70, lid 1 , van de Toetredingsakte de Spaan
se prijzen elk jaar aan het begin van het verkoopseizoen aan
de gemeenschappelijke prijzen dienen te worden aangepast;
dat de criteria voor deze aanpassing leiden tot de vaststelling
van de Spaanse prijzen op het hierna aangegeven peil ;

Overwegende dat de streefprijs moet worden vastgesteld
voor een standaardkwaliteit; dat bij de bepaling van deze
standaardkwaliteit rekening moet worden gehouden met de
gemiddelde kwaliteit van het in de Gemeenschap geoogste
produkt; dat de voor het verkoopseizoen 1991 / 1992 bepaal
de kwaliteit aan deze eis voldoet en derhalve voor het

volgende verkoopseizoen kan worden gehandhaafd,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Artikel 1

Comité ( 4 ),

Overwegende dat bij de jaarlijkse vaststelling van de streef
prijs voor lijnzaad rekening moet worden gehouden met de
doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ; dat
het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel
heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te
garanderen, de voorziening veilig te stellen en redelijke
consumentenprijzen te waarborgen ;
Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , eerste alinea, van
Verordening ( EEG ) nr. 569 / 76 meer in het bijzonder wordt
bepaald dat deze prijs op een voor de producenten redelijk
niveau dient te worden vastgesteld , met inachtneming van de
voorzieningsbehoeften van de Gemeenschap ;

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt de streefprijs
voor lijnzaad vastgesteld als volgt:
a ) 51,67 ecu per 100 kilogram voor Spanje,

b ) 54,49 ecu per 100 kilogram voor de overige Lid
Staten .

Artikel 2

De in artikel 1 vermelde prijs geldt voor zaad:
— onverpakt, van gezonde handelskwaliteit, en

Overwegende dat toepassing van deze criteria er toe leidt de
streefprijs vast te stellen op de in deze verordening neerge
legde niveaus ;
Overwegende dat de toepassing van artikel 68 van de
Toetredingsakte in Spanje heeft geleid tot een prijspeil dat
afwijkt van het peil van de gemeenschappelijke prijzen ; dat
0 ) PB nr. L 67 van 15 . 3 . 1976 , blz . 29 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr. 2048 / 92 (zie bladzijde 5
van dit Publikatieblad).
(2 ) PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 33 .
( 3 ) PB nr. C 150 van 15 . 6 . 1992.
(«) PB nr . C 169 van 6 . 7 . 1992 .

— met 2% onzuiverheden en , voor zaad als zodanig, een
vochtgehalte van 9% en een oliegehalte van 38% .

Artikel 3

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING (EEG) Nr. 2050 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3698 / 88 tot vaststelling van bijzondere maatregelen
voor hennepzaad
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( J ),

het

advies

van

het Economisch

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien

hennepzaad wordt vastgesteld; dat, gezien de geldende
praktijk, deze bepaling aanpassing behoeft,

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr . 3698 / 88
worden de woorden „vóór 1 augustus" en „voor het volgende
verkoopseizoen" geschrapt.
Artikel 2

Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG )
nr. 3698 / 88 ( 4 ) is bepaald dat ieder jaar vóór 1 augustus
voor het volgende verkoopseizoen een steunbedrag voor

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 Luxemburg, 30 juni 1992.
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(»)
(*)
(3)
(«)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 34.
C 150 van 15 . 6 . 1992 .
C 169 van 6 . 7. 1992.
L 325 van 29 . 11 . 1988 , blz . 2 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2051 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de steun voor hennepzaad voor het verkoopseizoen 1992 / 1993
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
het steunbedrag op het hieronder aangegeven peil dient te
worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3698 / 88 van de Raad van
24 november 1988 tot vaststelling van bijzondere maatrege
len voor hennepzaad ('), inzonderheid op artikel 1 , lid 1 ,

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt het steunbedrag
voor hennepzaad vastgesteld op 24,59 ecu / 100 kg.

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Artikel 2

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

De in artikel 1 genoemde steun wordt verleend voor onver
pakt zaad van gezonde handelskwaliteit.

Comité (4 ),
Artikel 3

Overwegende dat op grond van artikel 1 , lid 1 , van Veror
dening (EEG ) nr . 3698 / 88 het steunbedrag voor hennep
zaad jaarlijks met inachtneming van de behoeften voor de
voorziening van de Gemeenschap op een voor de producen
ten billijk niveau moet worden vastgesteld;

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

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1992 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(') PB nr. L 325 van 29 . 11 . 1988 , blz. 2 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2050 / 92 (zie bladzijde 8
van dit Publikatieblad).
(2 ) PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 35 .
( 3 ) PB nr. C 150 van 15 . 6 . 1992 .
(<) PB nr. C 169 van 6 . 7 . 1992.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2052 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot tweede aanpassing van de steunregeling voor katoen die bij het aan de Akte van Toetreding
van Griekenland gehechte Protocol nr. 4 is ingesteld
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland , en met
name op punt 11 van het daaraan gehechte Protocol nr. 4
betreffende katoen , gewijzigd bij Verordening (EEG )
nr. 4006 / 87 (>),

Gelet op Verordening (EEG) nr . 1964 / 87 van de Raad van 2
juli 1987 tot aanpassing van de steunregeling voor katoen die
is ingesteld bij het aan de Akte van Toetreding van Grieken
land gehechte Protocol nr. 4 ( 2 ), en met name op artikel 3 ,

lijke en de geraamde produktie zonder toepassing van dit
maximum naar het volgende verkoopseizoen moeten worden
doorgeschoven;

Overwegende dat in de praktijk zou kunnen blijken dat de bij
bovengenoemd Protocol vastgestelde regeling op nog andere
punten aanpassing behoeft; dat derhalve in een procedure
moet worden voorzien welke de Raad de mogelijkheid biedt
om deze regeling aan te passen ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

lid 2 ,

Bij deze verordening wordt de produktiesteunregeling voor
katoen als bedoeld in de punten 3 en 8 van het aan de Akte
van Toetreding van Griekenland gehechte en bij Verordening
(EEG) nr. 1964 / 87 aangepaste Protocol nr. 4 , aangepast .

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement (4 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Artikel 2

Comité ( 5 ),

Overwegende dat uit het onderzoek van de toepassing van de
regeling voor katoen die is ingesteld bij het in artikel 3 , lid 2,
van Verordening (EEG ) nr. 1964 / 87 bedoelde Protocol
nr . 4 is gebleken dat deze regeling aanpassing behoeft ;
Overwegende dat de katoenteelt van groot belang is voor de
agrarische economie van bepaalde gebieden in de Gemeen
schap; dat het, om de katoentelers een betere inkomensga
rantie te bieden , dienstig is de jaarlijkse vaststelling van de
gegarandeerde maximumhoeveelheid te vervangen door een
vaststelling voor langere periode ;

Overwegende dat bij het huidige niveau van de gegarandeer

Artikel 2 , lid 1 , van Verordening (EEG ) nr. 1964 / 87 wordt
gelezen :
„1 .
De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de gegaran
deerde maximumhoeveelheid voor een bepaalde periode
vast . Bij de vaststelling van deze hoeveelheid moet
rekening worden gehouden met de produktie in een
referentieperiode en met de verwachte ontwikkeling van
de vraag .
Voor ieder van de verkoopseizoenen 1992 / 1993 tot en
met 1995 / 1996 wordt de gegarandeerde maximumhoe
veelheid echter vastgesteld op 701 000 ton niet-geëgre
neerde katoen .".

de maximumshoeveelheid de verbouw van katoen in de

Gemeenschap op een redelijk peil kan worden gehouden; dat
derhalve de hoeveelheid katoen waarvoor de steun onverkort

wordt toegekend, onveranderd moet blijven ; dat derhalve de
gegarandeerde maximumhoeveelheid moet worden vastge
steld op 701 000 ton in de Gemeenschap geproduceerde
niet-geëgreneerde katoen van gemiddelde kwaliteit;
Overwegende dat de verlaging van het steunbedrag, om te
grote schommelingen te voorkomen , niet hoger mag zijn dan
15% van de streefprijs en dat verlagingen boven dit maxi
mum alsmede het eventuele verschil tussen daadwerke

(») PB nr . L 377 van 31 . 12 . 1987 , blz . 49 .
(2 ) PB nr. L 184 van 3 . 7 . 1987 , blz . 14 . Verordening gewijzigd bij
Verordening (EEG ) nr. 1357 / 90 (PB nr . L 134 van 28 . 5 . 1990 ,
blz. 22 ).
( 3 ) PB nr . C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 24 .
( 4 ) PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992 .
( 5 ) PB nr . C 169 van 6 . 7 . 1992 .

Artikel 3

Artikel 2 , lid 2 , tweede en derde alinea , van Verordening
(EEG) nr. 1964 / 87 wordt als volgt gelezen:
„Onverminderd de derde alinea wordt echter , indien de

verlaging van het steunbedrag meer dan 15% van de
streefprijs bedraagt, deze vermindering voor het betrok
ken verkoopseizoen tot 1 5 % beperkt. Het gedeelte van de
verlaging dat deze begrenzing overschrijdt, wordt tot 5 %
doorgeschoven naar de streefprijs van het volgende
verkoopseizoen .
Voorts wordt het steunbedrag voor het betrokken ver
koopseizoen boven een franchise van 3 % aangepast op de
grondslag van de verhouding tussen, enerzijds, het ver
schil tussen de geraamde produktie en de daadwerkelijke
produktie en , anderzijds , de gegarandeerde maximum
hoeveelheid voor het voorgaande verkoopseizoen .
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De verlaging van de streefprijs mag echter voor het
verkoopseizoen 1992 / 1993 de 15% niet overschrij
den .".

Artikel 4

In punt 8 van Protocol nr . 4 worden de woorden „vóór 1
augustus" en „voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar
begint" geschrapt .
Artikel 5

De Commissie dient vóór het verkoopseizoen 1996 / 1997 bij
de Raad een verslag in over de toepassing van de steunrege
ling voor katoen .

Nr . L 215 / 11

Voor zover zulks blijkens het verslag noodzakelijk is, besluit
de Raad , op voorstel van de Commissie en na raadpleging
van het Europese Parlement , met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen over eventuele aanpassingen van de
regeling, rekening houdend met de bij de toepassing ervan
opgedane ervaring enerzijds en met de steunregeling voor
akkerbouwprodukten anderzijds.
Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf het verkoopseizoen 1992 /
1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING (EEG) Nr. 2053 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2169/ 81 tot vaststelling van de algemene voorschrif
ten van de steunregeling voor katoen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

„2 .

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

Verordening ( EEG ) nr. 1964 / 87 bedoelde geval en
onverminderd de toepassing van het maximum van 15 %
van de streefprijs wordt de verlaging van het steunbedrag
volgens de onderstaande formule berekend :

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland , inzon
derheid op punt 9 van het daaraan gehechte Protocol nr. 4
betreffende katoen , laatstelijk gewijzigd bij Verordening

In het in artikel 2 , lid 2 , eerste alinea , van

v = SP x

(EEG ) nr. 2052 / 92 (»),

GP-GMH
GMH

x 0,50

waarin :

Gezien het voorstel van de Commissie (2 ),

Overwegende dat naar aanleiding van de aanpassing, bij de
Verordeningen (EEG ) nr. 1964 / 87 ( 3 ) (EEG ) nr. 2052 / 92 ,
van de steunregeling voor katoen die is ingesteld bij het aan

de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol
nr. 4 , wijzigingen moeten worden aangebracht in artikel 7 ,
lid 2 , van Verordening (EEG ) nr. 2169 / 81 ( 4 ),

v

= het bedrag van de verlaging;

SP

= de streefprijs ;

GP

= de geraamde produktie; en

GMH = de gegarandeerde maximumhoeveelheid .".

Artikel 2
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG ) nr. 2169 / 81 wordt
gelezen:

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf het verkoopseizoen 1992 /
1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

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

Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad.
PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 26 .
PB nr. L 184 van 3 . 7. 1987 , blz. 14 .
PB nr. L 211 van 31 . 7. 1981 , blz . 2 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 791 / 89 (PB nr. L 85 van
30 . 3 . 1989 , blz . 7 ).
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Nr . L 215 / 13

VERORDENING (EEG) Nr. 2054 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1152 / 90 tot invoering van een steunregeling voor
kleine katoenproducenten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening (EEG ) nr. 2052 / 92 van de Raad van
30 juni 1 992 tot tweede aanpassing van de steunregeling voor
katoen die bij het aan de Akte van Toetreding van Grieken
land gehechte Protocol nr. 4 is ingesteld (* ), inzonderheid op

sen ; dat het dienstig is om in afwachting daarvan de in
Verordening (EEG ) nr. 1152 / 90 bedoelde steunregeling tot
dat verkoopseizoen te verlengen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 3 , lid 2 ,

Verordening (EEG ) nr. 1152 / 90 wordt als volgt gewij
zigd:

Gezien het voorstel van de Commissie (2 ),

1 . in artikel 2 worden de termen „ 1989 / 1990 , 1990 / 1991

en 1991 / 1992" vervangen door „ 1989 / 1990 tot en met
1995 / 1996";

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Gezien het

advies van

het Economische en

Sociaal

Comité ( 4 ),

Overwegende dat , om de gevolgen van de daling van het
inkomen van de kleine katoenproducenten af te zwakken, bij
Verordening (EEG ) nr. 1152 / 90 ( 5 ) een steunregeling voor
deze producenten is ingevoerd die , in afwachting van een
eventuele aanpassing van de bij Protocol nr . 4 bij de Akte van
Toetreding van Griekenland ingevoerde steunregeling voor
katoen , voor de verkoopseizoen 1989 / 1990 , 1990 / 1991 en
1991 / 1992 geldt ;
Overwegende dat de Raad op grond van artikel 5 , tweede
alinea , van Verordening (EEG ) nr. 2052 / 92 vóór het
verkoopseizoen 1996 / 1997 over een eventuele aanpassing
van de bij Protocol nr. 4 ingestelde steunregeling zal beslis

2 . in artikel 3 , lid 1 , worden de woorden „voor elk van de
drie verkoopseizoenen" vervangen door „voor de ver
koopseizoenen 1992 / 1993 tot en met 1995 / 1996";
3 . in artikel 3 , lid 2 , wordt het woord „drie" vervangen
door „zeven";
4 . in artikel 4 worden de termen „ 1989 , 1990 en 1991 "

vervangen door „1989 tot en met 1995".
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 het verkoopseizoen
1992 / 1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad.
PB nr . C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 27 .
PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992 .
PB nr . C 169 van 6 . 7 . 1992 .
PB nr . L 116 van 8 . 5 . 1990 , blz . 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2055 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 , van de streefprijs voor niet
geëgreneerde katoen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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

Artikel 1

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Griekenland ,

1.
Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt de streef
prijs voor niet-geëgreneerde katoen vastgesteld op 102,79

inzonderheid op punt 8 van Protocol nr . 4 betreffende
katoen , laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

ecu / 100 kg.

nr . 2052 / 92 (»),

2.

De in lid 1 bedoelde prijs geldt voor katoen:

— van goede handelskwaliteit;

Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),

— met een vochtigheidsgraad van 10% en een gehalte aan
onzuiverheden van 3 % ;

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),

— die de nodige kenmerken vertoont om na het egreneren
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 4 ),

54% zaad en 32% vezels van norm nr . 5 (white

middling) op te leveren met een vezellengte van 28 mm
(i 3 / 32").

Overwegende dat in punt 8 van Protocol nr. 4 wordt bepaald
dat de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen jaarlijks
moet worden vastgesteld op grond van de in punt 2 bepaalde
criteria ;

Overwegende dat de toepassing van de bovengenoemde
criteria leidt tot de vaststelling van de streefprijs op het hierna
vermelde niveau ,

Artikel 2

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

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1992 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(') Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad .
(2 ) PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 28 .
(») PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992 .
(<) PB nr . C 169 van 6 . 7 . 1992 .
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Nr. L 215 / 15

VERORDENING (EEG) Nr. 2056 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 , van de minimumprijs voor niet
geëgreneerde katoen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland , inzon
derheid op Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr. 2052 / 92 (*),
Gelet op Verordening (EEG ) nr. 2169 / 81 van de Raad van
27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften
van de steunregeling voor katoen (2 ), inzonderheid op arti

Overwegende dat op grond van vorengenoemde criteria de
minimumprijs als volgt dient te worden vastgesteld ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt de in artikel 9 ,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2169 / 81 bedoelde mini
mumprijs voor niet-geëgreneerde katoen vastgesteld op
97,65 ecu / 100 kg. Deze prijs geldt voor goederen af land
bouwbedrijf.

kel 9, lid 1 ,
Artikel 2

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ),

Overwegende dat de Raad, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9 , lid 2, van Verordening ( EEG ) nr. 2169 / 81 , ieder
jaar een minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen vast
stelt op een niveau dat garandeert dat de producent zijn
produkten kan verkopen tegen een prijs die de streefprijs zo
dicht mogelijk benadert; dat bij de vaststelling van die prijs
rekening moet worden gehouden met de marktschommelin
gen en met de kosten van het vervoer van niet-geëgreneerde
katoen van de produktiegebieden naar de egreneringsgebie
den ; dat deze prijs moet worden vastgesteld voor de kwaliteit
waarvoor de streefprijs wordt vastgesteld af landbouwbe
drijf;

De in artikel 1 bedoelde prijs geldt voor niet-geëgreneerde
katoen van de kwaliteit aangegeven in artikel 1 , lid 2, van
Verordening (EEG ) nr. 2055 / 92 van de Raad van 30 juni
1992 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992 /
1993 , van de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen (4 ).
Artikel 3

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

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1992 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni , 1992.
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(') Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad .
(2 ) PB nr. L211 van 31 . 7 . 1981 , blz . 2 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr. 2053 / 92 ( zie bladzijde 12
van dit Publikatieblad).
( 3 ) PB nr . C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 29 .

(4 ) Zie bladzijde 14 van dit Publikatieblad .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2057/ 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1 308 / 70 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector vlas en hennep
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Artikel 4 , lid 1 , derde alinea , van Verordening (EEG)
nr. 1308 / 70 wordt als volgt gelezen :

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
het

advies

van

het

Economisch

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien

jaar ingaat; dat , gezien de geldende praktijk, deze bepaling
aanpassing behoeft,

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat in artikel 4 , lid 1 , derde alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1308 / 70 (4 ) is bepaald dat de steun
voor vlas en hennep ieder jaar vóór 1 augustus wordt
vastgesteld voor het verkoopseizoen dat het daaropvolgende

„Deze steun , waarvan het bedrag voor elk van deze
produkten in de gehele Gemeenschap gelijk is , wordt
ieder jaar vastgesteld.".
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 Luxemburg, 30 juni 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(») PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz. 30 .
( 2 ) PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992 .
( 3 ) PB nr. C 169 van 6 . 7. 1992 .

{*) PB nr. L 146 van 4 . 7 . 1970 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3995 / 87 (PB nr. L 377 van
31 . 12 . 1987 , blz. 34 ).

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 7 . 92

Nr . L 215 / 17

VERORDENING (EEG) Nr. 2058 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 , van de steun voor vezelvlas en hennep,
alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter
bevordering van het gebruik van vlasvezels

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Spanje en
Portugal , inzonderheid op artikel 89 , lid 1 , en artikel 234 ,
lid 2 ,

Gelet op Verordening (EEG ) nr. 1308 / 70 van de Raad van
29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector vlas en hennep P ), inzonderheid op

bestemd is voor de financiering van de communautaire
maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels,
wordt vastgesteld samen met de steun voor het betrokken
verkoopseizoen volgens de in hetzelfde lid bedoelde criteria;
dat dit gedeelte moet worden vastgesteld met inachtneming
van de ontwikkeling van de situatie op de vlasmarkt, van het
steunbedrag voor vlas en van de kosten voor de te nemen
maatregelen ;

Overwegende dat op grond van bovengenoemde criteria de
steun en het gedeelte van de steun dat bestemd is voor de
financiering van de maatregelen ter bevordering van het
gebruik van vlasvezels , moeten worden vastgesteld op onder
staand niveau ,

artikel 2 , lid 3 , en artikel 4, lid 3 ,

Gezien het het voorstel van de Commissie ( 2 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Artikel 1
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (4 ),

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG )
nr. 1308 / 70 is bepaald dat de steun voor in de Gemeenschap
geproduceerd vlas dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
vezelproduktie en voor in de Gemeenschap geproduceerde
hennep ieder jaar moet worden vastgesteld;
Overwegende dat krachtens artikel 4 , lid 2 , van voornoemde
verordening de steun per ingezaaide en geoogste hectare zo
wordt vastgesteld dat het evenwicht tussen de in de Gemeen
schap benodigde omvang van de produktie en de afzetmo
gelijkheden van deze produktie verzekerd is; dat bij de
vaststelling van deze steun rekening moet worden gehouden
met de prijs van vlas- en hennepvezels en van hennepzaad op
de wereldmarkt, met de prijs van de andere concurrerende
natuurlijke produkten en met de streefprijs voor lijnzaad;
Overwegende dat in artikel 2 , lid 3 , van Verordening (EEG )
nr. 1308 / 70 is bepaald dat het gedeelte van de steun dat
(*) PB nr . L 146 van 4 . 7 . 1970 , blz . 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2057 / 92 (zie bladzijde 16
van dit Publikatieblad ).
( 2 ) PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 32 .
( 3 ) PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992 .
( 4 ) PB nr . C 169 van 6 . 7 . 1992 .

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt de in artikel 4
van Verordening ( EEG) nr . 1308 / 70 bedoelde steun vast
gesteld:
a ) op 374,36 ecu per hectare voor vlas;
b ) op 339,42 ecu per hectare voor hennep .

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1992 / 1993 wordt het op de steun
voor vlas in te houden bedrag, dat is bestemd voor de
financiering van de maatregelen ter bevordering van het
gebruik van vlasvezels als bedoeld in artikel 2 van Verorde
ning (EEG ) nr. 1308 / 70 , vastgesteld op 37,44 ecu per
hectare .

Artikel 3

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

Gedaan te Luxemburg , 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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Nr. L 215 / 19

VERORDENING (EEG) Nr. 2059 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 845 / 72 tot vaststelling van bijzondere maatregelen
ter bevordering van de zijderupsenteelt
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43 ,

„1 .
Met ingang van het teeltseizoen 1972 / 1973 wordt
een steunregeling ingevoerd voor in de Gemeenschap
geteelde zijderupsen .

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
het

advies

van

het

Economisch

Artikel 1

In artikel 2 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr . 845 / 72 wordt
gelezen:

Gezien het voorstel van de Commissie ( ! ),

Gezien

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EEG )
nr. 845 / 72 (4) is bepaald dat de steun voor de zijderupsen
teelt ieder jaar vóór 1 augustus wordt vastgesteld voor het
verkoopseizoen dat het daaropvolgende jaar ingaat; dat ,
gezien de geldende praktijk, deze bepaling aanpassing
behoeft ,

De steun , waarvan het bedrag in de gehele Gemeenschap
gelijk is , wordt ieder jaar vastgesteld .".
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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(») PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 36 .
( 2 ) PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992 .
( 3 ) PB nr. C 169 van 6 . 7 . 1992 .

(4 ) PB nr. L 100 van 27. 4 . 1992, blz . 1 . Verordening gewijzigd bij
Verordening ( EEG ) nr . 4005 / 87 (PB nr . L 377 van 31 . 12 .
1987 , blz. 48 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2060 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 992

lot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1992 / 1993
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening (EEG ) nr. 845 / 72 van de Raad van 24
april 1972 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter
bevordering van de zijderupsenteelt ('), inzonderheid op

markt van cocons en van ruwe zijde, op de te verwachten
ontwikkeling daarvan en op de invoerpolitiek;

Overwegende dat op grond van bovengenoemde criteria het
steunbedrag moet worden vastgesteld op onderstaand peil ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 2 , lid 3 ,
Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),

Het in artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 845 / 72 bedoel
de bedrag van de steun voor zijderupsen wordt voor het
teeltseizoen 1992 / 1993 vastgesteld op 111,81 ecu per
gebruikte doos eieren van zijderupsen .

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (4 ),

Artikel 2

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening ( EEG )
nr. 845 / 72 is bepaald dat het steunbedrag voor in de
Gemeenschap geteelde zijderupsen ieder jaar zo moet worden
vastgesteld , dat het ertoe bijdraagt de zijderupsentelers een
redelijk inkomen te verzekeren, gelet op het toestand van de

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

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

( 1 ) PB nr. L 100 van 27. 4. 1972, bjz . 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2059 / 93 (zie bladzijde 19
van dit Publikatieblad).
( 2 ) PB nr . C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 37 .
( 3 ) PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992.
(<) PB nr . C 169 van 6 . 7 . 1992 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2061 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor bepaalde soorten ruwe tabak van de oogst
1992

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

percentage van de produktie of een bepaalde hoeveelheid , als
bedoeld in Verordening (EEG ) nr. 1469 / 70 , overschrij

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

den ;

Gelet op Verordening (EEG ) nr . 727 / 70 van de Raad van 21
april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector ruwe
tabak ( J ), inzonderheid op artikel 13 , lid 8 , tweede alinea ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),

Overwegende dat, blijkens het in artikel 13 , lid 1 , van
Verordening (EEG ) nr. 727 / 70 bedoelde verslag van de
Commissie, voor de oogsten 1988 en 1989 door de interven
tiebureaus aanmerkelijk grotere hoeveelheden van de soorten
nr. 11 , a) Forchheimer Havanna II c), b) Nostrano del

Brenta , c) Resistente 142 , d) Gojano , e) Hybriden van Badi
scher Geudertheimer , nr. 23 , Tsebelia , en nr . 24 , Mavra ,

zijn overgenomen; dat deze hoeveelheden hetzij voor twee
opeenvolgende oogsten een vastgesteld percentage van de
produktie, of in elk geval een vastgestelde hoeveelheid , als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1469 / 70 ( 3 ), overschrij
den of dreigen te overschrijden , hetzij voor slechts één oogst ,
vooral als gevolg van de areaalvergroting , een bepaald

Overwegende dat derhalve de in artikel 13 , lid 4 , van
Verordening (EEG ) nr. 727 / 70 bedoelde bijzondere maat
regelen dienen te worden genomen , en met name de reeds
voor de vorige oogsten toegepaste verlaging van de interven
tieprijs voor de betrokken soorten moet worden gehand
haafd y
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de oogst 1992 wordt de interventieprijs voor tabak van
de soorten nr . 1 1 , a ) Forchheimer Havanna II c, b ) Nostrano
del Brenta , c) Resistente 142 , d ) Gojano , e) Hybriden van
Badischer Geudertheimer , nr . 23 , Tsebelia , en nr . 24 , Ma
vra , tot 75 % van de overeenkomstige streefprijs verlaagd .
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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(') PB nr. L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 860 / 92 (PB nr. L 91 van
7 . 4 . 1992 , blz . 1 ).
(2 ) PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 70 .
( 3 ) PB nr. L 164 van 27 . 7 . 1970 , blz . 35 . Verordening laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 1332 / 90 (PB nr.L 132van
23 . 5 . 1991 , blz . 52 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2062 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de voor de oogst van 1992 geldende streefprijzen , interventieprijzen,
premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren , afgeleide interventieprijzen voor verpakte
tabak, referentiekwaliteiten en produktiegebieden
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 727 / 70 van de Raad van 21
april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector ruwe
tabak ('), inzonderheid op artikel 2 , lid 5 , artikel 4 , leden 4
en 5 , en artikel 6 , lid 8 ,

Gezien het het voorstel van de Commissie ( 2 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 4 ),

Overwegende dat de Commissie een hervorming van de
gemeenschappelijke marktordening voor tabak met ingang
van de oogst 1993 voorgesteld heeft; dat voor de oogst 1992
derhalve dezelfde voorschriften als voor de vorige oogst
moeten gelden, behoudens een aantal wijzigingen die voor de
overgang naar de nieuwe regeling volstrekt noodzakelijk
zijn ; dat met het oog daarop , in afwijking van artikel 4 , lid 5 ,
eerste alinea , van Verordening ( EEG ) nr. 727/ 70 , voor de
oogst 1993 de gegarandeerde maximumhoeveelheid voor
iedere in de Gemeenschap geteelde tabakssoort of groep
tabakssoorten niet behoeft te worden vastgesteld;

Overwegende dat bij de vaststelling van de prijzen in de
sector ruwe tabak rekening moet worden gehouden met de
doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ;
dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten
doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstan
daard te verzekeren , de voorziening veilig te stellen en
redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te waarbor
gen ;

Overwegende dat de streefprijzen en de interventieprijzen
voor tabaksbladeren moeten worden vastgesteld volgens de
in artikel 2 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr. 727 / 70
bedoelde criteria , ten einde de produktie een bepaalde
oriëntatie te geven en met name de omschakeling te bevor
deren op soorten die het meest worden gevraagd , het best
kunnen concurreren en het minst schadelijk voor de gezond
heid zijn ;
Overwegende dat het dienstig is ook voor de oogst 1992
afgeleide interventieprijzen vast te stellen voor de soorten
(') PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 860 / 92 (PB nr. L 91 van
7 . 4 . 1992 , blz . 1 ).
(2 ) PB nr. C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz . 71 .
( 3 ) PB nr. C 150 van 15 . 6 . 1992 .
(«) PB nr. C 169 van 6 . 7 . 1992 .

waarvoor vóór de inwerkingtreding van de gemeenschappe
lijke marktordening, of wat de in Griekenland , Spanje en
Portugal geteelde soorten betreft , vóór de toetreding van deze
landen , een prijsgarantie voor verpakte tabak bestond ,
alsmede voor de voornamelijk in Duitsland geteelde soorten ,
ten einde rekening te houden met de handelsgebruiken in dat
land ;

Overwegende dat bij de toepassing van de voorschriften
inzake prijzen , premies en regulering van de geproduceerde
hoeveelheden rekening dient te worden gehouden met de
kwaliteitsverschillen die het gevolg zijn van uiteenlopende
bodem- en klimaateigenschappen ; dat dit met name het geval
is voor de soorten Badischer Burley en Paraguay; dat
derhalve voor deze soorten prijzen, premies en gegarandeer
de maximumhoeveelheden voor specifieke produktiegebie
den dienen te worden vastgesteld;
Overwegende dat de premie die wordt toegekend aan, de
kopers van in de Gemeenschap geproduceerde tabak, ten
doel heeft de kopers in staat te stellen de producenten van
tabaksbladeren een prijs te betalen die op het niveau ligt van
de streefprijs , met inachtneming van de prijsontwikkeling op
de wereldmarkt en van het uit vraag en aanbod op de markt
van de Gemeenschap voortvloeiende prijspeil ;
Overwegende dat de premie gelijk is voor alle tabak van de
betrokken soort , ongeacht de kwaliteit van de geleverde
tabak; dat daardoor echter wordt aangezet tot produktie van
tabak van matige kwaliteit; dat derhalve het premiebedrag
moet worden verminderd voor de hoeveelheid tabak van

mindere kwaliteit die door een bewerker wordt aangekocht
boven een bepaald percentage dat overeenkomt met het
normale aandeel van tabak van mindere kwaliteit in de totale
oogst ;

Overwegende dat bovengenoemde prijzen en het premiebe
drag moeten worden vastgesteld voor elke soort die wordt
geproduceerd in erkende produktiegebieden , en wel voor een
referentiekwaliteit die op zodanige wijze wordt bepaald dat
de tabakskwaliteit zo objectief mogelijk kan worden beoor
deeld ;

Overwegende dat voor de oogst 1992 de erkende produktie
gebieden van elke tabakssoort moeten worden aangegeven en
de definities van de referentiekwaliteiten behoren te worden

aangehouden die zijn vastgesteld bij Verordening ( EEG )
nr . 1738 / 91 ( 5 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de oogst 1992 worden de in artikel 2 , lid 3 , onder b) en
c), van Verordening (EEG ) nr . 727 / 70 bedoelde referentie
( 5 ) PB nr . L 163 van 26 . 6 . 1991 , blz . 13 .
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kwaliteiten en erkende produktiegebieden voor elk van de in
de Gemeenschap geproduceerde soorten tabaksbladeren
vastgesteld in respectievelijk bijlage I en bijlage III bij deze
verordening.
Artikel 2

Voor de oogst 1992 worden de in artikel 6 , lid 3 , onder b ) en
c), van Verordening -( EEG ) nr. 727 / 70 bedoelde referentie
kwaliteiten en erkende produktiegebieden voor elke soort
verpakte tabak van de produktie van de Gemeenschap
waarvoor een afgeleide interventieprijs wordt vastgesteld ,
vastgesteld in respectievelijk bijlage II en bijlage III bij deze
verordening.

Nr . L 215 / 23

bedoelde afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak
vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening.
2.
Onverminderd artikel 7 bis van Verordening ( EEG )
nr . 727 / 70 zijn de prijzen en premies slechts van toepassing
voor zover de betrokken soorten zijn geteeld in de desbetref
fende produktiegebieden zoals vermeld in bijlage III bij deze
verordening.
3.

Wanneer het aandeel van de door een bewerker

aangekochte hoeveelheid tabak van een lagere klasse , cate

gorie of kwaliteit in de totaal aangekochte hoeveelheid van de
betrokken soort groter is dan het in bijlage IV aangegeven

percentage, wordt de premie met 30% verlaagd voor de
boven het betreffende percentage aangekochte hoeveel
heid .

Artikel 3
Artikel 4

1.
Voor de oogst 1992 worden de in de artikelen 2 en 3
van Verordening (EEG ) nr. 727 / 70 bedoelde streefprijzen,
interventieprijzen en premiebedragen voor kopers van
tabaksbladeren alsmede de in artikel 6 van die verordening

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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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BIJLAGE I

Tabaksbladeren: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1992

nummer

Soort

Referentiekwaliteit

1

Badischer Geudertheimer , Pereg,

Hauptgut (Leaves) van klasse 1

^°rS°

Klasse 1 :

rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot
donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte

2

Badischer Burley E en de hybriden
dsdrvfln

Presentatie:

gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders
verpakt , met tabak of met een ander middel bijeengebonden

Vochtigheid :

26%

Hauptgut (Leaves) van klasse 1
Klasse 1 :
rijpe, gezonde , onbeschadigde en stevige , goed snijdbare bladeren
van roodbruine tot lichtbruine kleur , gelijke bladgrootte

3

Virgin D en de hybriden "
dfl^rvsn

4

a ) Paraguay en de hybriden
ddcirvdn

Presentatie:

gesorteerde tabak in bundels , in voorlopige balen of anders
verpakt , met tabak of met een ander middel bijeengebonden

Vochtigheid :

25 %

Bladeren van klasse 1
Klasse 1 :

rijpe , gezonde , onbeschadigde bladeren van gele tot geelrode
kleur; afwijkingen zoals bruinachtig of groenachtig gele verkleu
ring zijn tot een derde van de bladoppervlakte toegestaan

Presentatie:

gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders
verpakt , met tabak of met een ander middel bijeengebonden

Vochtigheid :

19%

Middenblad ( Leaves ) van klasse 2
Klasse 2 :

b) Dragon vert en de hybriden

5

gezonde bladeren met lichte gebreken wat betreft kleur , aard van

het weefsel of rijpheid, maar van bevredigende brandbaarheid

Gram^ont^Flobecq^61'1

Presentatie:

gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren

Semois, Appelterre

Vochtigheid:

27%

Nijkerk

Topblad (Tips ) van klasse 2
Klasse 2:

— hetzij bladeren van de 2e lengte (kleiner dan of gelijk aan
45 cm ), sterk gomhoudend , vol , gaaf, sterk en elastisch , met
verzonken nerven , van goede rijpheid welke zich weerspiegelt
in een kastanjebruine kleur , warm van tint

— hetzij bladeren van de le lengte (groter dan 45 cm), nog
gomhoudend , vol , nog gaaf, sterk, met min of meer gepronon
ceerde nerven , van elke kleur behalve flesgroen

Presentatie:

gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren

Vochtigheid :

27 %

30 . 7 . 92
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6

a ) Misionero en de hybriden
ddcirvcin

Referentiekwaliteit

Bladeren van 2e kwaliteit

2e kwaliteit :

ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm , met niet-grof weefsel ,

Presentatie:

met een lichte , iets geelachtige kleur, van warme of vrij warme
toon , voldoende stevig en vrij gaaf, redelijk brandbaar
gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren

Vochtigheid :

27%

b) Rio Grande en de hybriden
daarvan

7

8

Bright

Burley I

Nr . L 215 / 25

Bladeren van categorie A
Categorie A :

bladeren van voldoende rijpheid , zorgvuldig gedroogd , met open
textuur en niet te zware nerven , gezond , geel van kleur in
verschillende schakeringen

Presentatie :

in voorlopige balen van 30 tot 40 kg

Vochtigheid :

16%

Bladeren van categorie A
Categorie A :

bladeren van voldoende rijpheid , zorgvuldig gedroogd , met open
textuur, ook stevige, met niet te zware nerven , gezond , met min of
meer warme hazelnootbruine kleur

Presentatie:

in voorlopige balen ^van 30 tot 40 kg of met een ander middel
dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren
( fascicoli )

Vochtigheid :

9

Maryland

19%

Bladeren van categorie A
Categorie A :

bladeren van voldoende rijpheid , met lichte drogingsgebreken en
zeer weinig bronskleurige tinten , gemiddelde textuur , niet te zware
nerven , gezond , met een eerder warme roodbruine kleur

Presentatie:

in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel
dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren
( fascicoli )

Vochtigheid :

10

a) Kentucky en de hybriden

19%

Bladeren van categorie B
Categorie B :

goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel , zonder drogings- en
bewaringsgebreken, kastanjebruin van kleur , met enkele gebreken

Presentatie :

met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van

b) Moro di Cori

c) Salento

wat '3etre^t gaafheid, goed brandbaar
25 tot 30 bladeren (fascicoli )

Vochtigheid :

23 %

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
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Referentiekwaliteit

a ) Forchheimer Havanna II c

Bladeren van categorie B

b) Nostrano del Brenta

Categorie B:

gezonde bladeren met stevig of licht weefsel , zonder drogingsge

c) Resistente 142

breken, kastanjebruin tot groenachtig van kleur, met gaafheids

d) Gojano

kleurige tot donker gemengde kleur , gelijke bladgrootte (hybriden

gebreken ; rijpe , gezonde , onbeschadigde bladeren van donker

e) Hybriden van Badischer
Geudertheimer

van Badischer Geudertheimer)
Presentatie:

gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen , met een ander
middel dan tabak bijeengebonden

Vochtigheid :

12

26%

a ) Beneventano

Bladeren van categorie B

b) Brasile Selvaggio en
vergelijkbare soorten

Categorie B:

voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel ,
met niet te ernstige gebreken wat betreft droging , gedeeltelijke
fermentatie en gaafheid

Presentatie :

met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van
25 tot 30 bladeren ( fascicoli )

Vochtigheid :

13

Xanti-Yakà

24 %

Bladeren van categorie B

Categorie B:

voldoende rijpe en gezonde bladeren , ongesteeld , ovaal of ellips
vormig , weinig geprononceerde hoofdnerf, waarmee de zijnerven
een- minder scherpe hoek vormen , eventueel enkele drogingsge
breken , meestal licht van weefsel , met een van geel tot kastanje

bruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed
bewaard , afkomstig van alle bladstanden , zachte smaak en
voldoende aroma , goed brandbaar

De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm

14

Presentatie:

in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg
waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen

Vochtigheid:

17%

a ) Perustitza

JBladeren van categorie B

b) Samsun

Categorie B:

voldoende rijpe en gezonde bladeren , ongesteeld (Perustitza) of
gesteeld ( Samsun ), ellips-lancetvormig met spitse punt ( Perustitza )
of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofd
nerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen , eventueel
enkele drogingsgebreken , meestal licht van weefsel , met een van
geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodach
tige zwemende ( Samsun ) kleur , ernstige gaafheidsgebreken maar
goed bewaard , afkomstig van alle bladstanden , zachte smaak en
voldoende aroma , goed brandbaar
De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm

Presentatie:

in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg
waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen

Vochtigheid :

17%
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Referentiekwaliteit

Erzegovina en vergelijkbare

Bladeren van categorie B

soorten

Categorie B:

voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld , ovaal of ellips
vormig , middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de
zijnerven een minder scherpe hoek vormen , eventueel enkele
drogingsgebreken , meestal licht van weefsel , met een van geel tot
kastanjebruin variërende kleur , ernstige gaafheidsgebreken maar
goed bewaard , afkomstig van alle bladstanden , zachte smaak en
voldoende aroma , goed brandbaar
De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm

16

Presentatie:

in voorlopige balen van 15 tot 20 kg , of in kisten van 30 tot 40 kg
waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen

Vochtigheid :

17%

a ) Round Tip

Bladeren van categorie B

b ) Scafati

Categorie B :

c) Sumatra I

17

Basmas

laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende

verhoudingen:
le lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm )

60%

2e lengte ( van 32 tot minder dan 38 cm )

35 %

3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm )

5%

Presentatie :

goed geproportioneerde bladeren , goed gerijpt , met uniforme
kleur , gezond , zonder gaafheidsfouten , met fijn , elastisch en stevig
weefsel , met verzonken nerven , goed gefermenteerd en bewaard ,
goed brandbaar , van een typische smaak en arpma, bruikbaar als
dekblad van sigaren , met ongeveer 25% niet-gave bladeren
met een ander middel dan tabak samengebundeld ( fascicoli )

Vochtigheid :

22%

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit 1 / III:

rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
15 cm lang, goudgele of oranjegele tot roodgele kleur, goede
soepelheid en glans , gemiddelde substantie , open textuur en fijne
weefselstructuur , typisch en sterk aroma , goede brand
Kwaliteit I / Ill bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebre
ken , weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukron
de, tot 20 cm lang, lichtgele , geelgroene , roodachtige of lichtbruine
kleur, open textuur en goede weefselstructuur , middelmatige
soepelheid en glans , gemiddelde substantie , typisch en sterk
aroma , zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven
bladeren

Presentatie:

in planterbalen van 15 tot 25 kg die bestaan uit op de traditionele
wijze in twee rijen gelegde „pastali" (in gestrekt losblad ) (Opge
merkt dient te worden dat in de streek van Astakos en Chrysou
polis de tabak op „armathodema"-wijze wordt verpakt)

Vochtigheid :

17%

Nr. L 215 / 28
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Referentiekwaliteit

Bladeren van kwaliteit 1 / III

Kwaliteit I/III:

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
20 cm lang , lichtgele of oranjegele tot roodachtige kleur , open
textuur , goede soepelheid en glans , gemiddelde substantie , goede
weefselstructuur en zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe bladeren met enkele gaafheids- en / of drogingsgebreken,
weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde ,
tot 25 cm lang, gele, oranjegele , geelgroene, roodachtige of licht
bruine kleur, open textuur , gemiddelde substantie , middelmatige
soepelheid en glans , goede weefselstructuur en zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven
bladeren

Presentatie:

Vochtigheid :

19

de guirlandes worden gewoonlijk op de „Baski"-wijze opgestapeld
voordat ze worden verpakt . Op de traditionele „Kaloupi"-wijze
verpakt in balen van 25 tot 35 kg
16%

a ) Kaba Koulak ( klassieke )

Bladeren van kwaliteit I / III

b) Elassona

Kwaliteit I / III:

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, van iedere
plukronde uitgezonderd de laatste ( topblad ), tot 25 cm lang voor
Kaba Koulak Makedonia en tot 20 cm voor Elassona , Karatzova

en Kontoula , middelmatig gele tot donkergele kleur, goede
soepelheid en glans , open textuur , goede weefselstructuur en
uitstekende brand

Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebre
ken , weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukron
de , tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 25 cm lang
voor Elassona , Karatzova en Kontoula , gele , geelgroene , roodach
tige kleur , vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur,
middelmatige soepelheid en glans , uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven
bladeren

Presentatie:
Vochtigheid :

20

a ) Kaba Koulak

(andere dan klassieke)
b) Myrodata Smyrne,
Trapezous en Phi 1

in planterbalen van 15 tot 30 kg bestaande uit op de traditionele
„armathodema"-wijze in twee rijen gelegde bladeren
17 %

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, afkom
stig van iedere pluk uitgezonderd de laatste ( topblad), tot 30 cm
lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous , tot 20 cm lang
voor Phi 1 , en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne , lichtgele tot
roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, voldoende open
textuur , goede weefselstructuur en uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebre
ken , weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukron
de , tot 35 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous ,
tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne,

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 7 . 92

Soort

nummer

20
(vervolg)

Nr . L 215 / 29

Referentiekwaliteit

a) Kaba Koulak
( andere dan klassieke)

gele , geelgroene tot lichtbruine kleur , voldoende open textuur , vrij
goede weefselstructuur , middelmatige soepelheid en glans , zeer

b) Myrodata Smyrne,

goede brand

Trapezous en Phi 1

Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven
bladeren

21

Myrodata Agrinion

Presentatie :

in planterbalen van 25 tot 35 kg die op de traditionele „armatho
dema"-wijze zijn gemaakt of van 35 tot 50 kg in de vorm van
„kaloupi"

Vochtigheid :

17%

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
25 cm lang, gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid en
glans, open textuur , goede weefselstructuur en uitstekende
brand

Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken ,
weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde, tot
30 cm lang , gele , geelgroene of lichtroodachtige kleur , voldoende
open textuur en vrij goede weefselstructuur , middelmatige soepel
heid en glans , uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven
bladeren

22

Zichnomyrodata

Presentatie:

in planterbalen van 15 tot 30 kg, waarvan de bladeren op de
traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd

Vochtigheid :

15%

Bladeren van kwaliteit I / III
Kwaliteit I / III : rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm
lang, lichtgele tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans ,
open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebre
ken , weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukron
de, tot 25 cm lang, gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur,
voldoende open textuur en vrij goede weefselstructuur , voldoende
soepelheid en glans , uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven
bladeren

23

Tsebelia

Presentatie :

in planterbalen van 15 tot 30 kg, waarvan de bladeren op de
traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd

Vochtigheid :

17%

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I / III:

rijpe , gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste, tot 35 cm lang,
geelrode , oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede
soepelheid en glans , gemiddelde substantie , goede weefselstruc
tuur en zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven
bladeren

Nr . L 215 / 30

Volg

Soort

nummer

23
(vervolg)
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rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebre
ken , afkomstig van iedere plukronde , tot 40 cm lang, lichtgele ,

Tsebelia

groengele , roodachtige of lichtbruine kleur , vrij open textuur ,
voldoende soepelheid en glans , gemiddelde substantie , vrij goede
weefselstructuur en zeer goede brand . Tot deze kwaliteit behoren
ook bladeren die lichte gebreken vertonen ten gevolge van ziekten
en / of mechanische beschadigingen
Kwaliteit 1 / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven
bladeren

Presentatie:
Vochtigheid :

24

Mavra

in planterbalen van 30 tot 40 kg, waarvan de bladeren op de
„armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd
14%

Bladeren van kwaliteit 1 / III

Kwaliteit I / III :

rijpe, gave , gezonde bladeren zonder drogingsgebreken , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
30 cm lang , van geelroodachtig tot oranjegeel en roodachtig
variërende kleur, open textuur, goede weefselstructuur , goede
soepelheid en glans , gemiddelde substantie en goede brand
Kwaliteit 1 / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken ,
afkomstig van iedere plukronde , tot 40 cm lang , geelachtige ,
geelgroene ( citroengele ), roodachtige of lichtbruine kleur , vrij
open textuur en vrij goede weefselstructuur , voldoende soepelheid
en glans , gemiddelde substantie en goede brand . Tot deze kwaliteit
behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten
en / of mechanische beschadigingen
Kwaliteit 1 / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven
bladeren

25

Burley EL

Presentatie:

in planterbalen van 30 tot 50 kg , waarvan de bladeren op de
„armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd

Vochtigheid :

14 %

Bladeren van kwaliteit A

Kwaliteit A:

volledig rijpe bladeren , volledig ontwikkeld , gaaf, gezond , zonder
drogingsgebreken , afkomstig van het middenblad , uniforme kleur
variërend van middelmatig hazelnootbruin tot hazelnootbruin
rood , open textuur , goede weefselstructuur en uitstekende
brand

Presentatie :

in planterbalen van 50 tot 70 kg , waarvan de bladeren op de
„armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd , zonder koord
( losblad )

Vochtigheid :

26

Virginia EL

22%

Bladeren van kwaliteit A

Kwaliteit A :

volledig rijpe bladeren , volledig ontwikkeld , gezond , gaaf, zonder
drogingsgebrekén , uniforme kleur variërend van citroengeel tot
middelmatig oranjegeel , goede substantie , goede weefselstructuur
en goede "brand , hoofdzakelijk afkomstig van het middenblad

Presentatie:

in planterbalen van 30 tot 40 kg , waarvan de bladeren op
„armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd , zonder koord
( losblad )

Vochtigheid :

19%
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Santa Fé
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Referentiekwaliteit

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe , gezonde bladeren , zonder drogingsgebreken , geheel inge
droogde hoofdnerf, kastanjebruin van kleur , enkele gaafheids
gebreken

28

Gefermenteerde Burley

Presentatie:

gesorteerde tabak in homogene voorlopige balen

Vochtgehalte :

18%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe , gezonde bladeren , zonder drogingsgebreken, geheel inge
droogde hoofdnerf, goede brand , van een hazelnoot- tot kaneel
bruine kleur , enkele gaafheidsgebreken

29

30

Havanna E

Round Scafati

Presentatie :

gesorteerde tabak in homogene voorlopige balen

Vochtgehalte :

18%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe , gezonde bladeren , fijne weefselstructuur, weinig gepronon
ceerde nervatuur, zonder drogingsgebreken , geheel ingedroogde
hoofdnerf, van een kastanjebruine , lichtbruine of groenachtige
kleur , enkele gaafheidsgebreken

Presentatie:

gesorteerde tabak in uniforme voorlopige balen

Vochtgehalte:

18%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

Presentatie :
Vochtgehalte:

31

32

Virginia E

Burley E

bladeren van voldoende grootte , goed rijp , van een uniforme kleur,
gezond, zonder gaafheidsgebreken , fijne weefselstructuur, soepel
en sterk , fijne nervatuur, goed bewaard , goede brand, typische
smaak en typisch aroma , bruikbaar als dekblad voor sigaren.
Ongeveer 25 % niet-gave bladeren kunnen worden toegestaan
met een ander middel dan tabak bijeengehouden bundels in
homogene voorlopige balen
18%

Bladeren van klasse 1
Klasse 1 :
bladeren van voldoende rijpheid , zonder drogingsgebreken , open
textuur, weinig geprononceerde nervatuur , gezond , van een
citroengele of oranje kleur

Presentatie:

ongebundelde tabak van een zelfde plukronde in homogene
voorlopige balen van 33 tot 45 kg

Vochtgehalte :

16%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

bladeren van voldoende rijpheid , zonder drogingsgebreken , open
textuur, weinig geprononceerde nervatuur , gezond , van een
kaneelbruine kleur in de verschillende schakeringen

Presentatie:

ongebundelde tabak van een zelfde plukronde in homogene
voorlopige balen van 33 tot 45 kg

Vochtgehalte :

18%

Nr . L 215 / 32
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Referentiekwaliteit
Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe bladeren, open textuur, soepel , oliehoudend , van een citroen
gele tot oranje kleur , glanzend , langer dan 40 cm , exclusief de
eerste en de laatste plukronde

34

Burley P

Presentatie:

gerangschikte bladeren in voorlopige balen van 45 kg

Vochtgehalte:

17%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe bladeren , open textuur , soepel , glanzende kleur, langer dan
. 40 cm , exclusief de eerste en de laatste plukronde

Presentatie:

gerangschikte bladeren in voorlopige balen van 35 kg

Vochtgehalte :

22%
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BIJLAGE II

Verpakte tabak: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1992

Soort

nummer

1

Referentiekwaliteit

Badischer Geudertheimer, Pereg,

Hauptgut (Leaves) van klasse 1

^orso

Klasse 1 :

rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donker
bruine kleur , van gelijke grootte , normale fermentatie

2

Badischer Burley E en de hybriden
dcicirvcin

3

Virgin D en de hybriden
dfl^rvdn

Presentatie:

in balen , kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 220 kg of
in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg

Vochtigheid :

16%

Hauptgut (Leaves) van klasse 1
Klasse 1 :

rijpe , gezonde , onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren
van lichtbruine of roodbruine tot donkerbruine kleur , gelijke
bladgrootte , normale fermentatie

Presentatie :

in balen of kisten van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van
ongeveer 225 tot 450 kg

Vochtigheid :

15%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe , gezonde , onbeschadigde bladeren van gele of geelrode tot
geelbruine kleur, normale fermentatie

Presentatie:

in balen of kisten van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van
ongeveer 225 tot 450 kg
13 %

Vochtigheid :

7

8

Bright

Burley I

Bladeren van categorie A
Categorie A :
bladeren van voldoende rijpheid , goed verzorgd , met open textuur
en niet te zware nerven , gezond , geel van kleur in verschillende
schakeringen
Presentatie :

in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van
ongeveer 150 tot 210 kg

Vochtigheid :

13%

Bladeren van categorie A

Categorie A :

bladeren van voldoende rijpheid , goed verzorgd, met open tex
tuur , ook stevige, met niet te zware nerven , gezond , met min of
meer warme hazelnootbruine kleur

Presentatie:

in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van
ongeveer 150 tot 210 kg

Vochtigheid :

13%
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Referentiekwaliteit

nummer

9

Maryland

Bladeren van categorie A
Categorie A :
bladeren van voldoende rijpheid , met lichte drogingsgebreken ,
ook met zeer weinig bronskleurige tinten , gemiddelde textuur, niet
te zware nerven , gezond , met een min of meer warme roodbruine
kleur

10

a ) Kentucky en de hybriden

daarvan

Presentatie :

in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van
ongeveer 150 tot 210 kg

Vochtigheid :

13%

Bladeren van categorie B

Categorie B:

b) Moro di Cori

bewaringsgebreken , kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken

c) Salento

11

goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zonder drogings- en
wat ^etre^ gaafheid, goed brandbaar

Presentatie :

in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in balen van ongeveer 170
tot 200 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 200 kg

Vochtigheid :

16%

a ) Forchhdmer Havanna II c

Bladeren van categorie B

b) Nostrano del Brenta

Categorie B :

c

1 R 't t 142

breken, kastanjebruin tot groenachtig van kleur, met gaafheidsge

esis en e

breken; rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerkleurig

d) Gojano

tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte (hybriden van

e) Hybriden van Badischer
Geudertheimer

gezonde bladeren met stevig of licht weefsel , zonder drogingsge

Badischer Geudertheimer)
Presentatie:

in balen , kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 200 kg of
in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg

Vochtigheid :

12

16%

a ) Beneventano

Bladeren van categorie B

b) Brasile Selvaggio en
vergelijkbare soorten

Categorie B :

voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel ,
met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging , fermentatie en
gaafheid

13

Xanti-Yaka

Presentatie:

in balen van ongeveer 120 kg of in vaten van ongeveer 330 kg

Vochtigheid :

16%

Bladeren van categorie B

Categorie B :

voldoende rijpe en gezonde bladeren , ongesteeld , ovaal-ellipsvor
mig, weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een
minder scherpe hoek vormen , eventueel enkele drogingsgebreken ,
meestal licht van weefsel , met een van geel tot kastanjebruin
variërende kleur , ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard ,
afkomstig van alle bladstanden , zachte smaak en voldoende
aroma , goed brandbaar
De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm

Presentatie :

in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg

Vochtigheid :

13%
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nummer

14
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Referentiekwaliteit

a ) Perustitza

Bladeren van categorie B

b ) Samsun

Categorie B :

voldoende rijpe en gezonde bladeren , ongesteeld (Perustitza) of
gesteeld ( Samsun ), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza )
of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofd
nerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen , eventueel
enkele drogingsgebreken , meestal licht van weefsel , met een van
geel tot kastanjebruin variërende ( Perustitza ) of naar het roodach
tige zwemende ( Samsun ) kleur , ernstige gaafheidsgebreken maar
goed bewaard , afkomstig van alle bladstanden , zachte smaak en
voldoende aroma , goed brandbaar
De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm

15

Presentatie :

in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg

Vochtigheid :

13 %

Erzegovina en vergelijkbare

Bladeren van categorie B

soorten

Categorie B:

voldoende rijpe en gezonde bladeren , ongesteeld, ovaal of ellips
vormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de
zijnerven een minder scherpe hoek vormen , eventueel enkele
drogingsgebreken , meestal licht van weefsel , met een van geel tot
kastanjebruin variërende kleur , ernstige gaafheidsgebreken maar
goed bewaard , afkomstig van alle bladstanden , zachte smaak en
voldoende aroma , goed brandbaar
De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm

16

a ) Round Tip
b ) Scafati

"

Presentatie :

in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg

Vochtigheid :

13 %

Bladeren van categorie B
Categorie B :

c) Sumatra I

laag middenblad , gesorteerd naar lengte volgens de volgende

verhoudingen:
le lengte ( gelijk aan of groter dan 38 cm )

60%

2e lengte ( van 32 tot minder dan 38 cm )

35%

3e lengte ( van 25 tot minder dan 32 cm )

5%

goed geproportioneerde bladeren , goed gerijpt , met uniforme
kleur , gezond , zonder gaafheidsfouten , met fijn , elastisch en stevig
weefsel , met verzonken nerven , goed gefermenteerd en bewaard ,
goed brandbaar , van een typische smaak en aroma , bruikbaar als
dekblad van sigaren , met ongeveer 25% niet-gave bladeren

Presentatie:

in balen van ongeveer 70 tot 90 kg of in kartonnen dozen van
ongeveer 180 tot 210 kg

Vochtigheid :

16%

*

17

Basmas

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
15 cm lang , goudgele of oranjegele tot roodgele kleur , goede
soepelheid en glans, gemiddelde substantie , open textuur en goede
weefselstructuur , typisch en sterk aroma , goede brand

Nr . L 215 / 36
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nummer
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Referentiekwaliteit

Basmas

Kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven

(vervolg)

bladeren ( I / II )

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebre
ken , weinig aangetast door ziekten , tot 20 cm lang, lichtgele ,
roodachtige of lichtbruine kleur , voldoende open textuur en goede
weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans , gemiddelde
substantie , typisch en sterk aroma , zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven

bladeren ( III )

18

Katerini en vergelijkbare soorten

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid:

13%

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I / III:

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
20 cm lang , lichtgele of oranjegele tot roodachtige kleur , open
textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie , goede
weefselstructuur en zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven

bladeren ( 1 / II )

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en drogingsgebreken,
weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde , tot
25 cm lang , gele , oranjegele , geelgroene , roodachtige of licht
bruine kleur, open textuur , gemiddelde substantie , middelmatige
soepelheid en glans , goede weefselstructuur en zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven
bladeren

19

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid :

13%

a ) Kaba Koulak ( klassieke )

Bladeren van kwaliteit I / III

b) Elassona

Kwaliteit I / III:
i

rijpe, gave , gezonde , goed behandelde bladeren , afkomstig van
iedere plukronde uitgezonderd de laatste ( topblad ), tot 25 cm lang
voor Kaba Koulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Elassona ,
Karatzova en Kontoula, middelmatig tot donkergele kleur , goede
soepelheid en glans , open textuur, goede weefselstructuur en
uitstekende brand

Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en / of drogingsgebre
ken, weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukron
de , tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 25 cm lang
voor Elassona , Karatzova en Kontoula , gele tot roodachtige kleur ,
vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur , middelmatige
soepelheid en glans , uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven
bladeren

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid :

13%
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20

a ) Kaba Koulak

(andere dan klassieke)

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig

b ) Myrodata Smyrne,
Trapezous en Phi 1

van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad ), tot 30 cm
lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang
voor Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne , lichtgele tot
roodachtige kleur, goede soepelheid en glans , vrij open textuur ,
goede weefselstructuur en uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven

bladeren ( 1 / II )

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken ,
weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukronde ,
tot 35 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous , tot
25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne ,
gele tot lichtbruine kleur, vrij open textuur, vrij goede weefsel
structuur, voldoende soepelheid en glans , zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven

bladeren ( III )

21

Myrodata Agrinion

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid :

13%

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I / III:

rijpe , gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
25 cm lang , gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid

en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende
brand

Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven

bladeren ( I / II )

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebre
ken , weinig aangetast door ziekten , afkomstig van iedere plukron
de , tot 30 cm lang, gele tot lichtroodachtige kleur , vrij open
textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede soepelheid en
glans , uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven

bladeren (III )

22

Zichnomyrodata

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid :

14 %

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig behandelde bladeren van iedere
plukronde uitgezonderd de laatste (topblad ), tot 20 cm lang ,
lichtgele tot lichtoranjegele kleur , goede soepelheid en glans , open
textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken ,
weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde , tot
25 cm lang , gele tot lichtroodachtige kleur , vrij open textuur en vrij
goede weefselstructuur , vrij goede elasticiteit en glans , uitstekende
brand

Kwaliteit I / III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven

bladeren ( III )

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid :

13 %

Nr . L 215 / 38

Soort
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Tsebelia

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit 1 / III:

rijpe , gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren, afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
30 cm lang, geelrode , oranjegele tot roodachtige kleur , open
textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie , goede
weefselstructuur en zeer goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven

bladeren ( I / II )

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken ,
afkomstig van iedere plukronde , tot 40 cm lang, lichtgele tot
roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur, voldoende
soepelheid en glans, gemiddelde bladsubstantie , vrij goede weef
selstructuur en zeer goede brand. Tot deze kwaliteit behoren, ook
bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en / of
mechanische beschadigingen
Kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven
bladeren

24

Mavra

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid :

13%

Bladeren van kwaliteit I / III

Kwaliteit I / III :

rijpe , gave , gezonde , zorgvuldig gedroogde bladeren , afkomstig
van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot
30 cm lang, van geelrood of oranjegeel tot roodachtig variërende
kleur, open textuur, goede weefselstructuur, goede soepelheid en
glans , gemiddelde substantie en goede brand
Kwaliteit I / III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven
bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken,
afkomstig van iedere plukronde , tot 40 cm lang , geelachtige tot
roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede
weefselstructuur, vrij goede elasticiteit en glans , gemiddelde sub
stantie en goede brand . Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren
met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en / of mechanische
beschadigingen
Kwaliteit I / III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven
bladeren

25

Burley EL

Presentatie :

in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid :

13%

Bladeren van kwaliteit A

Kwaliteit A :

volledig rijpe , volledig ontwikkelde , gave, gezonde, zorgvuldig
gedroogde bladeren afkomstig van het middenblad, uniforme
kleur variërend van middelmatig hazelnoótbruin tot hazelnoot
bruinrood , open textuur , goede weefselstructuur en uitstekende
brand

26

Virginia EL

Presentatie :

in balen van ongeveer 100 kg of in kisten van ongeveer 200 kg of in
vaten van ongeveer 240 tot 280 kg

Vochtigheid :

13%

Bladeren van kwaliteit A

\

Kwaliteit A :

volledig rijpe , volledig ontwikkelde bladeren afkomstig van het
middenblad , gezond , gaaf, zorgvuldig behandeld , uniforme kleur
variërend van citroengeel tot middelmatig oranjegeel , goede
weefselstructuur en goede brand

Presentatie :

in balen van ongeveer 100 kg

Vochtigheid :

13%
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27

28

29

Santa Fé

Gefermenteerde Burley

Havanna E

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe, gezonde bladeren , goed gefermenteerd, van een kastanje
bruine of donkerbruine kleur , enkele gaafheidsgebreken

Presentatie:

in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot
210 kg

Vochtigheid:

14%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe , gezonde bladeren , goed gefermenteerd , van een kastanje
bruine kleur , enkele gaafheidsgebreken

Presentatie:

in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot
210 kg

Vochtigheid :

14 %

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe , gezonde bladeren , fijne weefselstructuur , weinig gepronon

ceerde nervatuur, goed gefermenteerd , van een kastanjebruine of
lichtbruine kleur of met groenachtige tinten , enkele gaafheidsge
breken

30

Round Scafati

Presentatie:

in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot
210 kg

Vochtigheid :

14%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

bladeren van voldoende grootte , goed rijp , van een uniforme kleur,
gezond , zonder ernstige gaafheidsgebreken , fijne weefselstructuur ,

soepel en sterk , fijne nervatuur, goed bewaard , g9ede brand ,
typische smaak en typisch aroma , goed gefermenteerd , bruikbaar
als dekblad voor sigaren. Ongeveer 25% niet-gave bladeren
kunnen worden toegestaan

31

Virginia E

Presentatie:

in balen van 70 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 180 tot
210 kg

Vochtigheid :

14%

Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

bladeren van voldoende rijpheid , open textuur , weinig gepronon
ceerde nervatuur, gezond, van een gele kleur met verschillende
schakeringen van citroengeel tot oranje

32

Burley E

Presentatie:

in kartonnen dozen van 170 tot 210 kg

Vochtigheid :

14%

Bladeren van klasse 1
. Klasse 1 :

bladeren van voldoende rijpheid , open textuur , weinig gepronon

ceerde nervatuur, gezond, van een kaneelbruine kleur in de
verschillende schakeringen
Presentatie:

in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg

Vochtigheid:

14%

Nr . L 215 / 40
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Bladeren van klasse 1

Klasse 1 :

rijpe, goed verzorgde bladeren, open textuur, soepel , oliehoudend ,
van een citroengele tot oranje kleur, glanzend , langer dan 40 cm ,
exclusief de eerste en de laatste plukronde

Presentatie:
Vochtigheid :

ongebundelde tabak in kartonnen dozen van 200 kg
12,5%

Bladeren van klasse 1
Klasse 1 :

rijpe, goed verzorgde bladeren , open textuur, soepel, glanzende
kleur , langer dan 40 cm , exclusief de eerste en de laatste
plukronde

Presentatie :

ongebundelde tabak in kartonnen dozen van 180 kg

Vochtigheid :

13 %
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BIJLAGE III

Erkende produktiegebieden voor elk van de in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabak
Soort

1 . Badischer Geudertheimer,
Pereg, Korso

Land

Duitsland

Frankrijk

Produktiegebieden -

Rijnvlakte en aangrenzende dalen, Mittelfranken, Brandenburg, Mecklen
burg-Voorpommeren
Nord-Pas-de-Calais , Picardië , Champagne-Ardennes , Elzas-Lotharingen,
Val-de-Loire , Poitou-Bretagne en Centre

2. Badischer Burley E en de
hybriden daarvan

Duitsland

f Rijnvlakte en aangrenzende dalen en Mittelfranken , Brandenburg,
Mecklenburg-Voorpommeren , Saksen , Saksen-Anhalt , Thuringen

Frankrijk

A (*)- Aquitanië, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Elzas-Lotharingen,
Rhône-Alpes , Franche-Comté , Val-de-Loire , Centre , Poitou-Bre
tagne , Bourgogne , Charente en Languedoc-Roussillon

3 . Virgin D en de hybriden
daarvan

Italië

B (*)

Piemonte , Lombardije , Veneto en Emilia-Romagna

Duitsland

Sleeswijk-Holstein , Neder-Saksen, Frankenland, Rijnvlakte en aangrenzende
dalen , Brandenburg , Mecklenburg-Voorpommeren , Saksen , Saksen-Anhalt,
Thuringen

Frankrijk

Aquitanië, Midi-Pyrénées , Auvergne-Limousin, Champagne-Ardennes,
Elzas-Lotharingen , Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence , Val-de-Loire,
Centre, Poitou-Bretagne, Charente , Languedoc-Roussillon , Normandië,

Bourgogne , Nord-Pas-de-Calais, Picardië en Île-de-France
4 . a ) Paraguay en de hybriden
daarvan

Frankrijk

A (*) Aquitanië, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limou
sin, Poitou-Bretagne , Charente, Val-de-Loire , Centre , Rhône-Alpes,
Provence, Franche-Comté, Elzas-Lotharingen , Champagne-Ardennes,
Picardië , Nord-Pas-de-Calais , Normandië en Bourgogne

Italië

B (*) Molise en Campanië

België

C ( * ) Vlaanderen

Frankrijk

A (*) Nord-Pas-de-Calais, Picardië , Champagne-Ardennes, Val-de-Loire en
Elzas-Lotharingen

België

C {*) Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg

5 . Nijkerk

Frankrijk

Departementen Lot en Aveyron

6 . Misionero

Frankrijk

Eiland Réunion

7. Bright

Italië

b ) Dragon vert en de hybriden
daarvan , Philippin , Petit

Grammont
(Flobecq), Semois , Appelterre

Friuli , Veneto , Lombardije , Piemonte , Toscane, Marche, Umbrië, Latium ,
Abruzzen, Molise, Campanië , Basilicata, Apulië en Calabrië

8 . Burley I

Italië

Veneto, Lombardije , Piemonte, Umbrië, Emilia-Romagna , Latium , Abruz
zen , Molise , Campanië, Basilicata, Apulië en Sicilië

9 . Maryland

Italië

Friuli , Lombardije, Toscane , Marche , Umbrië, Latium, Molise en Cam
panië

10. Kentucky

Italië

Veneto, Toscane, Umbrië, Latium , Campanië

Spanje

Extremadura , Andalusië

Italië

Friuli , Trentino , Veneto , Toscane , Latium , Molise en Campanië

Italië

Veneto, Toscane, Molise, Campanië , Latium en Apulië

12. Beneventano, Brasile Selvaggio

Italië

Campanië en Sicilië

13 . Xanti-Yakà

Italië

Abruzzen, Campanië , Basilicata en Apulië

11 . a ) Forchheimer Havanna II c
b ) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142

d ) Gojano

e) Hybriden van Badischer
Geudertheimer
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Land

Produktiegebieden

14 . a) Perustitza
b) Samsun

Italië

Latium , Abruzzen , Molise , Campanië , Apulië en Sicilië

15 . Erzegovina

Italië

Latium, Abruzzen en Apulië

16 . Round Tip

Griekenland

Centraal-Macedonië

Italië

Campanië

17 . Basmas

Griekenland

Thracië , Macedonië , Sterea Hellas en Thessalië

18 . a ) Katerini

Griekenland

Macedonië

b) Vergelijkbare soorten
19 . a ) Kaba Koulak ( klassieke)

Macedonië, Sterea Hellas , Epirus en Thessalië
Griekenland

b) Elassona

20 . Kaba Koulak

30 . 7 . 92

Macedonië
Thessalië

Griekenland

( andere dan klassieke )

Macedonië , Thessalië , Sterea Hellas , Thracië, Epirus, Peloponnesus en de
eilanden

21 . Myrodata Agrinion

Griekenland

Sterea Hellas

22 . Zichnomyrodata

Griekenland

Thessalië

23 . Tsebelia

Griekenland

Epirus en Sterea Hellas

24 . Mavra

Griekenland

Thessalië, Peloponnesus en Sterea Hellas

25 . Burley EL

Griekenland

Macedonië en Thessalië

26 . Virginia EL

Griekenland

Sterea Hellas , Thessalië , Macedonië , Thracië , Peloponnesus en Epirus

27 . Santa Fé

Spanje

Andalusië

28 . Gefermenteerde Burley

Spanje

Extremadura , Andalusië , Castilië-Leon , Castilië-Mancha , Gemeenschap
Valencia , Navarra , Rioja , Catalonië en Madrid

29 . Havana E

Spanje

Castilië-Leon , Navarra , Galicië, Asturië en Cantabrië , gebied van Campero
in het Baskenland

30 . Round Scafati

Spanje

Galicië , Asturië , Navarra , Castilië-Leon en Cantabrië

31 . Virginia E

Spanje

Extremadura , Andalusië , Castilië-Leon en Castilië-Mancha

32 . Burley E

Spanje

Extremadura , Andalusië , Castilië-Leon en Castilië-Mancha

33 . Virginia P

Portugal

Beira Interior , Ribatejo Oeste , Alentejo en Regiao Autónoma dos Açores

34 . Burley P

Portugal

Beiras , Ribatejo Oeste , Entre Douro e Minho , Tras-os-Montes en Regiao
Autónoma dos Açores

(*) Specifiek produktiegebied als bedoeld in artikel 4 , lid 5 , van Verordening ( EEG ) nr . 727 / 70 .
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BIJLAGE IV

Streefprijzen, interventieprijzen en premies voor tabaksbladeren van de oogst 1992
Afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak van de oogst 1992
(in ecu/kg)

Volg6

cSoort_»

nummer

er
Streefpriis
v '

Interventieprijs

D

Premie

interventie-

Af 1 'd
■ 8e el e

Maximum
percentage
,
, ?

" '

lid 3 )

••

( artikel 3 ,

1

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

3,637

3,091

2,530

4,636

30 ( 2 )

2

Badischer Burley E en de hybriden daarvan

4,504

3,829

2,956

5,417

45 ( 3 )

3

Virgin D en de hybriden daarvan

4,618

3,925

2,922

5,171

30 ( 3 )

4

a ) Paraguay en de hybriden daarvan (specifieke zones A en C )

3,394

2,885

2,348

—

20 (4)

c) Paraguay en de hybriden daarvan (specifieke zone B )

2,953

2,510

2,043

—

30 (4 )

5

Nijkerk

3,351

2,849

2,128

—

20 («)

6

a) Misionero en de hybriden daarvan

3,123

2,654

2,155

—

30 ( s )

b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin,
Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre

b ) Rio Grande en de hybriden daarvan

l
J

1

r
J

...

t-.cc

ir\ts \

7

Bright

4,063

3,454

2,457

4,756

30 ( 6 )

8

Burley I

2,474

2,102

1,748

3,202

30 (6 )

9

Maryland

3,307

2,811

1,872

4,007

30 (6 )

2,791

2,373

1,902

3,341

30 (6)

2,351

1,763 (>) 1,658

2,957 (>) 30 (6)

1)270

1,079

0,935

1,825

30 (6)

3,056

2,598

2,251

4,324

45 ( 6 )

^ 393

2 459

2,142

3,737

45 (6)

2,599

2,209

1,930

3,371

45 (6 )

l 13,816

11,744

8,345

18,731

30 (6)

10

11

a ) Kentucky en de hybriden daarvan

b) Moro di Cori

L

c) Salento

J

a ) Forchheimer Havanna II c
b ) Nostrano del Brenta

"ï

c) Resistente 142

l

d ) Gojano

e) Hybriden van Badischer Geudertheimer

J

12

ï!b ) Beneven"no
Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten

|J

13

Xanti-Yaka

14

a) Perustitza

15

Erzegovina en vergelijkbare soorten

16

a ) Round Tip

"s

c) Sumatra I

J

b) Samsun

b) Scafati

\
J

'

'

2,085

3,761

17

Basmas

6,080

5,168

3,067

6,902

20 ( 7 )

18

Katerini en vergelijkbare soorten

5,064

4,305

2,729

6,185

20 ( 7 )

19

a) Kaba Koulak (klassieke)

-)

20

a) Kaba Koulak (andere dan klassieke)
b) Myrodata Smyrne , Trapezous en Phi I

"]
J

b ) Elassona

1>95Q

J

. ...

. ...
'

.
'

w (7)
2 700
'

?n / 7 )

21

Myrodata Agrinion

3,752

3,189

1,970

4,608

20 ( 7 )

22

Zichnomyrodata

3,898

3,313

2,078

4,805

20 ( 7 )

23

Tsebelia

2,359

1,769 (»)

1,914

3,072 (>)

20 ( 7 )
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Soort

c

Streefpn,s

Interventie-

prjjs

n

- ,

Premie

Afe le d
■ „
' e

Maximum
percentage

pn)s

lid 3)

mtervent.e-

|>

24

Mavra

2,303

1,727 (')

1,565

3,025 (')

20 (7)

25

Burley EL

2,247

1,910 c 1 )

1,496

3,031 c 1)

20 (6 )

26

Virginia EL

3,572

3,036

2,951

4,240

30 <6)

27

Santa Fé

1,381

1,174

0,300

2,031

30 ( 4 )

28

Gefermenteerde Burley

2,236

1,901

0,929

2,918

30 (4 )

29

Havanna E

2,873

2,442

1,949

. 3,627

30 (4 )

30

RoundScafati

7,529

6,400

5,134

11,408

30 (8 )

31

Virginia E

4,252

3,614

2,209

5,031

30 (4 )

32

Burlëy E

2,960

2,516

1,717

3,782

30 (4 )

33

Virginia P

4,256

3,617

2,350

4,944

30 ( 4 )

34

Burley P

3,067

2,607

1,717

3,890

30 (4 )

(') Op grond van artikel 13 van Verordening ( EEG ) nr. 727 / 70.
(2 ) Klasse III , Obergut.
(3)
(4 )
(5)
(4 )
(7)
(8)

Cé.
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Klasse III.
Klasse 3 .
Derde en vierde kwaliteit .
Categorie C.
Graad IV.
Klassen 3 en 4 .
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2063 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de basisprijs en de differentiëring naar seizoen van de basisprijs in de sector
schapevlees voor het verkoopseizoen 1993
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
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector schape- en geitevlees ( J ),
inzonderheid op artikel 3 , leden 1 en 2,

verkoopseizoen 1993 op het in deze verordening aangegeven
peil moeten worden vastgesteld;
Overwegende dat met inachtneming van de in de verkoop
seizoenen 1990 en 1991 op het gebied van de particuliere
opslag opgedane ervaring de naar seizoen gedifferentieerde
basisprijs voor elk week moet worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie (2 ),

Artikel 1

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Voor het verkoopseizoen 1993 wordt in de sector schape
vlees de basisprijs vastgesteld op 422,95 ecu / 100 kg geslacht
gewicht .

Comité (4 ),
Artikel 2

Overwegende dat de basisprijs moet worden vastgesteld
overeenkomstig de criteria van artikel 3 , lid 2, van Verorde
ning (EEG ) nr . 3013 / 89 ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de basisprijs voor
geslachte schapen rekening moet worden gehouden met de
doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ;
dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten
doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstan
daard te verzekeren, de voorziening veilig te stellen en billijke
prijzen bij de levering aan de verbruikers te waarborgen; dat ,
rekening houdend met deze elementen, de prijzen voor het

De in artikel 1 bedoelde basisprijs wordt naar seizoen

gedifferentieerd overeenkomstig de tabel in de bijlage bij de
onderhavige verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen
1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

( 1 ) Verordening L 289 van 7. 10 . 1989 , blz. 1 . Verordening
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 1741 / 91 (PB nr.
L 163 van 26 . 6 . 1991 , blz . 41 ).

(2 ) PB nr . C 119 van 11 . 5 . 1992 , blz. 51 .
( 3 ) PB nr . C 150 van 15 . 6 . 1992 .
(«) PB nr. C 169 van 6 . 7 . 1992 .

/
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BIJLAGE

Verkoopseizoen 1993
(in ecu/100 kg geslacht gewicht)

Week die begint op

Week

4 januari 1993

Basisprijs

1

432,17

januari 1993
januari 1993
januari 1993
februari 1993
februari 1993
februari 1993

2
3
4
5
6
7

435,12
438,55
441,00
443,45
445>90
448,35

22 februari 1993

8

450,80

9
10
11
12
13

452,76
454,72
455,70
455,70
454,72

14
15
16
17

453,35
451,49
448,84
446,88

11
18
25
1
8
15
1
8
15
22
29

maart
maart
maart
maart
maart

1993
1993
1993
1993
1993

5
12
19
26

april
april
april
april

3
10
17
24
31

mei
mei
mei
mei
mei

1993
1993
1993
1993
1993

18
19
20
21
22

443,94
441,00
437,08
432,18
427,28

7
14
21
28

juni
juni
juni
juni

1993
1993
1993
1993

23
24
25
26

421,40
416,50
412,58
408,66

5
12
19
26

juli
juli
juli
juli

1993
1993
1993
1993

27
28
29
30

405,72
403,76
402,78
402,29

2
9
16
23
30

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

31
, 32
33
34
35

401,77
401,77
401,77
401,77
401,77

6
13
20
27

september
september
september
september

36
37
38
39

401,77
401,77
401,77
401,80

4
11
18
25

oktober
oktober
oktober
oktober

40
41
42
43

401,90
402,00
402,09
402,19

1
8
15
22
29

november
november
november
november
november

1993
1993
1993
1993
1993

44
45
46
47
48

402,78
403,56
404,45
405,43
407,88

6
13
20
27

december
december
december
december

1993
1993
1993
1993

49
50
51
52

411,80
416,70
422,78
429,21

1993
1993
1993
1993

1993
1993
1993
1993
1993

1993
1993
1993
1993

1993
1993
1993
1993

*
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VERORDENING (EEG) Nr. 2064 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 762 / 89 tot invoering van een bijzondere maatregel
voor bepaalde zaaddragende leguminosen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

artikel 12 van Verordening (EEG ) nr. 1117 / 78 van 22 mei

1978 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
markt in gedroogde voedergewasssen (5 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Artikel 1

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

In artikel 5 van Verordening (EEG ) nr. 762 / 89 worden de
jaartallen „ 1992 / 1 993" vervangen door de jaartallen „1 995 /
1996".

Overwegende dat bij Verordening (EEG ) nr. 762 / 89 ( 4)
voor bepaalde zaaddragende leguminosen een bijzondere
maatregel is ingevoerd; dat de geldigheidsduur van deze
verordening op 30 juni 1993 verstrijkt;

Overwegende dat de instandhouding van de teelt van
zaaddragende leguminosen zoals linzen, kekers en wikken
het economische belang van de Gemeenschap dient; dat de
geldigheidsduur van de bijzondere maatregel voor deze
produkten derhalve tot en met 30 juni 1996 verlengd dient te

Artikel 2

Artikel 4 , eerste zin , van Verordening (EEG) nr. 762 / 89
wordt als volgt gelezen:

„De Commissie stelt de toepassingsverordening vast
volgens de procedure van artikel 12 van Verordening
(EEG) nr. 1117 / 78 .".
Artikel 3

worden ;

Overwegende dat het dienstig is de nadere maatregelen voor
de toepassing vast te stellen volgens de procedure van

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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(»)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr.
nr.

C 303 van 22 . 11 . 1991 .
C 125 van 18 . 5 . 1992 .
C 98 van 21 . 4 . 1992 .
L 80 van 23 . 3 . 1989 , blz. 76 .

( 5) PB nr. L 142 van 30 . 5 . 1978 , blz . 2. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2275 / 89 (PB nr. L 21 8 van
28 . 7 . 1989 , blz . 1 ).
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2065 / 92 VAN DE RAAD
van 30 juni 1992

betreffende het percentage dat dient te worden gebruikt voor de berekening van de steun voor
gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 1993 / 1994
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gelet op Akte betreffende de toetreding van Spanje en
Portugal , inzonderheid op artikel 89 , lid 1 ,

te worden ; dat de Raad te gepaster tijd over het toekomstig
stelsel dient te besluiten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3),

Het percentage dat dient te worden gebruikt voor de
berekening van de in artikel 5 van Verordening (EEG )
nr. 1117 / 78 bedoelde steun , wordt vastgesteld op 70%
voor het verkoopseizoen 1993 / 1994 .

Overwegende dat artikel 5 , lid 2, van Verordening (EEG )
Artikel 2

nr . 1117 / 78 van de Raad van 22 mei 1978 houdende een

gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
gedroogde voedergewassen (4 ), bepaalt dat het percentage
dat dient te worden gebruikt voor de berekening van de
steun , dient te worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 43 , lid 2, van het Verdrag;

Overwegende dat krachtens artikel 5 , lid 2 , van Verordening

Overeenkomstig de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het
Verdrag besluit de Raad uiterlijk op 31 maart 1994 of vanaf
1994 / 1995 de steun voor producenten van gedroogde
voedergewassen dient te geschieden op de grondslag van deze
specifieke steun of door deze produkten op te nemen in het
algemene kader van steun voor akkerbouwgewassen .

(EEG) nr. 1 1 17 / 78 de in lid 1 van dat artikel bedoelde steun

gelijk dient te zijn aan een vast te stellen percentage van het
verschil tussen streefprijs en de gemiddelde wereldmarktprijs
voor de betrokken produkten ; dat gezien de kenmerken van
de betrokken markt het percentage voor het verkoopseizoen
1993 / 1994 dient te worden vastgesteld op 70% ;

Artikel 3

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

Overwegende dat het steunstelsel voor gedroogde voederge
wassen met ingang van 1 mei 1994 eventueel aangepast dient

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(») PB nr. C 303 van 22 . 11 . 1991 .
(2 ) PB nr . C 125 van 18 . 5 . 1992 .
( 3 ) PB nr. C 98 van 21 . 4 . 1992 .

(4 ) PB nr. L 142 van 30. 5 . 1978 , blz . 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 2275 / 89 (PB nr. L 218 van
28 . 7 . 1989 , blz . 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2066/ 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805 / 68 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 468 / 87 tot
vaststelling van de algemene voorschriften van het stelsel van de speciale premie voor
producenten van rundvlees, alsmede van Verordening (EEG) nr. 1357 / 80 tot instelling van
een premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

problemen zouden leiden ; dat het derhalve passend is de
keuze tussen de vaststelling van individuele en regionale

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

maxima aan de Lid-Staten over te laten ;

Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat het slachten van een te groot aantal dieren
gedurende het slachtseizoen het risico met zich meebrengt dat
de markt verstoord wordt en de interventieaankopen buiten
sporig toenemen ; dat det derhalve om het slachten van
mannelijke dieren buiten de jaarlijkse stalperiode aan te
moedigen , passend is onder bepaalde voorwaarden naast de
speciale premie een bijkomende premie toe te kennen voor
het slachten van dieren buiten het seizoen , gedurende de
eerste vier maanden van het jaar;

Overwegende dat de rundvleessector blijvend nadeel onder
vindt van economische factoren die, rekening houdende met
de mogelijkheden voor uitvoer naar derde landen , een
structureel gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod op
de markt van de Gemeenschap veroorzaken ;

Overwegende dat het, met het oog op verbetering van de
toestand in de landbouw in het algemeen, nodig is om zowel
in de landbouwsectoren die grondstoffen voor de rundvee
houderij leveren als in de rundvleessector zelf maatregelen te
treffen; dat deze maatregelen samen een verlaging van de
interventieprijs in de rundvleessector tot gevolg hebben ;
Overwegende dat de nadelige gevolgen hiervan voor de
producenten in aanzienlijke mate gecompenseerd moeten
worden door middel van premies, maar dat tevens het voor
een premie in aanmerking komende aantal mannelijke dieren
moet worden beperkt tot een niveau dat overeenkomt met
een economisch levensvatbaar bedrijf; dat wegens de uiteen
lopende sepcifieke activiteiten in de veehouderij de speciale
premie voor producenten van vlees en de premie voor het
aanhouden van zoogkoeien moeten worden gehandhaafd;
dat deze regelingen aan de nieuwe situatie moeten worden
aangepast door de voorwaarden voor de toekenning te
wijzigen;

Overwegende dat het voor de regeling van de premie voor
zoogkoeien daarentegen passend is te voorzien in de vaststel
ling van individuele referentiemaxima ; dat sommige ontwik

kelingen op het niveau van de produktie noodzakelijk
worden als gevolg van eventuele veranderingen in de bedrijfs
omvang of de produktiecapaciteit van de begunstigden ; dat
het dus wenselijk is te bepalen dat verkregen rechten inzake
individuele maxima onder bepaalde voorwaarden overge
dragen kunnen worden aan andere producenten , hetzij met
het bedrijf, hetzij zonder de band tussen de premierechten en
de geëxploiteerde oppervlakten te handhaven;
Overwegende dat nieuwe; producenten , alsmede producen
ten die reeds een bedrijf hadden maar waarvan het indivi
duele maximum om uiteenlopende redenen niet overeenkomt
met de normale ontwikkeling van het zoogkoeienbestand,
niet van het recht op premie mogen worden uitgesloten ; dat
derhalve een nationale reserve moet worden gevormd die
aanvankelijk afkomstig is uit een forfaitaire heffing op de
individuele maxima van alle producenten en vervolgens
aangevuld en beheerd wordt volgens communautaire crite
ria; dat het om dezelfde reden passend is de overdracht van
rechten op premies zonder overdracht van bedrijf te onder
werpen aan regels die het mogelijk maken een gedeelte van
deze overgedragen rechten zonder compenserende betaling in
te trekken en de ingetrokken rechten aan dezelfde nationale

Overwegende dat de heroriëntering van de premies niet tot
een toename van de totale produktie mag leiden; dat het
daartoe passend is het aantal voor een premie in aanmerking
komende dieren te beperken door de toepassing van respec
tievelijk regionale en individuele maxima , die bepaald wor

reserve toe te wijzen;

den aan de hand van referentiejaren; dat de meeste Lid-Staten
voor de regeling van de speciale premie niet over de
informatie beschikken die nodig is voor de vaststelling van
individuele referentiemaxima per producent; dat zulke gede

toegedeeld ;

tailleerde evaluaties bovendien tot diverse administratieve

(>) PB nr. C 303 van 22 . 11 . 1991 , blz. 29 .
( 2 ) PB nr. C 125 van 18 . 5 . 1992 .
( 3) PB nr. C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 20.

Overwegende dat, ten einde de producenten in probleemge
bieden te ondersteunen , dient te worden voorzien in het
instellen van een extra reserve die uitsluitend aan hen wordt

Overwegende dat het passend is een verband te leggen tussen
gevoelige zones of plaatsen en de produktie van zoogkoeien
om te zorgen dat deze produktie in het bijzonder gehand
haafd wordt in streken waar er geen alternatief is;

Overwegende voorts dat , gelet op de tendens tot steeds
verdere intensivering van de rundveehouderij , bij de vaststel
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ling van de premies rekening moet worden gehouden met de
verschillende mogelijkheden wat het eigen voederpotentieel
van elk bedrijf betreft, in verhouding tot het aantal en de
categorieën dieren die op dat bedrijf gehouden worden ; dat,
met name om de extensivering te bevorderen enerzijds de
toekenning van de premies beperkt moet worden door
toepassing van een factor voor de maximale veebezetting per
bedrijf en anderzijds een aanvullend bedrag moet worden
toegekend aan producenten die een minimum bezettingsfac
tor niet overschrijden; dat echter rekening moet worden
gehouden met de situatie van de kleine producenten ;
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Overwegende dat het ter vereenvoudiging van de landbouw
wetgeving dienstig is de premie- en interventieregelingen in
twee gescheiden afdelingen van Verordening (EEG ) nr. 805 /
68 samen te brengen ( 3 );
Overwegende dat de Verordeningen (EEG ) nr. 468 / 87 (4 )
en nr . 1357 / 80 ( 5 ) dienen .te worden ingetrokken ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat de onevenwichtige marktsituatie onder
meer veroorzaakt wordt door het feit dat een groot aantal

Artikel 1

stierkalveren van melkrassen beschikbaar is voor de rund

veehouderij ; dat het gezien de verschillen in de produktie
structuur in de Lid-Staten passend is de Lid-Staten de keuze te
laten tussen uitkering van een premie voor het slachten van
deze kalveren of instelling van een nieuwe interventieregeling
voor geslachte lichte mannelijke dieren;
Overwegende dat de bedragen van de speciale premies en de
premie voor zoogkoeien geleidelijk en in verschillende etap
pes moeten worden aangepast; dat ze, om het beoogde
economische doel te bereiken , binnen een bepaalde termijn
moeten worden uitgekeerd ;
Overwegende dat de landbouw op het grondgebied van de
nieuwe Duitse Lander zich vergeleken met die elders in de
Gemeenschap nog in een bijzondere situatie bevindt; dat deze
onderhevig is aan een aanhoudend en diepgaand herstructu
reringsproces, waardoor de omvang en de gerichtheid,
alsmede de produktiestructuur van talrijke bedrijven zullen
veranderen; dat deze bijzondere omstandigheden in aanmer
king genomen moeten worden door aanneming , op voorlo
pige titel , van specifieke maatregelen; dat het derhalve
noodzakelijk is voor de regelingen inzake de speciale premie
en de zoogkoeienpremie bijzondere regionale maxima vast te
stellen en Duitsland te machtigen de details voor deze
maatregelen vast te stellen ; dat de Raad op basis van een
verslag van de Commissie een besluit zal nemen over de
integratie van het grondgebied van de nieuwe Duitse Lander
in de communautaire regeling;

Overwegende dat voor de premie voor zoogkoeien specifieke
bepalingen moeten worden vastgesteld voor de overgang van
de oude naar de nieuwe regeling;
Overwegende dat het, met het oog op de samenhang in het
Gemeenschapsrecht voor de landbouw, dienstig is om voor
de toepassing van de voorwaarden betreffende de extensive
ring van de produktie gebruik te maken van reeds geldende
besluiten , in casu Verordening (EEG) nr. 2328 / 91 van de
Raad van 15 juli 1991 betreffende de verbetering van de
doeltreffendheid van de landbouwstructuur (') en Richtlijn
75 / 268 / EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de
landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebie
den (2);
Overwegende dat voor de controle op veehouderijactiviteiten
waarvoor premies worden verleend , een systeem voor iden
tificatie en registratie van vee nodig is dat voldoet aan criteria
die voor de gehele Gemeenschap identiek zijn ;
(>) PB nr . L 218 van 6 . 8 . 1991 , blz . 1 .

(2 ) PB nr. L 128 van 19. 5 . 1975 , blz . 1 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr . 797 / 85 ( PB nr. L 93 van
30 . 3 . 1985 , blz . 1 ).

Verordening ( EEG) nr. 805 / 68 wordt als volgt gewijzigd :
1 . boven artikel 4 bis wordt de volgende vermelding
ingevoegd :
„Afdeling 1 - Premieregeling";

2 . artikel 4 bis wordt vervangen door de volgende artike
len :

„Artikel 4a

In de zin van deze afdeling wordt verstaan onder:

— producent: een individuele landbouwer, natuurlijke
persoon of\ rechtspersoon , of een groepering van
natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de
rechtspositie van die groepering en van haar leden
volgens het nationale recht , van wie , respectievelijk
waarvan , het bedrijf zich op het grondgebied van de
Gemeenschap bevindt en die rundéren houdt ;

— bedrijf: het geheel van door de producent beheerde
produktie-eenheden op het grondgebied van een
zelfde Lid-Staat ;

— zoogkoe :
i) een koe van een vleesras of verkregen door

kruising met zo'n ras en dat hoort bij een beslag
dat wordt gebruikt voor het opfokken van
kalveren voor vleesproduktie ,
of

ii) een drachtige vaars die een zoogkoe vervangt en
aan dezelfde voorwaarden voldoet .
Artikel 4b

1 . Aan rundvleesproducenten die op hun bedrijf
mannelijke runderen houden kan op hun verzoek een
speciale premie worden verleend. Deze premie wordt per
kalenderjaar en per bedrijf tot het regionale maximum
voor ten hoogste 90 dieren voor elke in lid 2 bedoelde
leeftijdsgroep toegekend.

2.
De premie wordt voor elk mannelijk rund ten
hoogste tweemaal toegekend ,
( 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 48 van 17 . 2 . 1987 , blz . 4 .
(*) PB nr . L 140 van 5 . 6 . 1980 , blz . 1 .
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— de eerste keer als het rund 10 maanden oud is

6.
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Per in aanmerking komend dier bedraagt de

premie:
— de tweede keer nadat het rund 22 maanden oud is

geworden.
Om voor een premie in aanmerking te komen moet ieder
dier waarvoor een premie is aangevraagd voor een nader
te bepalen periode door de producent worden gemest.
3.
Wanneer in een gebied het totaal aantal dieren
waarvoor een premie is aangevraagd en die voldoen aan
de voorwaarden voor de toekenning van de speciale
premie , het regionale maximum overschrijdt, wordt het
aantal dieren dat voor een premie in aanmerking komt in
het betrokken jaar per producent evenredig vermin
derd .

Voor de berekening van het totaal wordt alleen rekening
gehouden met de dieren waarvoor op grond van de
leeftijd tussen 10 en 21 maanden een premie is aange
vraagd .
In de zin van dit artikel wordt verstaan onder

a) gebied: een Lid-Staat of een gebied binnen een
Lid-Staat naar keuze van de betrokken Lid-Staat ;

b) regionaal maximum: het aantal dieren waarvoor in
een gebied en op grond van het referentiejaar de
speciale premie is toegekend; als referentiejaar kun
nen de Lid-Staten voor hun hele grondgebied 1990 ,
1991 of 1992 kiezen. De Lid-Staten stellen de

Commissie vóór 31 januari 1993 in kennis van het
gekozen referentiejaar .
4.
Voorzover de Lid-Staten over de noodzakelijke
informatie beschikken kunnen zij binnen de grenzen van
hun regionale maxima en op basis van objectieve criteria
aan alle producenten een individueel maximum toeken
nen .

In dat geval :
a ) wordt het recht op premie van iedere producent
beperkt tot zijn individuele maximum ,

b) is de evenredige vermindering niet van toepassing,
c) stellen de Lid-Staten bijzondere beheersvoorwaarden
vast die gebaseerd zijn op de beginselen van de
artikelen 4e en 4f.

5.
De Lid-Staten kunnen besluiten de premie bij het
slachten van de runderen toe te kennen . De premie wordt
echter niet toegekend wanneer het geslacht gewicht
minder dan 200 kg bedraagt .

— 60 ecu voor het kalenderjaar 1993 ;
— 75 ecu voor het kalenderjaar 1994 ;

— 90 ecu met ingang van het kalenderjaar 1995 .
Behalve in deugdelijk gemotiveerde, uitzonderlijke
gevallen moet de premie worden uitbetaald zodra de
controles zijn uitgevoerd en uiterlijk op 30 juni volgend
op het kalenderjaar waarvoor de premie wordt aange
vraagd.

7.
Voor ieder mannelijk rund moet uiterlijk vanaf de
eerste premieaanvraag een administratief document wor
den bijgehouden totdat het geslacht wordt .
8.
De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen van
dit artikel vast volgens de procedure van artikel 27.
Artikel 4c

1.
Wanneer in een Lid-Staat het aantal in de periode
van 1 september tot en met 30 november geslachte
mannelijke runderen hoger ligt dan 40 % van het totaal
aantal jaarlijks geslachte mannelijke runderen , kunnen
de procenten met ingang van het kalenderjaar 1993 op
aanvraag bovenop de overeenkomstig artikel 46 toege
kende speciale premie een extra premie verkrijgen (sei
zoencorrectiepremie) .

Voor de vaststelling van de overschrijding van het
percentage van 40 % wordt rekening gehouden met de
slachtingen die zijn verricht tijdens het tweede jaar dat
voorafgaat aan het slachten van het voor de premie in
aanmerking komende dier.
Voor de toepassing van het onderhavige artikel in het
Verenigd Koninkrijk wordt Noord-Ierland als een aparte
grootheid beschouwd .

2.
De premie bedraagt 60 ecu per mannelijk rund
waarvoor reeds de speciale premie is toegekend en dat in
de periode van 1 januari tot en met 30 april van het
daaropvolgende jaar is geslacht .
3.
De Commissie brengt de Raad voor het eind van
1995 verslag uit over de gevolgen van deze premierege
ling, eventueel met passende voorstellen .
4.
De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen van
dit artikel vast volgens de procedure van artikel 27 .
Artikel 4d

De premie wordt uitbetaald of terugbetaald aan de
producent .

Het Verenigd Koninkrijk is gemachtigd in Noord
Ierland een ander stelsel voor de toekenning van de
bijzondere premie toe te passen dan in de rest van zijn
grondgebied.

1.
Aan producenten die op hun bedrijf zoogkoeien
houden , kan op hun verzoek een premie voor zoogkoeien
worden verleend (zoogkoeienpremie).

2.
De toekenning van deze premie per producent is
gebonden aan een individueel maximum . Dit maximum
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is gelijk aan het aantal dieren waarvoor op grond van een
referentiejaar een premie is toegekend, zodanig vermin
derd dat de in artikel 4f bedoelde nationale reserve kan
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de controles zijn uitgevoerd en uiterlijk op 30 juni
volgende op het kalenderjaar waarvoor de premie wordt
aangevraagd .

worden aangelegd . Als referentiejaar kunnen de Lid-Sta
ten 1990, 1991 of 1992 kiezen . De Lid-Staten stellen de
Commissie vóór 31 januari 1993 in kennis van het
gekozen referentiejaar.

Tot een bedrag van 25 ecu per koe mogen de Lid-Staten
een aanvullende nationale premie toekennen , met dien
verstande dat bij de toekenning van deze premie niet mag
worden gediscrimineerd tussen de veehouders in eenzelf

3.
Indien ten gevolge van natuurlijke omstandighe
den de premie voor het referentiejaar niet is uitbetaald of
is verminderd kan worden uitgegaan van het aantal dat
overeenkomt met de uitbetalingen die in het dichtst
bijgelegen referentiejaar zijn verricht.

de Lid-Staat .

Indien de premie voor het referentiejaar niet is uitbetaald
of is verminderd ten gevolge van het opleggen van
sancties, zal worden uitgegaan van het aantal dat
geconstateerd is bij de controle die tot deze sancties
hebben geleid.
4.
Het recht op premie wordt verbonden aan produ
centen aan wie de premie uit hoofde van het referentie
jaar is toegekend en die eveneens de premie hebben
aangevraagd voor de jaren tot en met 1992 .
5.
De premie wordt toegekend aan producenten die in
de twaalf maanden na de indiening van de aanvraag geen
melk of zuivelprodukten leveren die afkomstig zijn van
hun bedrijf en die in die periode gedurende ten mindste 6
opeenvolgende maanden een aantal zoogkoeien houden
dat ten minste gelijk is aan het aantal waarvoor de premie
werd aangevraagd .
Rechtstreekse levering van melk of zuivelprodukten van
het bedrijf aan de consument vormt echter geen belem
mering voor verlening van premie .
6.
De premie wordt ook toegekend aan producenten
die melk of zuivelprodukten leveren en wier individuele
referentiehoeveelheid als bedoeld in artikel 5 quater van
Verordening (EEG) nr. 804 / 68 (') ten hoogste
60 000 kg bedraagt .

In dat geval wordt de premie verleend voor ten hoogste
10 zoogkoeien per jaar en per bedrijf die vanaf de
indiening van de aanvraag ten minste zes opeenvolgende
maanden zijn gehouden .
Of de koeien behoren tot de zoogkoeien dan wel tot de
melkkoeien wordt met name geverifieerd aan de hand
van de hierboven bedoelde referentiehoeveelheid van de

begunstigede en van een volgens de procedure van
artikel 27 vast te stellen gemiddelde melkopbrengst .
7.

Per in aanmerking komend dier bedraagt de

premie:

—

70 ecu voor het kalenderjaar 1993 ,

—

95 ecu voor het kalenderjaar 1994 ,

Voor bedrijven in de gebieden bedoeld in de bijlage bij
Verordening (EEG ) nr. 2052 / 88 (2 ) worden de eerste 20
ecu van deze aanvullende premie per koe gefinancierd uit
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (EOGFL) — afdeling Garantie.
8.
De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen van
dit artikel vast volgens de procedure van artikel 27:
— met name die welke het de Lid-Staten mogelijk
maken om , rekening houdende met de structuur van
hun zoogkoebestanden , de in lid 2 bedoelde vermin
dering vast te stellen;
— alsmede die welke betrekking hebben op de definitie
van het begrip „zoogkoe", bedoeld in artikel 4a .
(») Verordening (EEG ) nr. 804 / 68 van de Raad van 27
juni 1968 houdende de totstandbrening van een
gemeenschappelijke organisatie in de sector melk en
zuivelprodukten (PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 ,
blz . 13 ). Vérordening laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG ) nr. 816 / 92 (PB nr . L 86 van 1 . 4 .
1992 , blz . 83 ).
( 2 ) Verordening (EEG ) nr. 2052 / 88 van de Raad van 24
juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met

structurele strekking, hun doeltreffenheid alsmede de
coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en
met die van de Europese Investeringbank en de
andere bestaande financieringsinstrumenten (PB nr.
L 185 van 15 . 7 . 1988 , blz . 9 ).
Artikel 4e

1 . Wanneer een producent zijn bedrijf verkoopt of
anderszins overdraagt , kan hij al zijn rechten op de
zoogkoeienpremie overdragen aan degene die zijn bedrijf
overneemt. Hij kan zijn rechten ook geheel of gedeeltelijk
overdragen aan andere producenten zonder zijn bedrijf
over te dragen . De Commissie kan volgens de procedure
van artikel 27 bijzondere regels vaststellen betreffende
het minimum aantal rechten dat onder een gedeeltelijke
overdracht mag vallen .

In geval van overdracht van rechten zonder overdracht
van bedrijf wordt een gedeelte van de overgedragen
rechten , ten hoogste 15% , zonder een compenserende
uitkering teruggegeven aan de nationale reserve van de
Lid-Staat waar zijn bedrijf zich bevindt , ten einde gratis
te worden toegedeeld aan nieuwkomers of aan andere in
artikel 4f, lid 2 , bedoelde producenten .

— 120 ecu vanaf het kalenderjaar 1995 .

2.

Behalve in deugdelijk gemotiveerde, uitzonderlijke
gevallen , moet de premie worden uitbetaald zodra

a) nemen de nodige maatregelen om te voorkomen dat
premierechten door overdracht terechtkomen buiten

De Lid-Staten
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gevoelige zones of gebieden waar de rundveehouderij
voor de plaatselijke economie van groot belang is;
b) kunnen bepalen dat de overdracht van rechten
zonder overdracht van het bedrijf hetzij rechtstreeks
tussen producenten , hetzij via de nationale reserve
plaatsvindt .

3.
De Lid-Staten kunnen vóór een nader te bepalen
datum tijdelijke overdrachten toestaan van het gedeelte
van de premierechten die de producent die erover
beschikt niet zal doen gelden .
4.
De aan een producent overgedragen en / of tijdelijk
afgestane premierechten worden opgeteld bij de rechten
die hem eerder op grond van zijn individuele maximum
zijn toegekend .
5.
De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen van
dit artikel vast volgens de procedure van artikel 27 .
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b ) Producenten die voor het referentiejaar een premie

hebben aangevraagd , welke aanvraag ten gevolge
van uitzonderlijke omstandigheden niet overeen
komt met de werkelijke situatie die tijdens vooraf
gaande jaren was vastgesteld .

c) Producenten die regelmatig premies hebben aange
vraagd zonder echter een aanvraag op grond van het
referentiejaar te hebben ingediend .
d) Producenten die in het jaar volgend op het referen
tiejaar of in de daaropvolgende jaren voor de eerste
keer een premie aanvragen .

e ) Producenten die een gedeelte van de oppervlakten
hebben verworven die voordien door andere produ
centen voor rundveehouderij werden gebruikt.
3.
Er wordt een extra reserve aangelegd van 1 % van
het totaal van de individuele maxima van de producenten

in de probleemgebieden van iedere Lid-Staat; deze
reserve wordt op grond van door de Lid-Staten te bepalen
criteria uitsluitend bestemd voor producenten in voor

Deze uitvoeringsbepalingen hebben met name betrek
king op de bepalingen die het de Lid-Staten mogelijk
maken de problemen in verband met de overdracht van
premierechten door producenten die geen eigenaar zijn
van de oppervlakten waarop hun bedrijf ligt, op te
lossen .

melde probleemgebieden .
Voor Duitsland is de extra reserve gelijk aan 1 % van het
totaal van de individuele maxima die van toepassing zijn
op producenten wier bedrijf gelegen is in de probleem
gebieden van de oude Duitse deelstaten . Deze reserve is
alleen voor deze producenten bestemd .

Artikel 4f

4.
De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen van
dit artikel vast volgens de procedure van artikel 27 .

1.
Iedere Lid-Staat legt een nationale startreserve aan
die gelijk is aan minimaal 1 % en maximaal 3 % van het
totaal aantal dieren waarvoor op grond van het referen
tiejaar een zoogkoeienpremie is toegekend aan produ
centen waarvan het bedrijf op het grondgebied van de
betrokken Lid-Staat is gelegen . Bij deze nationale reserve
worden de premierechten opgeteld die overeenkomstig
artikel 4e, lid 1 , zijn geïnd.

Volgens die zelfde procedure worden vastgesteld:

Voor Duitsland wordt de nationale startreserve bere

kend op basis van het totaal aantal dieren waarvoor op
grond van het referentiejaar een zoogkoeienpremie is
toegekend aan producenten wier bedrijf gelegen is in één

— de maatregelen voor het geval in een Lid-Staat de
nationale reserve niet wordt aangewend ,
— de overgangsmaatregelen die nodig zijn om de over
gang van de vorige regeling naar de bij deze verorde
ning vastgestelde regeling te vergemakkelijken , en
met name die welke betrekking hebben op producen
ten die voor het eerst op grond van het jaar 1991 of
1992 de zoogkoeienpremie hebben gekregen, indien
dit jaar direct volgt op het door de betrokken
Lid-Staat gekozen referentiejaar.

van de oude Duitse deelstaten . Deze reserve is alleen voor

deze producenten bestemd.

5.
Vóór 1 juli 1 996 zal de Commissie de Raad verslag
uitbrengen over de toepassing van de in artikel 4e en dit
artikel bedoelde regeling , eventueel met de nodige voor

2.
De Lid-Staten gebruiken hun nationale reserves
voor de toekenning, binnen de grenzen van deze reserves,

stellen .

van rechten met name aan de hieronder bedoelde

producenten:

Artikel 4g

a) Producenten die vóór 1 januari 1993 een premie
hébben aangevraagd en die naar het oordeel van de
bevoegde autoriteit hebben aangetoond dat toepas
sing van de individuele maxima overeenkomstig
artikel 4d , lid 2 , de levensvatbaarheid van hun
bedrijf in gevaar zal brengen , rekening houdend met
de uitvoering van een investeringsprogramma in de
rundersector dat vóór 1 januari 1993 wordt vastge

1.
Het totaal aantal dieren waarvoor de speciale
premie en de zoogkoeienpremie kan worden aange
vraagd wordt begrensd door de toepassing van het veebe
zettingsgetal van het betrokken bedrijf. Dit getal geeft de
verhouding weer tussen het aantal grootvee-eenheden
( GVE ) en het areaal van dat bedrijf dat voor de voedering
van de dieren van dat zelfde bedrijf wordt gebruikt . Een
producent wordt echter vrijgesteld van de toepassing van
het veebezettingsgetal wanneer het aantal dieren op zijn

steld .
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bedrijf dat in aanmerking moet worden genomen voor de
bepaling van het veebezettingsgetal niet groter is dan

Artikel 4i

15 GVE .

1.
Voor stierkalveren van melkrassen die uit produk
tie worden genomen voordat zij ouder zijn dan tien dagen
kan een verwerkingspremie worden verleend ( verwer
kingspremie).

2.

Het veebezettingsgetal wordt vastgesteld op :

— 3,5 GVE / ha voor het kalenderjaar 1993 ;
— 3

GVE / ha voor het kalenderjaar 1994 ;

— 2,5 GVE / ha voor het kalenderjaar 1995 ;

— 2

GVE vanaf het kalenderjaar 1996 .

3.
Het veebezettingsgetal van het bedrijf wordt vast
gesteld op grond van:
— de aantallen mannelijke runderen, zoogkoeien , scha
pen en / of geiten waarvoor de premieaanvragen
werden ingediend, alsmede de melkkoeien die nood
zakelijk zijn voor de produktie van de aan de
producent toegekende referentiehoeveelheid melk.
De omrekening van het aldus verkregen aantal dieren
in GVE geschiedt aan de hand van de omrekenings
tabel in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2328 /
91 ;

— het voederareaal : de oppervlakte van het bedrijf die
gedurende het hele kalenderjaar voor rundveehoude
rij alsmede voor de schapen- en / of geitenhouderij
beschikbaar is . Daarbij worden niet meegerekend: de
oppervlakte van gebouwen , bossen , vijvers en
wegen , en van percelen die worden gebruikt voor
andere produkten waarvoor een communautaire
steunregeling geldt, voor meerjarige teelten, voor de
tuinbouw of voor teelten waarvoor dezelfde regeling
geldt als voor de producenten van bepaalde akker
bouwteelten of die onder een ander nationaal of

communautair braakleggingsprogramma vallen dan
bedoeld in artikel 2 , lid 3 , derde alinea , onder a ), van

Verordening (EEG) nr. 2328 / 91 . Het voederareaal
omvat , volgens regels die zullen worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 27 , ook gezamenlijk
gebruikt voederareaal alsook percelen die worden
gebruikt voor gemengde teelten .
4.
Runderen waarvoor de speciale premie of de
zoogkoeienpremie werd aangevraagd , moeten op pas
sende wijze met een merk geïdentificeerd worden . Deze
identificatiegegevens moeten worden vermeld in een
speciaal door de producent bij te houden register .
5.
De Commissie stelt volgens de procedure van
artikel 27 de uitvoeringsbepalingen van het onderhavige
artikel vast , met name die waarmee beoogd wordt te
verhinderen dat de toepassing van het veebezettingsgetal
wordt omzeild .

2.
De premie bedraagt 100 ecu per uit produktie
genomen kalf. Behalve in deugdelijk gemotiveerde uit
zonderlijke gevallen moet de premie worden uitbetaald
binnen hoogstens vier maanden na de dag van indiening
van de aanvraag.
3.
Elke Lid-Staat kan, rekening houdend met zijn
produktiestructuur, besluiten de verwerkingspremie niet
toe te passen . In dat geval neemt deze Lid-Staat deel aan
de in artikel 6a bedoelde speciale interventieregeling
voor lichte dieren .

4.

Volgens de procedure van artikel 27

— stelt de Commissie de bepalingen ter uitvoering van
dit artikel vast en

— kan zij het bedrag van de premie wijzigen of besluiten
de toekenning ervan te schorsen .
Artikel 4j

Wanneer een overtreding van artikel 2 van Richtlijn
88 / 146 / EEG (') wordt vastgesteld, wordt het betrok
ken dier uitgesloten van de bij de bepalingen van deze
afdeling bedoelde premies .

( 1 ) Richtlijn van de Raad van 7 maart 1988 tot instelling
van een verbod op het gebruik van bepaalde stoffen
met hormonale werking in de veehouderij (PB nr .
L 70 van 16 . 3 . 1988 , blz . 16 ).
Artikel 4k

1.
In afwijking van de bepalingen van deze afdeling
geldt voor het grondgebied van de nieuwe Duitse Lan
den

a) dat bijzondere regionale maxima worden vastgesteld
van :

780 000 mannelijke runderen voor de speciale pre
mie ,

180 000 zoogkoeien voor de zoogkoeienpremie.
Deze maxima omvatten zowel de aanvankelijk te

verdelen premierechten als elke voor dit grondgebied
Artikel 4h

1.
Producenten die de speciale premie en / of de
zoogkoeienpremie ontvangen komen in aanmerking
voor een aanvullende premie van 30 ecu per toegekende
premie mits het voor hun bedrijf in de loop van het
kalenderjaar vastgestelde veebezettingsgetal onder de
1,4 GVE per hectare blijft .
2.
De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen met
betrekking tot het onderhavige artikel vast volgens de
procedure van artikel 27 .

gevormde reserve;

b ) dat Duitsland tot 1 5 % van het totaal van de maxima
de overdracht van premierechten tussen de twee
bijzondere maxima mag toestaan ;
c) dat Duitsland de voorwaarden bepaalt ten aanzien
van de verdeling van de bijzondere maxima en in het
bijzonder in de regionale verdeling kan voorzien .

2.
De Commissie kan toepassingsbepalingen van dit
artikel vaststellen volgens de procedure van artikel 27 .
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3.
Vóór het eind van 1995 legt de Commissie de Raad
een verslag voor vergezeld van voorstellen betreffende de
toepassing op het grondgebied van de nieuwe Duitse
Lander van de bepalingen die elders in de Gemeenschap
van toepassing zijn .
Voor eind 1996 spreekt de Raad zich over deze voorstel
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basis van genoemd indelingsschema , is lager dan
80% van de interventieprijs .

De interventieprijs wordt vóór het begin van elk ver
koopseizoen volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 ,
van het Verdrag vastgesteld .

len uit .

Artikel 41

De uitgaven in verband met de toekenning van de
premies uit hoofde van deze afdeling worden beschouwd
- als interventiemaatregelen in de zin van artikel 3 , lid 1 ,

3.
De inschrijvingen voor een of meer kwaliteiten of
groepen van kwaliteiten worden geschorst wanneer zich
een van de volgende twee situaties voordoet :
— gedurende twee opeenvolgende weken wordt niet
meer gelijktijdig voldaan aan de twee in lid 2 vermel
de voorwaarden ;

van Verordening (EEG) nr . 729 / 70 .";

3 . boven artikel 5 wordt de volgende vermelding inge

— er is , gelet op de in lid 1 vermelde criteria , geen
aanleiding tot het verrichten van interventie-aanko

voegd:
„Afdeling 2 — Interventieregeling.".
4 . artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805 / 68 wordt
vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 6

1.

Indien aan het bepaalde in lid 2 is voldaan , kan

worden besloten om de interventiebureaus in een of meer

Lid-Staten of een gebied van een Lid-Staat een of meer
nader te bepalen categorieën, kwaliteiten of groepen van
kwaliteiten vers of gekoeld vlees van de GN-codes
0201 10 en 0201 20 11 tot en met 0201 20 59 van

oorsprong uit de Gemeenschap via openbare inschrijvin
gen te laten aankopen ten einde , met inachtneming van
de seizoengebonden ontwikkeling van de slacht , de
markt in een redelijke mate te ondersteunen .

pen .

4.
Er wordt ook tot interventie overgegaan indien
gedurende twee opeenvolgende weken de op basis van
het communautaire indelingsschema voor geslachte vol
wassen runderen geconstateerde gemiddelde commu
nautaire marktprijs voor niet gecastreerde jonge manne
lijke dieren van minder dan twee jaar oud of voor
gecastreerde mannelijke dieren lager is dan 78 % van de
interventieprijs en indien in een Lid-Staat of gebieden van
een Lid-Staat de op basis van het communautaire
indelingsschema voor geslachte volwassen runderen
geconstateerde gemiddelde marktprijs van gecastreerde
mannelijke dieren van minder dan twee jaar oud of van
gecastreerde mannelijke dieren lager is dan 60 % van de
interventieprijs ; in dat geval worden voor de betrokken
categoriëen de aankopen verricht in de Lid-Staten of de
gebieden van een Lid-Staat waar het prijsniveau onder
deze grens ligt .

Per jaar mogen deze aankopen voor de gehele Gemeen
schap niet meer bedragen dan :

Onverminderd het bepaalde in lid 5 worden voor deze
aankopen alle offertes aanvaard .

— 750 000 ton voor het jaar 1993 ;

De overeenkomstig dit lid aangekochte hoeveelheden
worden niet meegerekend bij de toepassing van de in lid 1
bedoelde aankoopmaxima .

— 650 000 ton voor het jaar 1994 ;
— 550 000 ton voor het jaar 1995 ;
— 400 000 ton voor het jaar 1996 ;
— 350 000 ton vanaf het jaar 1997.

2.
Voor elke kwaliteit of groep van kwaliteiten die
voor interventie in aanmerking komt, kunnen volgens de
in lid 7 vastgestelde procedure openbare inschrijvingen
worden gehouden wanneer in een Lid-Staat of in een
gebied van een Lid-Staat gedurende twee opeenvolgende
weken gelijktijdig aan de twee volgende voorwaarden

5.

Voor de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde

aankoopregelingen komen alleen offertes in aanmerking
die niet hoger zijn dan de geconstateerde gemiddelde
marktprijs in een Lid-Staat of een gebied van een
Lid-Staat , verhoogd met een aan de hand van objectieve
criteria te bepalen bedrag.
6.

Voor iedere voor interventie in aanmerking

— de gemiddelde prijs op de markt van de Gemeen
schap , geconstateerd op basis van het communautai
re indelingsschema voor geslachte volwassen runde
ren , is lager dan 84% van de interventieprijs;

komende kwaliteit of groep van kwaliteiten worden de
aankoopprijzen en de voor interventie geaccepteerde
hoeveelheden vastgesteld in het kader van de openbare
inschrijvingen ; deze aankoopprijzen en hoeveelheden
kunnen in bijzondere omstandigheden per Lid-Staat of
gebied van een Lid-Staat aan de hand van de geconsta
teerde gemiddelde marktprijzen worden vastgesteld.

— de gemiddelde marktprijs in de Lid-Staat of Lid-Sta
ten , of het gebied van een Lid-Staat, geconstateerd op

voor worden gezorgd dat alle betrokkenen gelijkelijk
toegang krijgen tot de interventie. Voor de inschrijvingen

wordt voldaan :

Door middel van de openbare inschrijvingen moet er
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gelden voorwaarden die nader worden vastgesteld , zo
nodig met inachtneming van de handelsstructuren .
7.

Volgens de procedure van artikel 27 :

— wordt bepaald welke categorieën , kwaliteiten of
groepen van kwaliteiten van produkten voor inter
ventie in aanmerking komen ;

— wordt besloten tot het houden of het opnieuw
houden van openbare inschrijvingen en tot schorsing
ervan in het in lid 3 , laatste streepje, bedoelde
geval ;
— worden de aankoopprijzen en de voor interventie
geaccepteerde hoeveelheden vastgesteld ;
— wordt het bedrag van de in lid 5 bedoelde verhoging
vastgesteld ;
— worden de bepalingen ter uitvoering van dit artikel
vastgesteld , en met name de bepalingen die een
dalende marktprijsspiraal moeten voorkomen ;
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gekoeld vlees , van mannelijke runderen met een geslacht
gewicht van 150 tot 200 kilo van oorsprong uit de
Gemeenschap te laten aankopen .
3.
De in het kader van de speciale maatregelen
aangekochte hoeveelheden vlees worden meegeteld voor
de toepassing van de aankoopmaxima als bedoeld in
artikel 6 , lid 1 .

4.
De Commissie stelt volgens de procedure van
artikel 27 de toepassingsmodaliteiten van het onderhavi
ge artikel vast .".
5 . Het volgende artikel wordt ingevoegd :
„ Artikel 30 bis

De op grond van deze verordening te betalen bedragen
worden volledig aan de begunstigde uitgekeerd .".
Artikel 2

— worden in voorkomend geval de nodige overgangs
bepalingen vastgesteld voor de toepassing van deze
regeling.
De Commissie besluit :

— tot opening van de in lid 4 bedoelde aankopen
alsmede tot schorsing ervan indien niet meer aan een
of meer van de in dat lid gestelde voorwaarden wordt
voldaan ;

— tot schorsing van de in lid 3 , eerste streepje, bedoelde
aankopen .

1.
Het vroegere artikel 4 bis van Verordening (EEG )
nr. 805 / 68 blijft gelden voor de in het kalenderjaar 1992
aangevraagde speciale premies .

Verordening ( EEG ) nr . 468 / 87 wordt met ingang van 1
januari 1993 ingetrokken . Zij blijft evenwel van toepassing
voor uiterlijk op 31 december 1992 ingediende aanvragen .

2.
Verordening (EEG ) nr. 1357 / 80 wordt met ingang
van 1 januari 1993 ingetrokken . Zij blijft evenwel van
toepassing voor uiterlijk op 31 december 1992 ingediende
aanvragen .

Artikel 6a

1.
De in lid 2 bedoelde speciale interventiemaatrege
len kunnen worden genomen gedurende de periode van 1
januari 1993 tot en met 31 december 1995 . Deze
maatregelen kunnen uitsluitend worden toegepast in die
Lid-Staten die de in artikel 4i bedoelde verwerkingspre

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatie

mie niet toepassen .

blad .

2.
In afwijking van artikel 5 , lid 2 , kan in het kader
van inschrijvingsprocedures worden besloten om de

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1993 .

interventiebureaus in een of meer Lid-Staten of in een

Artikel 1 , punt 4 , is echter van toepassing met ingang van de

gebied van een Lid-Staat bepaalde soorten vers of

eerste in 1993 te houden inschrijving.

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING (EEG) Nr. 2067/ 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

betreffende acties ter bevordering van de verkoop en de afzet van kwaliteitsrundvlees
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Overwegende dat de rundvleesmarkt blijvend nadeel onder
vindt van een daling van het verbruik in de Gemeenschap ;
dat , aangezien absoluut een beter evenwicht tussen vraag en
aanbod tot stand moet worden gebracht, het noodzakelijk is
gebleken de interventieprijs in het kader van de gemeen
schappelijke marktordening voor de sector rundvlees te
verlagen, de premieregeling te herzien en een nieuwe premie
voor het uit produktie nemen van jonge stierkalveren van

Artikel 1

1.
De Gemeenschap kan bijdragen in de financiering van
acties van beroepsorganisaties en sectorale organisaties met
het oog op de bevordering van de verkoop en de afzet van

kwaliteitsrundvlees . Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan
40 % van de werkelijke kosten van de acties.
2.
Aan acties voor bevordering van de verkoop en de afzet
die controle op de kwaliteit van het vlees in de hele
produktieketen van producent tot verbruiker omvatten , kan
prioriteit worden gegeven ; in dat geval wordt het maximum
percentage van de financiële bijdrage van de Gemeenschap
verhoogd tot 60 % van de werkelijke kosten van de actie.
Artikel 2

melkrassen in te stellen;

Overwegende dat specifieke acties van de beroepsorganisa
ties en sectorale organisaties tot bevordering van het verbruik
en de afzet van kwaliteitsrundvlees in de Gemeenschap door
het stimuleren van de vraag, eveneens kunnen bijdragen tot
het herstel van een beter evenwicht op de markt ; dat ook op
die wijze moet worden getracht het ontstaan van overschot
ten tegen te gaan en dat het daarom dienstig is te voorzien in
de mogelijkheid dat de Gemeenschap bijdraagt in de finan
ciering van dergelijke acties;
Overwegende dat moet worden gepreciseerd welke acties in
aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de
Gemeenschap ;
Overwegende dat vorengenoemde bepalingen bedoeld zijn
om een beter evenwicht op de rundvleesmarkt tot stand te
brengen; dat de uitgaven voor de cofinanciering door de
Gemeenschap derhalve moeten worden beschouwd als een
interventie in de zin van artikel 3 van Verordening (EEG )
nr . 729 / 70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid ( 3 ),

De acties en programma's voor de bevordering van de ver
koop en de afzet mogen niet gericht zijn op bepaalde han
delsmerken of op produkten uit een bepaalde Lid-Staat .
Artikel 3

De uitgaven in verband met de financiële bijdrage van de
Gemeenschap worden beschouwd als interventiemaatregelen
in de zin van artikel 3 , lid 1 , van Verordening ( EEG)
nr . 729 / 70 .

Artikel 4

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening , en met
name die voor de bepaling van de acties voor de bevordering
van de verkoop en de afzet, worden door de Commissie
vastgesteld volgens de procedure van artikel 27 van Veror
dening (EEG ) nr. 805 / 68 ( 4 ).
Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(») PB nr. C 303 van 22 . 11 . 1991 , blz . 34 .
( 2 ) PB nr. C 94 van 13 . 4 . 1992 .

( 3 ) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970 , blz. 13 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 2048 / 88 (PB nr. L 185
van 15 . 7 . 1988 , blz . 1 ).

(4 ) PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz. 24 . Verordening laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 2066 / 92 (zie bladzijde 49
van dit Publikatieblad ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2068 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de interventieprijzen voor volwassen runderen voor de periode van 1 juli
1993 tot en met 30 juni 1996
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie (*),

die voor de graansector is vastgesteld ; dat deze maatregel
derhalve in drie etappes moet worden uitgevoerd;

Overwegende dat tijdens deze overgangsperiode moet wor
den afgeweken van de bepaling dat de interventieprijs vóór
het begin van elk verkoopseizoen moet worden vastge
steld,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3),

Artikel 1

Overwegende dat de rundvleessector blijvend nadeel onder
vindt van economische factoren die, mede rekening houden
de met de mogelijkheden voor uitvoer naar derde landen, een
structureel gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod op
de markt van de Gemeenschap veroorzaken ;

Overwegende dat, met het oog op verbetering van de
toestand in de landbouw, ten aanzien van de voederprodu
cerende sectoren en vooral de graansector, maatregelen zijn
genomen, waaronder met name een verlaging van de insti
tutionele prijzen ; dat als gevolg daarvan de gemiddelde
produktiekosten in -de vleessector met 10% zijn gedaald ;
Overwegende dat deze nieuwe produktie-omstandigheden ,
gelet op het economische effect ervan , in dezelfde mate
moeten worden doorberekend in de interventieprijzen; dat ,
gezien de vaste verhouding tussen de produktieprijzen voor
rundvlees en die voor varkensvlees en slachtpluimvee en om
scheeftrekking van de concurrentie tussen deze sectoren te
voorkomen , een verdere verlaging van de interventieprijs
voor rundvlees met 5 % nodig is ;
Overwegende dat bij de aanpassing van de interventieprijs
rekening moet worden gehouden met de overgangsregeling

In afwijking van artikel 6 , lid 2 , tweede alinea , van Veror
dening (EEG ) nr. 805 / 68 van de Raad van 27 juni 1968

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector rundvlees (4 ), wordt de interventieprijs voor
geslachte mannelijke dieren van kwaliteit R3 van het bij
Verordening (EEG) nr . 1208 / 81 (5 ) vastgestelde commu
nautaire indelingsschema voor volwassen runderen vastge
steld op :

— 325,85 ecu per 100 kg geslacht gewicht voor de periode
van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 ;

— 308,70 ecu per 100 kg geslacht gewicht voor de periode
van 1 juli 1994 tot en met 30 juni 1995 ;

— 291 ,55 ecu per 100 kg geslacht gewicht voor de periode
van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 .

Deze prijzen worden vastgesteld behoudens eventuele latere
aanpassingen op grond van de marktontwikkeling.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde 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 Luxemburg, 30 juni 1992.
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(4 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24 . Verordening laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2066 / 92 (zie bladzijde 49
van dit Publikatieblad ).

(») PB nr. C 303 van 22 . 11 . 1991 , blz . 33 .
( 2 ) PB nr. C 125 van 18 . 5 . 1992 .
( 3 ) PB nr. C 98 van 21 . 4. 1992 , blz . 20 .

(s ) PB nr. L 123 van 7. 5 . 1981 , blz. 3 . Verordening gewijzigd bij
Verordening (EEG ) nr . 1026 / 91 (PBnr . L 106 van 26 . 4 . 1991 ,
blz . 2 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 2069 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3013 / 89 van de Raad houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap en met name op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat Verordening
(EEG) nr. 3013 / 89 (4 ) op bepaalde punten moet worden
gewijzigd ;
Overwegende dat het wenselijk is om terwille van een
deugdelijk administratief beheer, de uiterste datum voor de
uitkering van de in artikel 5 van Verordening (EEG)
nr. 3013 / 89 bedoelde premie te laten samenvallen met het
einde van het begrotingsjaar;

Overwegende dat de toename van het ooienbestand in de
Gemeenschap tot een aanzienlijke daling van de prijzen heeft
geleid en dat dit ernstige gevolgen heeft voor het markteven
wicht; dat deze ontwikkeling door de verschillende maatre
gelen die de laatste jaren zijn toegepast , met name op het
gebied van de prijzen en de stabilisatoren , weliswaar gedeel
telijk is afgeremd , maar desondanks heeft geleid tot een
stijging van de produktie en van de uitgaven van het EOGFL
in de laatste vier jaar;
Overwegende dat bijgevolg nieuwe, strengere maatregelen
moeten worden genomen door, onverminderd bijzondere
bepalingen voor de producentengroeperingen , voor elke
producent een individueel maximumaantal vast te stellen op
basis van het totaal van de premies die hem in het verkoop
seizoen 1991 zijn uitgekeerd;

Overwegende dat evenwel , om rekening te houden met de
stijgende productietendens in de gehele Gemeenschap , op dit
totaal een voor elke Lid-Staat vastgestelde coëficiënt moet
worden toegepast die de verhouding weergeeft tussen het
totale aantal in aanmerking komende ooien in het begin van
1989 , 1990 of 1991 en het totale aantal in aanmerking
komende dieren dat recht geeft op de premie voor het
verkoopseizoen 1991 ; dat evenwel bijzondere bepalingen
moeten worden vastgesteld voor Duitsland, ten einde reke
ning te houden met bepaalde specifieke problemen in de
nieuwe Deelstaten ;
(»)
(2)
(3)
(4 )

PB nr. C 303 van 22. 11 . 1991 , blz . 35 .
PB nr. C 125 van 18 . 5 . 1992 .
PB nr. C 98 van 21 . 4 . 1992, blz . 20 .
PB nr. L 289 van 7 . 10 . 1989 , blz . 1 . Verordening gewijzigd bij
Verordening (EEG ) nr . 3246 / 91 (PBnr . L 307 van 8 . 11 . 1991 ,
blz. 16 ).

Overwegende dat nieuwe producenten , alsmede producen
ten wier referentiebeslag niet overeenstemt met de normale
ontwikkeling van het schapenbestand , niet van het recht op
de premie mogen worden uitgesloten ; dat daartoe moet
worden bepaald dat een nationale reserve moet worden
aangelegd die aanvankelijk zal worden gevormd met een
forfaitaire korting op de individuele maximumaantallen van
alle producenten; dat regelingen moeten worden getroffen
om de reserve in probleemgebieden te vergroten ;
Overwegende dat bepaalde ontwikkelingen in de produktie
noodzakelijk kunnen worden in verband met mogelijke
wijzigingen in de bestanden of de produktiecapaciteit van de
begunstigden ; dat het daarom dienstig is te bepalen dat de op
het gebied van de individuele maximumaantallen verworven
rechten op bepaalde voorwaarden aan andere producenten
kunnen worden overgedragen ; dat het, ten einde de over
drachtregeling zo soepel mogelijk te maken , passend is toe te
staan dat de overdracht van rechten ook zonder overdracht

van het bedrijf geschiedt; dat het passend is de overdracht te
onderwerpen aan regels die inhouden dat bepaalde rechten
zonder betaling aan de nationale reserve mogen worden
afgestaan, opdat deze met name rechten voor nieuwe
producenten kunnen openen ;

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met het feit
dat de producenten moet worden toegestaan hun produktie
gedurende een beperkte periode te verminderen, het passend
is de Lid-Staten te machtigen te voorzien in de mogelijkheid
van tijdelijke overdracht van premierechten ;
Overwegende dat het wenselijk is een koppeling tussen
gevoelige gebieden of plaatsen en de produktie van schapen
en geiten tot stand te brengen, ten einde te waarborgen dat
deze produktie met name wordt gehandhaafd in gebieden
zonder teeltalternatief;

Overwegende dat door de invoering van vorenbeschreven
regeling de huidige omvang van het bestand moet kunnen
worden gehandhaafd en tegelijk het gevaar voor budgetover
schrijding aanzienlijk moet kunnen worden beperkt ; dat het
dan ook dienstig is de in artikel 8 , lid 2 , van die verordening
bedoelde coëfficiënt voor de verlaging van de basisprijs vast
te stellen op hetzelfde niveau als voor het verkoopseizoen
1990 ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG ) nr. 3013 / 89 wordt als volgt gewij
zigd:
1.

in artikel 5 :

— wordt in de leden 3 en 5 het percentage van 70 %
vervangen door 80 % ;

— wordt de vierde alinea van lid 6 als volgt gelezen :
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„Het bedrag van de definitieve premie wordt na
afloop van het betrokken verkoopseizoen onver
wijld , en uiterlijk op 31 maart vastgesteld . Vóór 15
oktober van hetzelfde jaar wordt het eventuele saldo
uitgekeerd .";
2 . de volgende artikelen worden ingevoegd :
„Artikel 5 bis

1.
De in artikel 5 bedoelde premie wordt slechts voor
een per producent verschillend maximumaantal dieren
toegekend .

Aan producenten aan wie reeds vóór het verkoopseizoen
1992 de premie is toegekend , wordt voor het verkoop
seizoen 1993 en de volgende verkoopseizoenen de volle
premie betaald voor maximaal het aantal dieren waar
voor de premie voor het verkoopseizoen 1991 is uitge
keerd , vermenigvuldigd met de in lid 5 bedoelde coëfi
ciënt .

Indien deze coëfficiënt echter groter is dan één , mogen de
Lid-Staten besluiten het aantal extra premierechten dat
daaruit voortvloeit geheel of gedeeltelijk te gebruiken ter
aanvulling van de in artikel 5 ter, lid 1 , bedoelde re
serve .

De maxima worden zodanig verminderd dat de in
artikel 5 ter , lid 1 , bedoelde nationale reserve kan wor
den ingesteld .

2.
Indien over het verkoopseizoen 1991 geen premie
is uitgekeerd of de premie is verminderd tengevolge van
natuurlijke omstandigheden , wordt het aantal dieren in
aanmerking genomen waarvoor de premie is uitgekeerd
in het meest recente verkoopseizoen . Indien over het
verkoopseizoen 1991 geen premie is uitgekeerd of de
premie is verminderd als gevolg van de toepassing van
sancties , wordt het aantaal dieren in aanmerking geno
men dat is geconstateerd tijdens de controle op grond
waarvan de sancties zijn getroffen.
3.
Voor producentengroeperingen of -verenigingen ,
of andere samenwerkingsverbanden van producenten ,
worden de in lid 1 genoemde maxima op elke aangeslo
ten producent afzonderlijk toegepast volgens de volgen
de regel :
a) indien de sleutel voor de verdeling van het bestand ,
als bedoeld in artikel 2 , lid 2 , van Verordening
(EEG ) nr. 2385 / 91 0 ), voor het verkoopseizoen
1991 door de groepering aan de bevoegde autoriteit
is meegedeeld overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 4 van die verordening, worden deze maxima voor
elke aangesloten producent vastgesteld op basis van
deze verdeelsleutel ;

b) indien de onder a) bedoelde verdeelsleutel voor het
verkoopseizoen 1991 door de groepering niet is

meegedeeld , wordt de premie overeenkomstig de in
lid 1 bepaalde regel aan de groepering uitgekeerd
voor maximaal het aantal dieren waarvoor de premie
voor het verkoopseizoen 1991 aan de groepering was
uitgekeerd . Er wordt voor elke aangesloten produ
cent een individueel maximumaantal vastgesteld op
basis van de door de groepering voor het verkoop
seizoen 1993 meegedeelde verdeelsleutel .
(!) PB nr. L 219 van 7 . 8 . 1991 , blz . 15 .

30 . 7 . 92

Indien zich achteraf wijzigingen voordoen in de
samenstelling van de groepering , wordt bij de uitke
ring van de premie aan de groepering rekening
gehouden met de individuele maximumaantallen van
elke producent die tot de groepering is toegetreden of
de groepering heeft verlaten .

4 . a ) Het premierecht is verbonden aan de producen
ten die de premie over het verkoopseizoen 1991
hebben ontvangen en die eveneens een premie
over het verkoopseizoen 1992 hebben aange
vraagd .
b ) Wanneer een producent zijn bedrijf verkoopt of
anderszins overdraagt, kan hij al zijn premierech
ten aan degene die zijn bedrijf overneemt over
dragen.
Hij kan zijn rechten ook geheel of gedeeltelijk aan
andere producenten overdragen zonder zijn
bedrijf over te dragen . De Commissie kan volgens
de procedure van artikel 30 bijzondere regels
vaststellen betreffende het minimumaantal rech

ten dat voor een gedeeltelijke overdracht in
aanmerking kan komen .

In het geval van overdracht zonder overdracht
van bedrijf wordt een bepaald deel van zijn
rechten zonder betaling afgestaan aan de natio
nale reserve van de Lid-Staat waar zijn bedrijf
gevestigd is. Dat deel mag niet meer dan 15%
bedragen . De zonder betaling door de nationale
reserve verkregen rechten worden gratis toegewe
zen aan nieuwe producenten of andere producen
ten als bedoeld in artikel 5 ter , lid 2 , die voorrang
hebben .

c) De Lid-Staten :

— nemen de nodige maatregelen om te voorko
men dat de premierechten worden onttrokken
aan de gevoelige gebieden of regio's waar de
schapenhouderij bijzonder belangrijk is voor
de plaatselijke economie ;

— kunnen bepalen dat de overdracht van rech
ten zonder overdracht van het bedrijf hetzij
rechtstreeks tussen producenten hetzij via de
nationale reserves plaatsvinden .
d ) De Lid-Staten kunnen voor een nog vast te stellen
datum tijdelijke overdrachten toestaan van het
deel van de premierechten dat de daarop recht
hebbende producent niet van plan is te gebrui
ken .

e ) De aan een producent overgedragen of tijdelijk
overgedragen premierechten moeten bij de hem
oorspronkelijk toegekende rechten worden ge
voegd.
De daadwerkelijk toegekende volledige premie
mag evenwel de in artikel 5 , lid 7 , neergelegde
grenzen niet overschrijden .
f) De Commissie stelt de bepalingen ter uitvoering
vari dit lid volgens de procedure van artikel 30
vast, en met name die welke de Lid-Staten in staat
stellen om, rekening houdende met de structuur
van hun ooienbestanden , de in lid 1 bedoelde
vermindering vast te stellen, alsmede die bepalin
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gen die het de Lid-Staten mogelijk maken de
bijzondere problemen op te lossen die zijn ver
bonden aan de overdracht van premierechten
door producenten die geen eigenaar zijn van de
door hun bedrijven gebruikte oppervlakten .
5.
Met het oog op de tenuitvoerlegging van lid 1 ,
stellen de Lid-Staten de coëfficiënt vast die de verhouding
weergeeft tussen:
a) enerzijds, het aantal voor de premie in aanmerking
genomen dieren dat in het begin van een van de
verkoopseizoenen 1989 , 1990 of 1991 op de bedrij
ven van begunstigden aanwezig was, en

b) anderzijds , het aantal in het verkoopseizoen 1991
voor de premie in aanmerking genomen dieren .
De Lid-Staten delen de Commissie vóór 31 oktober 1992

mee welk verkoopseizoen zij met het oog op het bepaalde
sub a ) hierboven hebben gekozen .
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e) producenten die een deel van de tevoren door andere
producenten voor de schapen- en / of geitenhouderij
gebruikte grond hebben overgenomen .
3.
Er wordt een extra reserve gevormd gelijk aan 1 %
van de som van de individuele maxima van de produ
centen in de probleemgebieden van elke Lid-Staat; deze
reserve komt volgens door de Lid-Staten vast te stellen
criteria , uitsluitend aan deze zelfde gebieden ten
goede .

Voor Duitsland is de extra nationale reserve gelijk aan
1 % van de som van de individuele maxima van de

producenten wier bedrijven in de probleemgebieden van
de oude Duitse Deelstaten gevestigd zijn . Deze reserve
geldt alleen voor deze producenten .

4.
De bepalingen ter uitvoering van artikel 5 bis en
van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 30 .

Artikel Ster

Volgens dezelfde procedure worden vastgesteld :

1.
Elke Lid-Staat legt een nationale reserve aan die
aanvankelijk gelijk is aan minstens 1 % en hoogstens 3 %

— de maatregelen die gelden wanneer een Lid-Staat
geen gebruik maakt van zijn nationale reserve;

van de som van de individuele maximumaantallen van de

producenten wier bedrijven op zijn grondgebied zijn
gevestigd . De nationale reserve wordt eveneens gevormd
met de overeenkomstig artikel 5 bis, lid 4 , onder b ),
verworven rechten .

Voor Duitsland wordt de aanvankelijke nationale reser

ve berekend op basis van het totaal van de individuele
maxima van de producenten wier bedrijven in de oude
Duitse Deelstaten gevestigd zijn . Deze reserve geldt
alleen voor deze producenten .
2.
De Lid-Staten gebruiken hun nationale reserve
voor de toekenning, binnen de perken van deze reserve ,

— de overgangsmaatregelen die nodig zijn ter verge
makkelijking van de overgang van de vroegere naar
de bij deze verordening vastgestelde regelingen en

met name die welke gelden voor de in artikel 5 bis ,
leden 1 en 3 , bedoelde producenten en groeperingen
die de premie voor het eerst over het verkoopseizoen
1992 hebben ontvangen .

5 . Vóór 1 juli 1996 dient de Commissie bij de Raad
een verslag in over de toepassing van de in artikel 5 bis en
in dit artikel bedoelde regelingen , eventueel vergezeld
van passende voorstellen .

van rechten met name aan de in het onderstaande

bedoelde producenten :

a) producenten die vóór het verkoopseizoen 1992 een
premie-aanvraag hebben ingediend en die ten genoe
gen van de bevoegde autoriteit hebben aangetoond
dat de toepassing van de maxima overeenkomstig het
bepaalde in artikel 5 bis , de levensvatbaarheid van
hun bedrijf in gevaar zou kunnen brengen in verband
met het feit dat een vóór 1 januari 1993 gepland
investeringsprogramma ten behoeve van de scha
pen- / geitenhouderij ten uitvoer wordt gelegd ;

b) producenten die voor het verkoopseizoen 1991 een
premie-aanvraag hebben ingediend die, als gevolg
van uitzonderlijke omstandigheden, niet overeen
komt met de in de voorafgaande verkoopseizoenen
geconstateerde werkelijke situatie;

c) producenten die regelmatig een premie-aanvraag
hebben ingediend zonder een premie-aanvraag over
het verkoopseizoenen 1991 te hebben ingediend;
d) producenten die in 1993 of in de daaropvolgende
verkoopseizoenen voor het eerst een premie-aan
vraag indienen;

Artikel 5 quater

1.
In afwijking van artikel 5 bis, lid 1 , geldt het
volgende voor de nieuwe Deelstaten van Duitsland:
a) er wordt een regionaal maximum van 1 miljoen in
aanmerking komende dieren vastgesteld; deze hoe
veelheid omvat zowel de aanvankelijk te verdelen
hoeveelheden als de voor dit gebied aan te leggen
reserve .

b ) Duitsland stelt de voorwaarden voor de verdeling
van dit maximum en de regionale onderverdeling
ervan vast .

2.
De Commissie stelt de bepalingen ter uitvoering
van dit lid volgens de procedure van artikel 30 vast.

3.
Vóór het einde van het verkoopseizoen 1995 dient
de Commissie bij de Raad een verslag in , vergezeld van
voorstellen voor de toepassing op het grondgebied van de
nieuwe Deelstaten van Duitsland van de bepalingen die
in de rest van de Gemeenschap van toepassing zijn .
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Vóór het einde van het verkoopseizoen 1996 besluit de
Raad over genoemde voorstellen .".
3 . artikel 8 , lid 4, wordt als volgt gelezen :
„4 .
Vanaf het verkoopseizoen 1993 wordt de in lid 2
bedoelde coëfficiënt voor het verlagen van de basisprijs
echter vastgesteld op 7 % .".
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen
1993 , met uitzondering van artikel 1 , punt 1 , eerste streepje,
dat met ingang van het verkoopseizoen 1992 van toepassing
is .

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

Gedaan te Luxemburg , 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2070 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

houdende wijziging van Verordening (EEG ) nr. 3493 / 90 tot vaststelling van de algemene
voorschriften voor de toekenning van de premie aan de producenten van schape- en
geitevlees
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
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector schape- en geitevlees ('),
inzonderheid op artikel 5 , lid 8 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),

Overwegende dat de begrippen „voor de premie in aanmer
king komende ooi" en „voor de premie in aanmerking
komende geit" die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG )
nr . 872 / 84 van de Raad van 31 maart 1984 , tot vaststelling
van de algemene voorschriften voor de toekenning van de

premie aan de producenten van schapevlees en tot intrekking
van Verordening (EEG) nr . 2643 / 80 ( 3 ), opnieuw moeten
worden gedefinieerd in verband met de controleproblemen;
dat wegens administratieve moeilijkheden in verband met de
opstelling van nieuwe definities in Verordening (EEG )
nr . 3493 / 90 van de Raad van 27 november 1990 tot

vaststelling van de algemene voorschriften voor de toeken
ning van de premie aan de producenten van schape- en
geitevlees (4 ), is bepaald dat definities van die begrippen van
toepassing blijven voor de premies die moeten worden
betaald uit hoofde van het verkoopseizoen 1991 ;

aanmerking kunnen worden genomen die bestemd zijn voor
de produktie van schapevlees ;
Overwegende dat het voor een goed administratief beheer
dienstig is de nieuwe definities pas toe te passen met ingang
van het verkoopseizoen 1993 en bijgevolg te bepalen dat de
bij Verordening (EEG ) nr. 872 / 84 vastgestelde definities
van toepassing blijven voor het verkoopseizoen 1992;
Overwegende dat Verordening (EEG ) nr. 3493 / 90 derhalve
gewijzigd dient te worden ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr. 3493 / 90 wordt als volgt gewij
zigd:
aan artikel 1 , eerste alinea , worden de volgende punten
toegevoegd :

„4 . voor de premie in aanmerking komende ooi: elk
vrouwelijk schaap dat ten minste één keer heeft
gelammerd of ten minste één jaar oud is ;
5 . voor de premie in aanmerking komende geit: elke
vrouwelijke geit die ten minste één keer heeft
gelammerd of ten minste één jaar oud is .";

Overwegende dat de maatregelen die zijn vastgesteld in het

Artikel 2

kader van Verordening (EEG ) nr. 2069 / 92 van de Raad van
30 juni 1992 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 3013 /
89 ( 5 ), en met name die inzake de vaststelling van individuele
maximumaantallen voor de toekenning van de premie , de
mogelijkheid bieden om eerder genoemde moeilijkheden te
ondervangen in het kader van relatief eenvoudige definities in
het kader waarvan gemakkelijk controleerbaar de dieren in

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

Artikel 1 , punt 1 , is van toepassing op de premies die worden
betaald uit hoofde van het verkoopseizoen 1993 en de
volgende verkoopseizoenen .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(') PB nr . L289 van 7 . 10 . 1989 , blzri . Verordening laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2069 / 92 (zie bladzijde 59
van dit Publikatieblad).
( 2 ) PB nr . C 303 van 22 . 11 . 1991 , blz . 39 .

( 3 ) PB nr . L 90 van 1 . 4 . 1984 , blz . 40 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG) nr . 3493 / 90 (PB nr. L 337 van
27 . 11 . 1990 , blz . 7 ).
( 4 ) PB nr . L 337 van 4 . 12 . 1990 , blz . 7 .

( s ) Zie bladzijde 59 van dit Publikatieblad.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2071 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 804 /68 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Verordening ( EEG ) nr. 804 / 68 wordt als volgt gewijzigd:

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

1 . Artikel 5 ter wordt ingetrokken.

Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

2 . Artikel 5 quater, lid 1 bis, derde alinea , wordt vervangen
door :

Overwegende dat in artikel 5 ter van Verordening (EEG )
nr. 804 / 68 (4 ), is bepaald dat jaarlijks een garantiedrempel
voor melk wordt vastgesteld; dat met de in artikel 5 quater
van dezelfde verordening vastgestelde regeling inzake de
extra heffing een soortgelijk doel wordt nagestreefd en dat
die regeling feitelijk in de plaats komt voor artikel 5 ter, dat
derhalve moet worden ingetrokken;

Overwegende dat gemaks- en duidelijkheidshalve en ter wille
van een deugdelijke wetgevingstechniek de basisbepalingen
van de vanaf 1 april 1993 toepasselijke regeling inzake de
extra heffing in een autonome verordening moeten worden
opgenomen ; dat artikel 5 quater van Verordening (EEG )
nr. 804 / 68 in die zin dient te worden gewijzigd ;

Overwegende dat voor het achtste tijdvak van de regeling
inzake de extra heffing is bepaald dat de levensmiddelen de
tijdelijke overdracht van referentiehoeveelheden kunnen
toestaan en registeren tot en met 31 december 1991 ; dat het
wenselijk blijkt deze versoepeling te handhaven ,

„In afwijking van de eerste alinea kunnen de Lid-Staten
de tijdelijke overdracht uiterlijk tot 31 december toe
staan en registreren .".

3 . Artikel 5 quater wordt vervangen door de volgende
tekst :

„De prijsregeling wordt vastgesteld onverminderd de
tenuitvoerlegging van de regeling inzake de extra hef
fing .".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 april 1993 wat de
punten 1 en 3 van artikel 1 betreft.

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(>)
(2)
(3)
(4)

PB nr . C 337 van 31 . 12 . 1991 , blz . 34 .
PB nr . C 94 van 13 . 4 . 1992 .
PB nr . C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 22 .
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 ).

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 7 . 92

Nr . L 215 / 65

VERORDENING (EEG) Nr. 2072 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de richtprijs voor melk en van de interventieprijzen voor boter,
magere-melkpoeder, Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas voor twee perioden van
twaalf maanden die lopen van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1995
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal ,
inzonderheid op artikel 234 , lid 3 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( J ),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat bij het sedert de toetreding door de
Gemeenschap gevoerde prijsbeleid , en met name de invoe
ring van de stabilisatiemechanismen in de landbouwsector en
de bepaling van de nieuwe koers voor het gemeenschappelijk
landbouwbeleid , de aanpassing van de in Portugal toegepaste
prijzen voor magere-melkpoeder aan de gemeenschappelijke
prijs overeenkomstig artikel 285 van de Toetredingsakte niet
kan worden bewerkstelligd ; dat de gemeenschappelijke prijs
voor het melkprijsjaar 1992 / 1993 op 172,43 ecu / 100 kg is
vastgesteld en de Portugese prijzen voor dezelfde periode op
207 ecu / 100 kg; dat om het verschil tussen deze prijzen niet
nog groter, maar integendeel kleiner te maken , de betrokken
bepalingen van de Toetredingsakte moeten worden aange
past en het beginsel dient te worden aanvaard dat de prijzen
voor magere-melkpoeder in Portugal in etappes aan de
gemeenschappelijke prijs worden aangepast ;
Overwegende dat wegens de dringende behoefte aan een
beter evenwicht tussen vraag en aanbod , de Raad heeft
besloten met ingang van 1 april 1993 enerzijds de regeling
inzake de extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten
te verlengen, en anderzijds de gegarandeerde totale hoeveel
heden die in het kader van deze regeling zijn vastgesteld , te
verlagen , onverminderd een herziening in het licht van de
marktsituatie; dat, gezien de te verwachten daling van de
kosten van de melkproduktie door teruglopende prijzen voor
granen en krachtvoer, de richtprijs voor melk dient te worden
verlaagd ten einde de concurrentiepositie van de zuivelpro
dukten te verbeteren ; dat derhalve de richtprijs voor melk
moet worden verlaagd in samenhang met de ontwikkeling bij
de andere landbouwprodukten ;

Overwegende dat bovendien rekening moet worden gehou
den met het evenwicht tussen vraag en aanbod op de
melkmarkt op lange termijn , met inaanmerkingneming van
het handelsverkeer met derde landen , en dat de richtprijs
(») PB nr . C 337 van 31 . 12 . 1991 , blz . 43 .
( 2 ) PB nr. C 94 van 13 . 4 . 1992 .

( 3 ) PB nr . C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 22 .

voor melk daarom moet worden vastgesteld in een meerja
renschema , latere aanpassingen aan de marktontwikkeling
voorbehouden ;

Overwegende dat de interventieprijzen voor boter en mage
re-melkpoeder ertoe moeten bijdragen dat de richtprijs voor
melk wordt bereikt ; dat bij de vaststelling van het niveau van
deze prijzen rekening moet worden gehouden met de alge
mene situatie van vraag en aanbod op de zuivelmarkt van de
Gemeenschap en met de afzetmogelijkheden voor boter en
magere-melkpoeder op de communautaire markt en de
wereldmarkt ; dat met het oog op de concurrentiepositie van
boter enkel de interventieprijs voor dit produkt moet worden
verlaagd , zonder wijziging van die voor magere-melkpoe
der;
Overwegende dat het wenselijk is het verschil tussen de prijs
voor magere-melkpoeder in Portugal en de gemeenschappe
lijke prijs weg te werken in drie etappes en dat de gemeen
schappelijke prijs van toepassing wordt aan het einde van de
verkoopseizoenen waarop het meerjarenschema voor de
vaststelling van de richtprijs voor melk betrekking heeft; dat
is geconstateerd dat de in Portugal voor magere-melkpoeder
toegepaste marktprijzen op een zodanig niveau liggen dat
deze prijsaanpassing geen negatieve gevolgen voor dit pro
dukt zal hebben;

Overwegende dat de interventieprijzen voor Grana-Padano
kaas en Parmigiano-Reggianokaas moeten worden vastge
steld aan de hand van de criteria van artikel 5 , lid 2 , van

Verordening ( EEG ) nr. 804 / 68 van de Raad , van 27 juni
1968 , houdende een gemeenschappelijke ordening der mark
ten in de sector melk en zuivelprodukten (4 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het verschil tussen de prijzen voor magere-melkpoeder in
Portugal en de gemeenschappelijke prijs wordt weggewerkt
door een aanpassing in drie etappes van de Portugese prijzen
aan de gemeenschappelijke prijs .

De eerste aanpassing vindt plaats op 1 juli 1993 .

De gemeenschappelijke prijs wordt in Portugal toegepast met
ingang van 1 juli 1995 .
Artikel 2

De richtprijs voor melk en de interventieprijzen voor zuivel
produkten worden als volgt vastgesteld , latere aanpassingen
voorbehouden :

(4 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 . Verordening laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2071 / 92 (zie bladzijde 64
van dit Publikatieblad ).
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1 . Voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994
(ecu/100 kg)

Gemeenschap

Portugal

van de Elf

a ) richtprijs voor melk

26,47

26,47

— boter

285,46

285,46

— magere-melkpoeder

172,43

195,48

372,71
463,21

—
—

512,07

—

b ) interventieprijzen voor :

— Grana-Padanokaas

— van 30 tot en met 60 dagen oud
— van ten minste 6 maanden oud

— Parmigiano-Reggianokaas van ten minste
6 maanden oud

2 . Voor de periode van 1 juli 1994 tot en met 30 juni 1995
(ecu/100 kg)
Gemeenschap

, cl£

van de Elf

a) richtprijs voor melk

„

.

Portugal

26,13

26,13

— boter

278,14

278,14

— magere-melkpoeder

172,43

183,95

369,84
460,18

—
—

509,04

—

b) interventieprijzen voor:

— Grana-Padanokaas

— van 30 tot en met 60 dagen oud
— van ten minste 6 maanden oud
— Parmigiano-Reggianokaas van ten minste
6 maanden oud

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING (EEG) Nr. 2073 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

inzake maatregelen om de consumptie van melk en zuivelprodukten in de Gemeenschap te
stimuleren en de markten voor melk en zuivelprodukten te verruimen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid ( 6 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Artikel 1

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat de markt voor melk en zuivelprodukten de
gevolgen ondervindt van de aanhoudende daling van de
consumptie van sommige zuivelprodukten in de Gemeen
schap; dat, in verband met de dwingende noodzaak om vraag
en aanbod beter op elkaar af te stemmen , de Raad heeft
besloten de in de sector melk en zuivelprodukten ingestelde
regeling inzake de extra heffing te verlengen en de in het
kader van de regeling vastgestelde totale gegarandeerde
hoeveelheden te verlagen , onder voorbehoud van een herzie
ning in het licht van de marktsituatie ; dat , ten einde de
concurrentiepositie van zuivelprodukten te verbeteren , ook
is voorzien in een verlaging van de prijzen bedoeld in titel I
van Verordening (EEG ) nr. 804 / 68 van de Raad van 27 juni
1968 , houdende een gemeenschappelijke ordening der mark
ten in de sector melk en zuivelprodukten (4 );

Overwegende dat specifieke maatregelen om de consumptie
van melk en zuivelprodukten in de Gemeenschap te stimule
ren en de markten voor melk en zuivelprodukten te verrui
men eveneens kunnen bijdragen tot het herstel van een beter
evenwicht op de markt doordat zij de vraag doen toenemen ;
dat deze specifieke maatregelen dienen te worden vastge
steld;

1.
De maatregelen om de consumptie van melk en
zuivelprodukten in de Gemeenschap te stimuleren en de
markten voor melk en zuivelprodukten te verruimen worden
vastgesteld volgens de in artikel 4 bedoelde procedure.

2.

De in lid 1 bedoelde maatregelen hebben betrekking

op :

a) de verspreiding in de Gemeenschap van de huidige kennis
op het gebied van met name de voedingseigenschappen
van melk en zuivelprodukten ;
b) het onderzoek inzake met name de voedingseigenschap
pen van melk en zuivelprodukten ;
c) verkoopsbevorderings- en reclameacties in de Gemeen
schap om de consumptie van melk en zuivelprodukten te
stimuleren ;

d) marktonderzoek, gericht op de verruiming van de mark
ten voor melk en zuivelprodukten .
Artikel 2

Elk jaar vóór 1 april deelt de Commissie aan de Raad het
programma mee van de maatregelen die zij voornemens is in
het daaropvolgende melkprijsjaar te nemen .

Bij het opstellen van dit programma kan de Commissie met
name het advies inwinnen van gespecialiseerde marktonder
zoek- en reclamebureaus en van onderzoekinstituten .

Overwegende dat met deze verordening hetzelfde doel wordt
nagestreefd als met Verordening ( EEG ) nr. 1079 / 77 van de
Raad van 17 mei 1977 inzake een medeverantwoordelijk
heidsheffing en maatregelen ter verruiming van de markten in
de sector melk en zuivelprodukten ( 5 ); dat de geldigheids
duur van de laatstgenoemde verordening derhalve niet
behoeft te worden verlengd;

De uitgaven in verband met de in artikel 1 bedoelde maat
regelen worden beschouwd als interventies in de zin van

Overwegende dat met deze verordening wordt gestreefd naar
een beter evenwicht op de markt voor zuivelprodukten ; dat
de aan de specifieke maatregelen verbonden uitgaven derhal

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 30 van Veror
dening ( EEG ) nr. 804 / 68 .

ve moeten worden beschouwd als een interventie in de zin

Artikel 3

artikel 3 van Verordening (EEG ) nr. 729 / 70 .
Artikel 4

van artikel 3 van Verordening (EEG ) nr. 729 / 70 van de
(») PB nr . C 337 van 31 . 12 . 1991 , blz. 47 .
( 2 ) PB nr . C 94 van 13 . 4 . 1992 .

( 3 ) PB nr . C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 22 .
(4 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2071 / 92 (zie bladzijde 64
van dit Publikatieblad).

( s ) PB nr . L 131 van 26 . 5 . 1977 , blz . 6 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 1374 / 92 (PB nr. L 147 van
29 . 5 . 1992 , blz . 3 ).

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1993 .
(6 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr . 2048 / 88 ( PB nr. L 185 van
15 . 7 . 1988 , blz . 1 ).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2074 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

geacht op een later tijdstip , doch vóór 31 december 1992 , de
regeling te vereenvoudigen en te codificeren,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie (*),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 856 / 84 van de
Raad tot wijziging van Verordening (EEG ) nr. 804 / 68
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector melk en zuivelprodukten ( 3 ), met ingang van 2 april
1984 een extra heffing in deze sector is ingevoerd ; dat de
betrokken regeling, die is ingesteld voor een periode van
negen jaar welke op 31 maart 1993 verstrijkt , ten doel heeft
het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod voor melk
en zuivelprodukten en de daaruit voortvloeiende structurele
overschotten te verkleinen ; dat deze regeling derhalve nodig
blijft om een beter marktevenwicht tot stand te brengen; dat
de regeling inzake de extra heffing derhalve met ingang van 1
april 1993 voor zeven nieuwe opeenvolgende tijdvakken van
twaalf maanden moet worden voortgezet .
Overwegende dat de Commissie , zowel om te profiteren van
de opgedane ervaring als om de regeling te vereenvoudigen en
te verduidelijken ten einde de producenten en de andere
betrokkenen meer rechtszekerheid te geven , de Raad heeft
voorgesteld , in een autonome verordening, de basisvoor
schriften van de verlengde regeling vast te stellen en daarbij
de omvang en de diversiteit daarvan te verminderen ;
Overwegende dat de regeling onmiddellijk formeel kan
worden verlengd voor zeven jaar, maar dat het wenselijk is

Artikel 1

Gedurende zeven nieuwe opeenvolgende tijdvakken van
twaalf maanden , te beginnen op 1 april 1993 , wordt ten laste
van de producenten van koemelk een extra heffing ingesteld
over de hoeveelheden melk of melkequivalent die zij in het
betrokken tijdvak van twaalf maanden aan een koper hebben
geleverd of rechtstreeks voor verbruik hebben verkocht en
die een vast te stellen hoeveelheid overschrijden .
Artikel 2

Ten einde de huidige voorschriften te codificeren en te
vereenvoudigen stelt de Raad vóór 31 december 1992 op
basis van de Commissievoorstellen de noodzakelijke bepa
lingen, met inbegrip van de bepalingen betreffende de
overdracht van referentiehoeveelheden in bepaalde specifie
ke situaties, vast .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde 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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(>) PB nr. C 337 van 31 . 12 . 1991 , blz . 35 .
( 2 ) PB nr. C 94 van 13 . 4 . 1992 .
( 3 ) PB nr. L 90 van 1 . 4 . 1984 , blz . 10 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2075 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gezien het voorstel van de Commissie ( J ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van de
gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten ge
paard moeten gaan met de totstandkoming van een gemeen
schappelijk landbouwbeleid en dat dit beleid met name een
gemeenschappelijke ordening der markten dient te omvatten
die naar gelang van de produkten verschillende vormen kan
aannemen ;

Overwegende dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid
erop gericht is de doelstellingen van artikel 39 van het
Verdrag te verwezenlijken en , met name in de sector ruwe
tabak , de markten te stabiliseren en de betrokken landbouw
bevolking een billijke levensstandaard te verzekeren ; dat deze

doelstellingen kunnen worden bereikt door de produktie aan
te passen aan de vraag , met name via een op bevordering van
de kwaliteit gericht beleid ;

Overwegende dat de communautaire regeling die tot nu toe
voor tabak heeft gegolden , grondig moet worden gewijzigd ,
omdat de markt thans wordt gekenmerkt door een discre
pantie tussen vraag en aanbod, waarbij evenwel de teelt van
tabak door de traditionele producenten in stand moet
worden gehouden ; dat deze wijziging moet bestaan in een
vereenvoudiging van de regelingen voor het beheer van de
markt , een beheersing van de produktie die zowel aan de
behoeften van de markt als aan de budgettaire eisen beant
woordt , en een verbetering van de controle om te garanderen
dat met de beheersregeling de doelstellingen van de gemeen
schappelijke marktordening ten volle worden bereikt ;

Overwegende dat de verschillende tabakssoorten in groepen
kunnen worden ingedeeld op basis van overeenkomsten in
teelttechniek en produktiekosten en rekening houdend met
de in het internationale handelsverkeer gebruikte benamin
gen ;

Overwegende dat, gezien de concurrentiesituatie op de
tabaksmarkt, steun moet worden toegekend aan de traditio
nele tabakstelers ; dat daartoe een premieregeling moet
worden toegepast die het mogelijk maakt de tabak in de
Gemeenschap af te zetten ;
Overwegende dat een dergelijke premieregeling doeltreffend
kan worden beheerd via teeltcontracten tussen telers en

(') PB nr . C 295 van 14 . 11 . 1991 , blz . 10 .
( 2 ) PB nr . C 94 van 13 . 4 . 1992 .
( 3 ) PB nr . C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 18 .

bedrijven voor de eerste bewerking , waardoor enerzijds de
teler een stabiele afzet en anderzijds het bewerkingsbedrijf
een regelmatige voorziening worden gegarandeerd ; dat een
systeem waarbij het bewerkingsbedrijf aan de producent een
met de premie overeenkomend bedrag betaalt zodra de tabak
waarop het contract betrekking heeft en die aan de kwali
teitseisen voldoet , wordt geleverd , bijdraagt tot de onder
steuning van de telers en tegelijkertijd het beheer van de
premieregeling vergemakkelijkt;
Overwegende dat , om de communautaire produktie te
beperken en tegelijk de produktie tegen te gaan van soorten
die moeilijk verkoopbaar zijn , een algemene garantiedrempel
voor de Gemeenschap moet worden vastgesteld die jaarlijks
moet worden onderverdeeld in specifieke drempels per groep
tabakssoorten ;

Overwegende dat, om de inachtneming van de garantiedrem
pels te garanderen , voor een beperkte periode een regeling
met bewerkingsquota moet worden ingesteld ; dat het aan de
Lid-Staten staat de bewerkingsquota bij wijze van overgangs
regeling en met inachtneming van de vastgestelde garantie
drempels aan de betrokken bedrijven toe te wijzen volgens de
daartoe vastgestelde communautaire regels die erop gericht
zijn om een billijke toewijzing te waarborgen op basis van de
in het verleden bewerkte hoeveelheden , zonder dat evenwel

de geconstateerde abnormale produktie in aanmerking
wordt genomen ; dat de nodige maatregelen zullen worden
genomen om de quota later adequaat over de producenten te
kunnen verdelen ; dat de Lid-Staten die over de nodige
gegevens beschikken de quota over de producenten kunnen
verdelen op basis van hun produktie in het verleden ;
Overwegende dat bedrijven voor eerste bewerking geen
teeltcontracten mogen sluiten boven hun quota ; dat derhalve
moet worden bepaald dat het premiebedrag voor ten hoogste
de met het quotum overeenkomende hoeveelheid wordt
vergoed ;

Overwegende dat de geldigheidsduur van de regelingen
inzake de premie en de beheersing van de produktie in eerste
instantie moet worden beperkt tot 1997 ten einde de
regelingen dan , rekening houdend met de ervaring, opnieuw
te kunnen bezien met het oog op eventuele aanpassing ervan
voor de daaropvolgende periode ;
Overwegende dat verschillende produktie-oriënterende
maatregelen mogelijk zijn met het oog op de sanering van de
tabaksmarkt en de kwaliteitsverbetering van de produktie;
dat inzonderheid specifieke steun de telersverenigingen in
staat zal stellen om bij te dragen tot een betere organisatie en
oriëntatie van de produktie ; dat voorts een onderzoekpro
gramma dat wordt gefinancierd uit een inhouding op de
premie , het mogelijk zal maken om de tabaksproduktie beter
af te stemmen op de communautaire eisen op het gebied van.
de volksgezondheid , en dat ten slotte , gezien het belang van
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

economie van bepaalde gebieden in de Gemeenschap , een
omschakelingsprogramma voor de producenten van deze
soorten noodzakelijk is ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een interne markt
impliceert dat aan de buitengrens van de Gemeenschap een
uniforme regeling voor het handelsverkeer van toepassing
wordt;

Artikel 1

De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
ruwe tabak omvat :

— een premieregeling;

— maatregelen om de produktie te oriënteren en de omvang
ervan te beheersen ;

Overwegende dat kan worden afgezien van elke kwantitatie
ve beperking aan de buitengrens van de Gemeenschap ; dat
echter , ten einde in uitzonderlijke omstandigheden de markt
van de Gemeenschap tegen eventueel daaruit voortvloeiende
verstoringen te kunnen beschermen , de Gemeenschap in
staat moet worden gesteld snel de vereiste maatregelen te

— een regeling voor het handelsverkeer met derde lan
den .

Zij geldt voor ruwe en niet tot verbruik bereide tabak,

alsmede afvallen van tabak, van post GN 2401 . v

nemen ;

Artikel 2

Overwegende bovendien dat onverwachte marktsituaties
door de Commissie te bepalen uitzonderlijke maatregelen ter
ondersteuning van de markt noodzakelijk kunnen maken;
Overwegende dat nationale steunmaatregelen de totstand
brenging van de interne markt in het gedrang zouden
brengen ; dat de Verdragsbepalingen op grond waarvan de
steunmaatregelen van dé Lid-Staten kunnen worden beoor
deeld en die welke onverenigbaar zijn met de gemeenschap
pelijke markt kunnen worden verboden, derhalve van toe

De soorten ruwe tabak worden in de volgende groepen
ingedeeld:
a ) Flue cured tabak:

tabak die is gedroogd in ovens waarin de luchtcirculatie ,
de temperatuur en de vochtigheidsgraad worden gecon
troleerd ;

b) Light air cured tabak :

passing dienen te worden verklaard voor de sector tabak;
Overwegende dat moet worden bepaald dat de Gemeenschap
overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 729 / 70 van de
Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (*), financieel aanspra
kelijk is voor de uitgaven van de Lid-Staten voor de uit deze
verordening voortvloeiende verplichtingen ;

tabak die onder een afdak natuurlijk is gedroogd en die
niet gefermenteerd is ;
c) Dark air cured tabak :

tabak die onder een afdak natuurlijk is gedroogd en die
op natuurlijke wijze gefermenteerd is vóór hij in de
handel wordt gebracht;
d) Sun cured tabak:

Overwegende dat uit de ervaring blijkt , dat het absoluut
nodig is om de controles in de tabakssector te verscherpen ;
dat in verband met de specifieke eisen van deze markt ,
eventueel bepaalde controlebevoegdheden zouden kunnen
worden verleend aan een autonome controledienst ;

Overwegende dat bij de gemeenschappelijke marktordening
voor tabak gelijkelijk en op passende wijze rekening moet
worden gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het
Verdrag neergelegde doelstellingen ;

Overwegende dat de overgang van de regeling die is ingesteld
bij Verordening (EEG ) nr. 727/ 70 van de Raad van 21 april
1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak ( 2 ),
naar de in deze verordening vastgestelde regeling zo goed
mogelijk dient te verlopen ; dat daartoe overgangsmaatrege
len noodzakelijk kunnen blijken ; dat het voorts dienstig is om
de nieuwe regeling pas vanaf de oogst 1993 integraal toe te
passen ,

(!) PB nr. L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr. 2048 / 88 (PB nr . L 185 van
15 . 7 . 1988 , blz . 1 ).

( 2 ) PB nr. L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 860 / 92 (PB nr . L 91 van
7 . 4 . 1992 , blz . 1 ).

tabak die in de zon is gedroogd;
e) Fire cured tabak:

tabak die boven een vuur is gedroogd ;
f)

Basmas ( sun cured tabak);

g) Katerini ( sun cured tabak );
h ) Klassieke Kaba Koulak en vergelijkbare soorten ( sun
cured tabak ).

De soorten waaruit elke groep bestaat , zijn vermeld in de
bijlage .

TITEL I

Premieregeling
Artikel 3

1.
Voor de oogsten 1993 tot en met 1997 wordt een
regeling ingesteld met premies die voor alle tabakssoorten
van dezelfde groep gelijk zijn .
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2.
Voor in België , Duitsland en Frankrijk geteelde flue
cured , light air cured en dark air cured tabak evenwel wordt
een extra bedrag toegekend . Dit bedrag is gelijk aan 50 %
van het verschil tussen de op grond van lid 1 voor deze tabak
toegekende premie en de voor de oogst 1992 toe te passen
premie.
3.
De premie is bedoeld als inkomenstoeslag voor de
producent in het kader van een marktgerichte produktie en
om de afzet van de in de Gemeenschap geproduceerde tabak
mogelijk te maken.
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Artikel 7

De uitvoeringsbepalingen van deze titel worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 23 .
Deze bepalingen hebben met name betrekking op :

— de afbakening van de produktiegebieden voor elke
soort ;

— kwaliteitseisen voor de tabak die wordt geleverd ;

— de andere in het teeltcontract op te nemen bepalingen en
de uiterste datum voor het sluiten van het contract;

Artikel 4

1.
De Raad stelt volgens de procedure van artikel 43 ,
lid 2, van het Verdrag, voor elke oogst de premie en het extra
bedrag vast e.n houdt daarbij met name rekening met de afzet

— de verplichting voor het bedrijf voor eerste bewerking
om, als een voorschot wordt gevraagd , een zekerheid te
stellen , en de voorschriften inzake het stellen en het
vrijgeven van deze zekerheid;

die voor de verschillende tabakssoorten in het verleden

— de specifieke voorwaarden voor de toekenning van de

mogelijk was en die welke voor de toekomst mag worden
verwacht bij normale concurrentievoorwaarden , op de
markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt.

premie , wanneer het teeltcontract met een telersvereni
ging wordt gesloten ;

2.

Het premiebedrag wordt vastgesteld :

— de te nemen maatregelen voor het geval dat de teler of het
bedrijf voor eerste bewerking hun verplichtingen niet
nakomen .

a) per kilogram onverpakte tabaksbladeren die geen eerste
bewerking hebben ondergaan ;
b ) per soortengroep .

TITEL II

Regeling voor de beheersing van de produktie
Artikel 5
Artikel 8

De premie wordt slechts toegekend als met name aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

a ) de tabak moet afkomstig zijn uit een produktiegebied dat
voor elke soort is vastgesteld;
b ) de tabak moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen ;

c) de tabaksbladeren moeten door de producent op basis
van een teeltcontract aan het bedrijf voor eerste bewer
king worden geleverd.

Voor de Gemeenschap wordt een garantiedrempel van
maximaal 350 000 ton ruwe tabaksbladeren per oogst
vastgesteld . Voor 1993 wordt de garantiedrempel evenwel
vastgesteld op 370 000 ton.
Binnen die drempel stelt de Raad jaarlijks , volgens de
procedure van artikel 43 , lid 2 , het Verdrag, specifieke
garantiedrempels voor elke soortengroep vast , daarbij
met name rekening houdend met de marktsituatie en de
sociaal-economische en agronomische omstandigheden in de
betrokken produktiegebieden .

Artikel 6
Artikel 9

1.

In het teeltcontract dienen ten minste te worden

opgenomen :

— een verbintenis van het bedrijf voor eerste bewerking om
bij de levering, naast de aankoopprijs , aan de teler een
met de premie overeenkomend bedrag te betalen voor de
hoeveelheid waarvoor het contract is gesloten en die
werkelijk is geleverd ;

1.
Om de inachtneming van de garantiedrempels te
garanderen , wordt voor de oogsten 1993 tot en met 1997 een
regeling inzake bewerkingsquota ingesteld .
2.
Voor elke oogst verdeelt de Raad , volgens de proce
dure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , de voor elke
soortengroep beschikbare hoeveelheden over de produceren
de Lid-Staten .

— de verbintenis van de teler om aan het bedrijf voor eerste
bewerking ruwe tabak te leveren die aan de kwaliteits
eisen voldoet .

2.
De bevoegde instantie vergoedt het bedrijf voor eerste
bewerking het premiebedrag tegen overlegging van het
bewijs dat de teler de tabak heeft geleverd en dat het in lid 1
bedoelde bedrag is betaald .

3.
Op grond van de krachtens lid 2 vastgestelde hoeveel
heden en onverminderd het bepaalde in lid 5 wijzen de
Lid-Staten , bij wijze van overgangsregeling voor de oogsten
1993 en 1994 , aan de bedrijven voor eerste bewerking
bewerkingsquota toe in verhouding tot het per soortengroep
berekende gemiddelde van de hoeveelheden die hun in de drie
aan het laatste oogstjaar voorafgaande jaren zijn geleverd
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voor bewerking. De produktie in 1992 en de leveranties uit
deze oogst worden evenwel niet in aanmerking genomen .
Deze verdeling prejudicieert niet op de verdeling van de
bewerkingsquöta voor de oogst van de daarop volgende
jaren .

Aan de bedrijven voor eerste bewerking die na het begin van
de referentieperiode met hun activiteiten zijn begonnen ,
wordt een hoeveelheid toegewezen in verhouding tot het
gemiddelde van de hoeveelheden die hun sedert het begin van
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markt wordt aangepast , wordt een specifieke steun ten
bedrage van 10% van de premie toegekend , wanneer de
teeltcontracten zijn gesloten tussen een bedrijf voor eerste
bewerking en een erkende telersvereniging en die contracten
betrekking hebben op de levering van de totale produktie van
de leden van de vereniging.
2.
De specifieke steun wordt aan de telersvereniging
toegekend om de organisatie en de oriëntatie van produktie te
verbeteren .

hun activiteiten voor bewerking zijn geleverd .
De Lid-Staten reserveren 2% van de totale hoeveelheden

waarover zij per soortengroep beschikken voor bedrijven
voor eerste bewerking die in de loop van het oogstjaar of van
het jaar dat eraan voorafgaat met hun activiteiten beginnen.
Binnen dit percentage wordt aan de betrokken bedrijven een
hoeveelheid van ten hoogste 70 % van hun bewerkingscapa
citeit toegewezen , voor zover zij voldoende garanties bieden

3.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden door
de Commissie vastgesteld volgens de procedure van arti
kel 23 . Zij hebben met name betrekking op :
— de bepaling van de telersverenigingen die voor de speci
fieke steun in aanmerking komen;
— de voorwaarden voor de erkenning van de verenigin

inzake doeltreffendheid en levensvatbaarheid .

4.
De Lid-Staten kunnen evenwel de quota rechtstreeks
over de producenten verdelen indien zij met betrekking tot de
produktie van alle producenten voor de drie oogsten die aan
de laatste oogst voorafgaan , over de nodige juiste gegevens
beschikken , uitgesplitst naar geproduceerde en aan een
bewerker geleverde soort en hoeveelheid .
5.
Bij de in de leden 3 en 4 bedoelde toewijzing van de
quota wordt bij de berekening van de referentieproduktie
met name geen rekening gehouden met de hoeveelheden ruwe
tabak die zijn geproduceerd boven de gegarandeerde maxi
mumhoeveelheden die ingevolge Verordening ( EEG )
nr. 727 / 70 van toepassing zijn .

In voorkomend geval wordt de produktie slechts in aanmer
king genomen tot het voor de betrokken jaren toegewezen
quotum .
Artikel 10

Een bedrijf voor eerste bewerking mag geen teeltcontracten
sluiten en premies vergoed krijgen voor hoeveelheden die het
aan hem of aan de producent toegewezen quotum overschrij

gen ;

— de besteding van de specifieke steun .
Artikel 13

1.

Er wordt een Communautair Fonds voor onderzoek en

informatie over tabak ingesteld . Het Fonds wordt gefinan
cierd uit een inhouding van ten hoogste 1 % op de premie , die
bij de betaling van de premie wordt geïnd.
2.

Dit Fonds financiert en coördineert onderzoek- en

informatieprogramma's die erop gericht zijn de kennis over
de schadelijke effecten van tabak en over de passende
preventieve en curatieve maatregelen te verbeteren , en de
communautaire produktie te oriënteren naar soorten en
kwaliteitsklassen van tabak die zo weinig mógelijk schade
lijke effecten hebben.
3.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 23 .
Artikel 14

den .

Artikel 11

De bepalingen ter uitvoering van deze titel worden vastge
steld volgens de procedure van artikel 23 . Zij betreffen met
name de in artikel 9 , lid 5 , bedoelde berekeningsbepalingen
voor de verdeling van de quota en de voorwaarden inzake het
omslaan van de quota over de producenten , met name op
basis van hun vroegere situatie.

De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 23 een
driejarenprogramma vast voor de omschakeling van de
soorten Mavra , Tsebelia , Forchheimer Havanna II c en

hybriden van Geudertheimer op andere beter aan de markt
aangepaste soorten of op andere teelten . Dit programma zal
vanaf de oogst 1993 worden uitgevoerd . Het kan specifieke
maatregelen omvatten om eventuele uit de omschakeling
voortvloeiende inkomensverliezen te compenseren.

TITEL IV
TITEL III

Maatregelen ter oriëntatie van de produktie
Artikel 12

1.

Om te bevorderen dat het aanbod wordt geconcen

treerd en dat de kwaliteit ervan aan de behoeften van de

Regelingen van het handelsverkeer met derde landen
Artikel 15

Behoudens andersluidende bepalingen van deze verordening
of afwijkingen waartoe de Commissie volgens de procedure
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van artikel 23 besluit , zijn in het handelsverkeer met derde
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Artikel 20

landen verboden :

a ) de toepassing van enige heffing van gelijke werking als
een douanerecht ,

b ) de toepassing van enige kwantitatieve beperking of
maatregel van gelijke werking.
Artikel 16

1.
Indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer
van de in artikel 1 bedoelde produkten als gevolg van invoer
of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te
ondergaan, die de doelstellingen van artikel 39 van het
Verdrag in gevaar kunnen brengen , kunnen in het handels
verkeer met derde landen passende maatregelen worden
toegepast , totdat deze verstoring opgeheven of het gevaar
daarvoor geweken is .
2.

Wanneer de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet ,

neemt de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of eigener
beweging de noodzakelijke maatregelen, die aan de Lid-Sta
ten worden medegedeeld en die onmiddellijk van toepassing
zijn . Als aan de Commissie een dergelijk verzoek van een
Lid-Staat wordt gericht , beslist zij hierover binnen vieren
twintig uur na ontvangst van het verzoek .
3.
Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie
binnen drie werkdagen na de dag van de mededeling
daarvan, aan de Raad voorleggen . De Raad komt onverwijld
bijeen . Hij kan de betrokken maatregel bij besluit genomen
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , wijzigen of

1.
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat de communautaire voorschriften voor de sector
ruwe tabak in acht worden genomen . .Te dien einde stellen zij
de Commissie binnen zes maanden na de vaststelling van deze
verordening in kennis van de bepalingen op het gebied van
beheer en controle die zij voornemens zijn vast te stellen .
Binnen drie maanden na die kennisgeving keurt de Commis
sie deze bepalingen goed of vraagt zij om daarin de nodige

aanpassingen aan te brengen . In het laatste geval past de
Lid-Staat zijn bepalingen zo snel mogelijk aan . Elke wijziging
van de nationale bepalingen wordt door de Lid-Staten
onverwijld ter kennis gebracht van de Commissie en door de
Commissie volgens dezelfde regels onderzocht .
2.
Elke producerende Lid-Staat richt , overeenkomstig
zijn rechtsorde , een speciale dienst op die tot taak krijgt
. bepaalde controles in het kader van de communautaire
regeling voor tabak uit te voeren . De Lid-Staten waarvan de
overeenkomstig artikel 9 , lid 2 , garantiedrempel minder
bedraagt dan 45 000 ton , kunnen besluiten dat zij niet een
dergelijke dienst oprichten .
3.
De dienst is administratief volledig autonoom . De
betrokken Lid-Staat verleent deze dienst de nodige bevoegd
heden om zijn taken te kunnen uitvoeren .

De dienst bestaat uit een zodanig aantal ambtenaren met een
zodanige opleiding dat bovenbedoelde taken kunnen worden
uitgevoerd .

vernietigen .

4.
Vóór het begin van elk verkoopseizoen stelt de betrok
ken Lid-Staat op voorstel van de dienst een begroting en een
werkprogramma op , die erop gericht zijn een correcte
TITEL V

Algemene en overgangsbepalingen
Artikel 17

Om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte marktsi

tuaties , kunnen volgens de procedure van artikel 23 uitzon
derlijke maatregelen ter ondersteuning van de markt worden
genomen . Deze maatregelen kunnen slechts worden geno
men in de mate en voor de duur die strikt noodzakelijk zijn
voor de ondersteuning van de markt .
Artikel 18

Behoudens andersluidende bepalingen van deze verordening
zijn de artikelen 92, 93 en 94 van het Verdrag van toepassing
op de produktie van en de handel in de in artikel 1 bedoelde
produkten .
Artikel 19

De uitgaven uit hoofde van de titels I en III worden
beschouwd als uitgaven in de zin van artikel 1 , lid 2 , van
Verordening (EEG ) nr. 729 / 70 .

toepassing van de premierregeling te waarborgen , en die
door de Lid-Staat aan de Commissie worden medegedeeld.
Onverminderd de bevoegdheden van de Lid-Staat kan de
Commissie deze verzoeken om alle door haar dienstig
geachte wijzigingen in de begroting en het programma aan te
brengen .
Ambtenaren van de Commissie kunnen de activiteiten van de

speciale dienst te allen tijde volgen .
De dienst brengt de Lid-Staat en de Commissie op gezette
tijden verslag uit over zijn activiteiten . In dit verslag moet
melding worden gemaakt van eventuele moeilijkheden en
moeten, in voorkomend geval , suggesties worden gedaan
voor verbetering van de controleregeling .
5.
De feitelijke uitgaven van de dienst worden voor 50 %
bekostigd uit de algemene begroting van de Europese
Gemeenschapen ; het resterende gedeelte wordt door de
betrokken Lid-Staat gefinancierd .

6.
Het jaarlijkse bedrag van de in lid 5 bedoelde feitelijke
uitgaven wordt door de Commissie aan de hand van de door
de betrokken Lid-Staten verstrekte gegevens vastgesteld . Dit
bedrag wordt toegekend nadat de Commissie heeft geconsta
teerd dat de dienst is opgericht en zijn taken heeft vervuld .
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Om ervoor te zorgen dat deze dienst gemakkelijker kan
worden opgericht en kan functioneren , kan het betrokken
bedrag in de loop van het jaar in tranches worden vooruit
betaald op basis van de begroting van de dienst , die vóór eind
oktober in overleg tussen de Lid-Staat en de Commissie voor
het jaar is vastgesteld .

2.
De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk
van toepassing zijn . Indien deze maatregelen echter niet in
overeenstemming zijn met het advies dat het Comité heeft
uitgebracht , worden zij onverwijld door de Commissie ter
kennis van de Raad gebracht . In dat geval kan de Commissie
de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten
voor ten hoogste één maand na deze kennisgeving uitstel

7.
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat de op grond van de leden 2 tot en met 4
aangewezen controleambtenaren :

len .

— toegang hebben tot de produktie-, bewerkings- en afzet

3.
De Raad kan binnen de in het voorgaande lid genoem
de termijn met een gekwalificeerde meerderheid van stem
men een andersluidend besluit nemen .

installaties ,

— kennis kunnen nemen van de boekhoudgegevens of
andere dienstige documenten voor de controles en
kopieën of uittreksels kunnen maken ,
— alle dienstige inlichtingen kunnen vragen .

Artikel 24

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat door
zijn voorzitter , hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van
de vertegenwoordiger van een Lid-Staat , aan de orde wordt
gesteld .

8.
De Commissie stelt de bepalingen ter uitvoering van dit
artikel vast volgens de procedure van artikel 23 .
Artikel 21

De Lid-Staten en de Commissie delen elkaar de nodige
gegevens voor de uitvoering van deze vérordening mee. De
wijze waarop deze gegevens worden meegedeeld en ver
spreid , wordt volgens de procedure van artikel 23 vastge

Artikel 25

Deze verordening moet aldus worden toegepast dat gelijke
lijk en op passende wijze rekening wordt gehouden met de in
de artikelen 39 en 1 10 van het Verdrag neergelegde doelstel
lingen .
Artikel 26

steld .

Vóór 1 april 1996 dient de Commissie bij de Raad een
Artikel 22

Er wordt een comité van beheer voor tabak, hierna het
„Comité" te noemen , ingesteld , dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder voorzitter
schap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie .
Artikel 23

1.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het
Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn
die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie
van de materie . Het Comité spreekt zich uit met de meerder
heid van stemmen die in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag is
voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de
Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen . Bij de
stemming in het Comité worden de stemmen van de verte
genwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel . De voorzitter neemt niet aan de stemming
deel .

voorstel in voor de in de titels I en II bedoelde regelingen die
met ingang van de oogst 1998 moeten worden toegepast. De
Raad beslist over dit voorstel volgens de procedure van
artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag.
Artikel 27

Indien overgangsmaatregelen nodig zouden blijken om de
overgang van de bij Verordening ( EEG ) nr. 727 / 70 ingestel
de regeling naar de regeling van deze verordening te verge
makkelijken , worden die maatregelen volgens de procedure
van artikel 23 vastgesteld .
Artikel 28

Verordening (EEG ) nr . 727 / 70 wordt ingetrokken met
werking vanaf de oogst 1993 .
Artikel 29

Deze verordening is van toepassing met ingang van de oogst
1993 .

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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BIJLAGE
INDELING VAN DE TABAKSSOORTEN IN GROEPEN

I.

FLUE CURED TABAK

Beneventano

Virginia

Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten
Gefermenteerde Burley

Virginia D en hybriden daarvan

Havanna

Bright
II .

III .

LIGHT AIR CURED TABAK

IV .

FIRE CURED TABAK

Burley

Kentucky en hybriden daarvan

Badischer Burley en hybriden daarvan

Moro di Cori

Maryland

Salento

DARK AIR CURED TABAK

V.

SUN CURED TABAK

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso
Paraguay en hybriden daarvan

Xanti-Yaka

Dragon vert en hybriden daarvan

Samsun

Perustitza

Philippin

Erzegovina en vergelijkbare soorten

Petit Grammont ( Flobecq )

Myrodata Smyrnis , Trapezous en Phi I
Andere dan klassieke Kaba Koulak

Semois

Tsebelia

Appelterre

Mavra

Nijkerk

Misionero en hybriden daarvan

Rio Grande en hybriden daarvan
Forchheimer Havanna II c
Nostrano del Brenta

VI .

Basmas

VIL Katerini en vergelijkbare soorten
VIII .

Klassieke Kaba Koulak

Resistente 142

Elassona

Gojano

Myrodata Agrinion

Hybriden van Geudertheimer

Zichnomyrodata
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VERORDENING (EEG) Nr. 2076 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak en van de garantiedrempels
per groep tabakssoorten en per Lid-Staat
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Verordening (EEG ) nr. 2075 / 92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector ruwe tabak (*), en met name op

Overwegende dat artikel 8 , lid 2 , en artikel 9 , lid 2 , van
Verordening (EEG ) nr. 2075 / 92 voorzien in de jaarlijkse
verdeling van garantiedrempels voor elke groep tabakssoor
ten onder de producerende Lid-Staten; dat het niveau van
deze drempels voor de oogsten 1993 en 1994 moet worden
vastgesteld met inachtneming van met name de marktsituatie
en de sociaal-economische en agronomische omstandigheden
in de betrokken produktiegebieden ,

artikel 4 , lid 1 , artikel 8 , tweede alinea, en artikel 9 , lid 2 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (4 ),

Overwegende dat bij de vaststelling van de premies in de
sector ruwe tabak rekening moet worden gehouden met de
doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ;
dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name tot
doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstan
daard te verzekeren , de voorziening veilig te stellen en de
verbruikers redelijke prijzen te garanderen; dat bij de
vaststelling van het bedrag van de premies met name rekening
moet worden gehouden met de vroegere en de te verwachten
afzetmogelijkheden voor de verschillende tabakssoorten bij
normale concurrentievoorwaarden ;

Artikel 1

Voor de oogst 1993 worden de in artikel 4 van Verordening
(EEG ) nr. 2075 / 92 bedoelde premie en de extra bedragen
voor de verschillende groepen ruwe tabak vastgesteld zoals is
aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de oogsten 1993 en 1994 worden de in de artikelen 8 en
9 van Verordening (EEG) nr . 2075 / 92 bedoelde garantie
drempels per groep tabakssoorten en per Lid-Staat vastge
steld zoals is aangegeven in bijlage II bij deze verordening.

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(*)
(2 )
(3)
(<)

Zie blz . 70 van dit Publikatieblad .
PB nr. C 295 van 14 . 11 . 1991 , blz . 17 .
PB nr . C 94 van 13 . 4 . 1992 .
PB nr. C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 18 .
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BIJLAGE I
PREMIES VOOR TABAKSBLADEREN VAN DE OOGST 1993

VII
I

Flue cured

II

Light air cured

III

Dark air cured

IV

Fire cured

V

Sun cured

VI

Basmas

Katerini en

verglijkbare
soorten

(ecu / kg )

2,273

1,818

1,818

2,000

1,818

' 2,545

3,000

EXTRA BEDRAGEN

Soort

ecu / kg

Badischer Geudertheimer , Pereg r Korso

0,356

Badischer Burley E en hybriden daarvan

0,569

Virgin D , Virginia en hybriden daarvan

0,325

Paraguay en hybriden daarvan , Dragon vert en hybriden daarvan , Philippin , Petit
Grammont ( Flobecq ), Semois , Appelterre

0,265

Nijkerk

0,155

Misionero en hybriden daarvan , Rio Grande en hybriden daarvan

0,169

VIII

Kaba Koulak

( klassieke)

1,818
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BIJLAGE II

GARANTIEDREMPELS 1993

Overige
I

Flue cured

II

III

Light air cured Dark air cured

V

Fire cured

Sun cured

Totaal

VII

Kaba Koulak

(ton )

Basmas

Katerini

( klassieke
e. a. )

47 600

51 600

Griekenland

30 000

12 400

Spanje
Portugal
Frankrijk

28 300
5 500
8 000

4 970
1 200
7 050

13 000 -

42 300
6 700
28 050

Duitsland

2 500

6 000

3 500

12 000

1 900

1 900

121 900

83 220

9 100

VIII
VI

Italië

België

21 800

IV

15 000
20 650

9 000

145 100
27 500

23 400

20 000

30

49 200

9 130

35 650

27 500

23 400

1 33 950

20 000

370 000

VIII

Totaal

Kaba Koulak

(ton )

GARANTIEDREMPELS 1994

Overige
I

Flue cured

II

III

Light air cured Dark air cured

IV

V

Fire cured

Sun cured

VI

VII

Basmas

Katerini

(klassieke '
e. a. )

i

Italië

47 600

45 000

Griekenland

29 000

12 300

Spanje
Portugal
Frankrijk

28 300
5 500
8 700

4 970
1 200
7 900

11 000

42 300
6 700
27 600

Duitsland

2 500

6 000

3 500

12 000

België

17 200

77 370

14 000
16 400

9 000

1 900
121 600

9 000

42 600

132 800
26 500

22 500

20 000

30

-

126 700

1 900
9 030

30 400

26 500

22 500

20 000 '

350 000
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VERORDENING ( EEG) Nr. 2077 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

inzake brancheorganisaties en overeenkomsten in de sector tabak
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

niet-administratieve kosten van die activiteiten te dekken of

Gezien het voorstel van de Commissie ( ! ),
Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

voorwaarden de voor de leden van de brancheorganisatie
vastgestelde regels ook verbindend te verklaren voor alle
niet-aangesloten telers en telersverenigingen in één of meer
regio's; dat het eveneens dienstig is te bepalen dat ook
niet-leden het volle bedrag van de bijdrage die nodig is om die

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat, gezien de marktvooruitzichten voor de
landbouw op middellange en lange termijn , zowel in de
Gemeenschap als op wereldniveau , sommige instrumenten
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid dienen te wor
den aangepast met het oog op het herstel van het markt
evenwicht; dat deze aanpassing, die met name leidt tot een
flexibeler gebruik van de institutionele instrumenten voor
marktondersteuning, de betrokken ondernemers ertoe noopt
hun economisch gedrag beter op de marktrealiteit af te
stemmen ;

Overwegende dat brancheorganisaties die zijn opgericht op
initiatief van individuele ondernemers of verenigingen van
ondernemers en die representatief zijn voor de verschillende
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de produktie , de
verwerking en de afzet in de sector tabak , kunnen bijdragen
tot een meer marktgericht handelen en een wijziging in het
economisch gedrag die gericht is op een beter inzicht in of
zelfs een betere organisatie van produktie , verwerking en
afzet , en dat sommige van hun activiteiten kunnen bijdragen
tot een beter marktevenwicht en derhalve de doelstellingen
van artikel 39 van het Verdrag kunnen helpen verwezenlij
ken ; dat de activiteiten waardoor de sectorale organisaties
een dergelijke bijdrage kunnen leveren , nader dienen te
worden omschreven;

Overwegende dat het in dat perspectief dienstig lijkt een
specifieke erkenning te verlenen aan organisaties die op
regionaal, interregionaal of zelfs communautair niveau het
bewijs leveren dat zij voldoende representatief zijn en
activiteiten ontplooien die de verwezenlijking van voornoem
de doelstellingen ten goede komen; dat, al naar het werkter
rein van de brancheorganisatie , het verlenen van deze
erkenning tot de bevoegdheid van de Lid-Staat dan wel de
Commissie moet behoren ;

Overwegende dat , om ervoor te zorgen dat bepaalde activi
teiten die de brancheorganisaties ondernemen en die uit een
oogpunt van de bestaande wetgeving in het kader van de
gemeenschappelijke marktordening in de sector tabak van
bijzonder belang zijn , een groter effect hebben , dient te

een gedeelte van dat bedrag moeten betalen ; dat van de
betrokken mogelijkheid gebruik moet worden gemaakt via
een procedure die naleving van de rechten van de betrokken
sociaal-economische kringen , en met name de inachtneming
van de belangen van de consumenten garandeert;

Overwegende dat bepaalde andere activiteiten van de erken
de brancheorganisaties van algemeen economisch of tech
nisch belang kunnen zijn voor de sector tabak en derhalve in
het voordeel kunnen zijn van alle ondernemers van de
betrokken beroepsgroepen, ook al zijn zij niet bij de
organisatie aangesloten ; dat het voor dat geval verantwoord
lijkt te bepalen dat ook niet-leden de bijdragen moeten
betalen die bestemd zijn ter dekking van de niet-administra
tieve kosten die rechtstreeks verband houden met deze

activiteiten ;

Overwegende dat, met het oog op een correcte toepassing
van deze regeling, moet worden voorzien in een nauwe
samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie en aan
deze laatste bovendien een permanente controlebevoegdheid
moet worden gegeven , met name inzake de erkenning van
brancheorganisaties die werkzaam zijn op regionaal of
interregionaal niveau en inzake de door deze organisaties
goedgekeurde overeenkomsten en onderling afgestemde
gedragingen ;

Overwegende dat het met het oog op de informatie van de
Lid-Staten en van alle belanghebbenden nuttig is om te
bepalen dat aan het begin van elk jaar de lijst van organisaties
die in de loop van het voorafgaande jaar zijn erkend, de lijst
van organisaties waarvan de erkenning in diezelfde periode is
ingetrokken , alsmede de regels die algemeen verbindend zijn
verklaard en de werkingssfeer daarvan , worden bekendge
maakt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij deze verordening worden de voorwaarden vastgesteld
voor de erkenning en de activiteiten van de brancheorgani
saties die werkzaam zijn in het kader van de gemeenschap
pelijke marktordening voor tabak .
Artikel 2

In het kader van deze verordening worden erkend branche

worden voorzien in de mogelijkheid om onder bepaalde

organisaties:

(') PB nr. C 295 van 14 . 11 . 1991 , blz . 5 .
(2 ) PB nr. C 94 van 13 . 4 . 1992 .
( 3 ) PB nr. C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz. 31 .

1 . die bestaan uit vertegenwoordigers van een aantal van de
verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij de
produktie, verwerking en afzet van tabak ,
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2 . die zijn opgericht op initiatief van alle of een gedeelte van
de aangesloten groeperingen of verenigingen ,

De Commissie kan binnen 60 dagen na deze kennisgeving

3 . en die op het niveau van een regio , van meerdere regio's

3.

binnen de Gemeenschap of van de hele Gemeenschap ,
een aantal van de volgende activiteiten ontplooien,

verzet aantekenen tegen de erkenning .

a ) indien niet meer aan de in deze verordening vastgestelde

waarbij zij , indien nodig, rekening houden met de
belangen van de consumenten:

a) bijdragen tot een betere coördinatie bij het op de
markt brengen van tabaksbladeren of verpakte
tabak,

b) de opstelling van standaardcontracten die verenig
baar zijn met de communautaire wetgeving,

c) de verbetering van het inzicht in en de doorzichtig
heid van de markt ,

d) een betere valorisatie van het produkt , met name via
maatregelen op het gebied van marketing en onder
zoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden die de
volksgezondheid niet in gevaar brengen ,
e) de oriëntatie van de sector op produkten die beter
beantwoorden aan de marktbehoeften en de eisen

inzake volksgezondheid,

f) het onderzoek naar methoden om het gebruik van
gewasbeschermingsprodukten te verminderen en om
het bodembehoud en de kwaliteit van het produkt te
garanderen ,

g) het ontwikkelen van methoden en materieel om de
kwaliteit van het produkt te verbeteren in het
stadium van produktie en bewerking ,
h) het gebruik van gecertificeerd zaaizaad en de contro
le op de kwaliteit van de produkten .
Artikel 3

1.
De Lid-Staten erkennen de op hun grondgebied geves
tigde brancheorganisaties die daarom verzoeken en die
a ) hun activiteiten ontplooien in één of meer regio's binnen
dat grondgebied ,
b ) voor de betrokken activiteitssector en beroepsgroep een
significant aandeel in de produktie en / of de handel
hebben; ingeval de brancheorganisatie actief is in meer
dan één regio , moet zij het bewijs leveren van een
bepaalde minimumrepresentativiteit voor elke beroeps
groep in elke van de betrokken regio's.

c) meer dan één van de in artikel 2 , punt 3 , genoemde
activiteiten ontplooien ,
d) niet zelf werkzaamheden verrichten op het gebied van
produktie , verwerking of afzet van produkten die onder
de in artikel 1 genoemde marktordening vallen.
2.
Vóór de erkenning delen de Lid-Staten de Commissie
mee welke brancheorganisaties een aanvraag om erkenning
hebben ingediend en verstrekken zij alle dienstige inlichtin
gen inzake de categorieën van economische activiteit waarop
zij betrekking hebben , hun representativiteit , hun activitei
ten, alsmede alle andere gegevens die zij nodig heeft om haar
oordeel te kunnen geven .

De Lid-Staten trekken de erkenning in
voorwaarden wordt voldaan ,

b ) indien de brancheorganisatie één van de in artikel 7 ,
lid 3 , vastgestelde verbodsbepalingen overtreedt , onver
minderd strafrechtelijke vervolging op grond van de
nationale wetgeving,

c) indien de brancheorganisatie de in artikel 7, lid 2 ,
genoemde verplichting tot kennisgeving niet naleeft .
De Lid-Staten stellen de Commissie onverwijld in kennis van
de besluiten tot intrekking van de erkenning .
Artikel 4

1.

De Commissie erkent de brancheorganisaties die daar

om verzoeken en die

a ) hun activiteiten ontplooien op al dan niet het gehele
grondgebied van verschillende Lid-Staten of in commu
nautair verband ,

b ) gelidg zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van
een Lid-Staat of het Gemeenschapsrecht ,
c) voldoen aan artikel 3 , lid 1 , onder b), c), en d).
2.
De Commissie deelt de erkenningsaanvraag mede aan
de Lid-Staten op het grondgebied waarvan de brancheorga
nisatie is gevestigd en waarin deze organisatie haar activitei
ten ontplooit. De Lid-Staten kunnen hun opmerkingen ken
baar maken binnen twee maanden vanaf de verzending van
de mededeling.

De Commissie beslist over de erkenning binnen drie maanden
vanaf de ontvangst van de aanvraag met alle dienstige
inlichtingen .

3.
In de in artikel 3 , lid 3 , genoemde gevallen trekt de
Commissie de erkenning van de in lid 1 bedoelde organisaties
in .

Artikel 5

De Commissie maakt in de C-reeks van het Publikatieblad

van de Europese Gemeenschappen bekend welke brancheor

ganisaties zijn erkend, met vermelding van de economische
sector of het gebied waarbinnen elke organisatie werkzaam
is , en van haar activiteiten als bedoeld in artikel 2 . Zij maakt
ook bekend welke erkenningen zijn ingetrokken .
Artikel 6

De erkenning van de brancheorganisaties geldt als machti
ging om overeenkomstig deze verordening de in artikel 2 ,
punt 3 , vermelde activiteiten te ontplooien .
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cheorganisatie , tenzij deze laatste onjuiste gegevens heeft
verschaft of misbruik heeft gemaakt van de in lid 1 bedoelde

1.
In afwijking van artikel 1 van Verordening nr. 26 0 ),
is artikel 85 , lid 1 , van het Verdrag niet van toepassing op de
overeenkomsten en onderling afgestemde gedragingen die
door erkende brancheorganisaties worden toegepast ter
uitvoering van de in artikel 2 , punt 3 , vermelde activitei

uitzondering.

ten .

1.
De brancheorganisaties kunnen verzoeken om in de
zone waarbinnen zij hun activiteit uitoefenen bepaalde van
hun overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen
voor een beperkte periode verbindend te verklaren voor de

2.

Lid 1 is alleen van toepassing op voorwaarde dat :

— de overeenkomsten en onderling afgestemde gedragingen
ter kennis van de Commissie zijn gebracht en
— de Commissie binnen drie maanden vanaf de kennisge
ving van alle gegevens die nodig zijn voor de beoordeling ,
niet heeft verklaard dat deze overeenkomsten of onder

ling afgestemde gedragingen strijdig zijn met de commu
nautaire wetgeving.

Deze overeenkomsten en onderling afgestemde gedragingen
mogen niet vóór het verstrijken van deze termijn worden
toegepast .

3.
Overeenkomsten en onderling afgestemde gedragingen
worden in ieder geval strijdig met de communautaire wetge
ving verklaard , indien zij :
— kunnen leiden tot compartimentering van de markten
binnen de Gemeenschap , ongeacht in welke vorm ,
— de gemeenschappelijke marktordening kunnen door

Artikel 8

individuele ondernemers en de verenigingen in de betrokken
economische sector die niet zijn aangesloten bij de in de
brancheorganisatie bijeengebrachte beroepsgroepen .
Om de regels algemeen verbindend te kunnen verklaren
moeten de brancheorganisaties een aandeel van ten minste
twee derde hebben in de betrokken produktie en / of de
betrokken handel . Ingeval de voorgenomen algemeenverbin
dendverklaring betrekking heeft op meer dan één regio ,
moeten de brancheorganisaties het bewijs leveren van een
bepaalde minimumrepresentativiteit voor elke beroepsgroep
in elke van de betrokken regio's .

2.
De regels waarvoor de algemeenverbindendverklaring
kan worden gevraagd , moeten sedert ten minste één jaar
gelden en dienen betrekking te hebben op een van de
volgende punten :
a ) de kennis van de produktie en van de markt ,
b ) de definitie van de minimumkwaliteit per soort,

kruisen ,

c) het gebruik van milieuvriendelijke produktiemethoden ,
— concurrentiedistorsies kunnen teweegbrengen die niet
volstrekt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de met
de sectorale actie nagestreefde doelstellingen van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid ,
— de vaststelling van prijzen of quota omvatten , onvermin
derd maatregelen die de brancheorganisaties treffen ter
uitvoering van specifieke bepalingen van de communau
taire wetgeving.

d ) de definitie van de minimumnormen inzake de verpak
king en het marktklaar maken van de produkten,

e) het gebruik van gecertificeerd zaaizaad en de controle op
de kwaliteit van de produkten .

3.
De regels kunnen pas algemeen verbindend worden
verklaard nadat zij volgens de procedure van artikel 9 door
de Commissie zijn goedgekeurd .

— discriminaties kunnen doen ontstaan of de concurrentie

voor een aanzienlijk deel van de betrokken produkten
kunnen beknotten .

4.
Als de Commissie na het verstrijken van de in lid 2 ,
tweede streepje , bedoelde termijn van drie maanden vaststelt
dat niet aan de voorwaarden voor toepassing van deze
verordening is voldaan , geeft zij een beschikking waarin zij
verklaart dat artikel 85 , lid 1 , van het Verdrag van toepas
sing is op de betrokken overeenkomst of onderling afgestem
de gedraging .
Deze beschikking kan niet eerder van kracht worden dan op
de dag van de kennisgeving ervan aan de betrokken bran
(*) Verordening nr. 26 van de Raad van 4 april 1962 inzake de
toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de
voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten ( PB
nr . 30 van 20 . 4 . 1962 , blz . 993 / 62 ). Verordening gewijzigd bij

Verordening nr. 49 (PB nr . L 53 van 1 . 7 . 1962 , blz . 1571 /
62 ).

Artikel 9

1.
Met betrekking tot de regels die worden uitgevaardigd
door de brancheorganisaties die door de Lid-Staten zijn
erkend , dragen de Lid-Staten ten behoeve van de belangheb
bende sociaal-economische kringen zorg voor de bekendma
king van de oyereenkomsten of onderling afgestemde gedra
gingen waarvoor wordt overwogen deze verbindend te
verklaren voor de niet-aangsloten individuele ondernemers
of verenigingen in een regio of een groep van regio's.
In deze bekendmaking moet de belanghebbende kripgen een
termijn van twee maanden worden gegeven om hun opmer
kingen kenbaar te maken .

2.
Na afloop van deze termijn en voordat zij een besluit
nemen, stellen de Lid-Staten de Commissie in kennis van de
regels die zij algemeen verbindend willen verklaren en
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verstrekken daarbij alle dienstige inlichtingen . In deze ken
nisgeving worden alle ten gevolge van de in lid 1 bedoelde
bekendmaking ontvangen opmerkingen opgenomen en
wordt een oordeel gegeven over het verzoek om algemeen
verbindendverklaring.
3.
De regels waarvoor een algemeenverbindendverkla
ring wordt gevraagd door een brancheorganisatie die de
Commissie overeenkomstig artikel 4 heeft erkend , worden
door de Commissie zelf bekendgemaakt in de C-reeks van het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . In deze
bekendmaking wordt de Lid-Staten en de belanghebbende
sociaal-economische kringen een termijn van twee maanden
gegeven om hun opmerkingen kenbaar te maken .
4.
Indien de regels waarvoor een algemeenverbindendver
klaring wordt gevraagd technische voorschriften in de zin
van Richtlijn 83 / 189 / EEG (*) zijn , worden deze laatste
overeenkomstig artikel 8 van deze richtlijn tegelijk met de in
lid 2 bedoelde kennisgeving aan de Commissie medege
deeld .

Onverminderd de toepassing van lid 5 , weigert de Commis
sie haar goedkeuring te hechten aan regels waarvoor een
algemeenverbindendverklaring wordt overwogen , indien er
voldoende grond is om overeenkomstig artikel 9 van voor
noemde richtlijn een uitvoerig gemotiveerde mening te
kennen te geven.

Nr . L 215 / 83

Artikel 10

1.

Wanneer één of meer van de in lid 2 bedoelde activi

teiten van een erkende brancheorganisatie van algemeen
economisch belang zijn voor de ondernemers wier activitei
ten met dit produkt of deze produkten verband houden , kan
de Lid-Staat die de erkenning heeft verleend , of de Commissie
indien de erkenning overeenkomstig artikel 4 heeft plaatsge
vonden , bepalen dat ook de niet bij de brancheorganisatie
aangesloten individuele ondernemers of verenigingen die
voordeel hebben bij deze activiteiten , de volle bijdrage die de
leden betalen of een gedeelte daarvan aan de brancheorga

nisatie moeten betalen , voor zover de bijdragen bestemd zijn
voor de kosten die rechtstreeks uit de betrokken activiteiten

voortvloeien , met uitsluiting van alle administratiekosten .
2.

De in dit artikel bedoelde activiteiten betreffen één of

meer van de volgende punten :

— onderzoek met het oog op valorisatie van de produkten,
met name via nieuwe gebruiksmogelijkheden die de
volksgezondheid niet in gevaar brengen ,
— onderzoek met het oog op verbetering van de kwaliteit
van de tabaksbladeren of de verpakte tabak,

— onderzoek naar teeltmethoden die een geringer gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk maken en
stroken met de eisen van bodem- en milieubehoud .

5.

De Commissie beslist binnen drie maanden vanaf de

kennisgeving door de Lid-Staat krachtens lid 2 , en binnen vijf
maanden vanaf de bekendmaking van het verzoek om
algemeenverbindendverklaring van de regels in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen in geval van
toepassing van lid 3 .
De Commissie neemt in elk geval een negatief besluit indien
zij vaststelt dat door de algemeenverbindendverklaring:
— voor een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt
de mededinging zou worden uitgeschakeld,
— de vrijheid van het handelsverkeer zou worden aangetast ,
of

— de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw
beleid of van welke andere communautaire wetgeving
dan ook in gevaar zouden komen .
6.
De regels die algemeen verbindend zijn verklaard ,
worden bekendgemaakt in de C-reeks van het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

7.
Wanneer regels krachtens dit artikel verbindend wor
den verklaard voor niet-leden van een brancheorganisatie,
kan al naar het geval de betrokken Lid-Staat of de Commissie
bepalen dat de bijdragen die aan deze brancheorganisatie
moeten worden betaald door de leden , voor het volle bedrag
of een gedeelte daarvan ook aan deze organisatie moeten
worden betaald door de niet-aangesloten individuele onder
nemers of verenigingen , voor zover deze bijdragen niet
bestemd zijn voor de administratiekosten die aan de toepas
sing van deze regels of onderling afgestemde gedragingen zijn
verbonden .

(') PB nr. L 109 van 26 . 4 . 1983 , blz . 8 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 90 / 230 / EEG (PB nr . L 128 van 18.5 .
1990 , blz . 15 ).

3.

De betrokken Lid-Staten delen de Commissie mede

welke besluiten zij voornemens zijn vast te stellen op grond
van het bepaalde in lid 1 . Deze besluiten kunnen pas na een
termijn van drie maanden vanaf de datum van kennisgeving
aan de Commissie van kracht worden . In deze periode kan de
Commissie herroeping vragen van het ontwerp-besluit of een
gedeelte daarvan , als het beroep op het algemeen economisch
belang niet gegrond lijkt .

4.
Wanneer activiteiten van een brancheorganisatie die
overeenkomstig artikel 4 door de Commissie is erkend , het
algemene economische belang dienen , deelt de Commissie
haar ontwerp-besluit aan de betrokken Lid-Staten mede . De
Lid-Staten maken hun opmerkingen kenbaar binnen twee
maanden vanaf de verzending van de mededeling .
Artikel 11

Elk besluit van de Lid-Staten of de Commissie waarbij een

bijdrage wordt opgelegd aan individuele ondernemers of
verenigingen die niet bij een brancheorganisatie zijn aange
sloten , wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen. Het betrokken besluit kan pas
na een termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking
van kracht worden .

Artikel 12

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 23 van Veror
dening ( EEG ) nr. 2075 / 92 (2 ).
( 2 ) Zie bladzijde 70 van dit Publikatieblad .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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VERORDENING (EEG ) Nr. 2078 / 92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

betreffende landbouwproduktiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieu
bescherming, en betreffende natuurbeheer
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Overwegende dat de produktie voor niet-voedingsdoelein
den in het kader van een communautaire regeling inzake het
uit produktie nemen van landbouwgrond verenigbaar moet
zijn met de eisen inzake bescherming van het milieu ; dat de
onderhavige regeling bijgevolg niet mag gelden voor deze
produktietak;

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat de milieubescherming een component is
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ;
Overwegende dat de op vermindering van de communautaire
landbouwproduktie gerichte maatregelen het milieu ten
goede moeten komen ;

Overwegende dat een regeling ter bevordering van de
invoering of de instandhouding van bijzondere produktie
methoden het mogelijk kan maken om specifieke problemen
in verband met de milieubescherming of het natuurbehoud te
overwinnen en zodoende kan bijdragen tot het bereiken van
de doelstellingen op milieugebied ;
Overwegende dat het gevaar voor ontvolking, erosie, over
stromingen en bosbranden in vele agrarische en landelijke
gebieden van de Gemeenschap steeds acuter wordt en dat dit
gevaar kan worden tegengegaan door invoering van bijzon
dere maatregelen om het onderhoud van de grond te
bevorderen ;

Overwegende dat een veelheid van factoren op het milieu
inwerkt en dat het milieu in de communautaire ruimte

blootstaat aan druk van zeer uiteenlopende aard;
Overwegende dat er via invoering van een adequate steun
regeling voor kan worden gezorgd dat de landbouwers een
functie kunnen vervullen die de samenleving in haar geheel
werkelijk ten goede komt door de introductie of verdere
toepassing van produktiemethoden die verenigbaar zijn met
de toegenomen eisen inzake bescherming van het milieu en
van de natuurlijke hulpbronnen of met de eisen inzake
natuur- en landschapsbehoud ;
Overwegende dat de invoering van een steunregeling om het
gebruik van aanzienlijk minder mest en gewasbeschermings
middelen of de toepassing van biologische teeltmethodes te
bevorderen niet alleen tot een vermindering van het gevaar
voor verontreiniging door de landbouw kan bijdragen , maar,
via bevordering van minder intensieve produktie , ook tot de
aanpassing van de diverse produktiesectoren aan de behoef
ten van de markt;

Overwegende dat een beperking van het veebeslag op de
bedrijven of van het aantal dieren per hectare milieuschade
door overbelasting als gevolg van de omvang van het
schapen- of runderbestand kan helpen voorkomen; dat
bijgevolg de op extensivering van bepaalde produktietakken
gerichte regeling bedoeld in artikel 3 van Verordening ( EEG )
nr. 2328 / 91 van de Raad van 15 juli 1991 betreffende de
verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstruc
tuur (4 ) in de bij deze verordening voorgestelde regeling moet
worden geïntegreerd ;
H
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr .
nr .

C 300 van 21 . 11 . 1991 , blz . 7 .
C94 van 13 . 4 . 1992 .
C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 25 .
L 218 van 6 . 8 . 1991 , blz . 1 .

Overwegende dat , gezien de omvang van de problemen , de
regelingen moeten gelden voor alle landbouwers in de
Gemeenschap die zich ertoe verbinden zodanige exploitatie
methoden toe te passen dat milieu en natuur worden ontzien ,
in stand gehouden of gesaneerd en dat verdere intensivering
van de landbouwproduktie wordt voorkomen ;

Overwegende dat de huidige regeling inzake het uit produktie
nemen van akkerbouwland in het kader van artikel 2 van

Verordening (EEG ) nr . 2328 / 91 wordt vervangen door in
de voorschriften betreffende de gemeenschappelijke markt
ordeningen geïntegreerde bepalingen ; dat het evenwel dien
stig is een regeling in te voeren in het kader waarvan
landbouwgrond voor langere tijd uit produktie wordt geno
men voor milieubeschermingsdoeleinden en voor de bescher
ming van de natuurlijke hulpbronnen;
Overwegende dat de in deze verordening opgenomen maat
regelen voor de landbouwers een aansporing moeten vormen
om zich ertoe te verbinden landbouwmethoden toe te passen

die verenigbaar zijn met de eisen inzake bescherming van het
milieu en instandhouding van de natuur en aldus bijdragen
tot het marktevenwicht ; dat het uit een vermindering van de
produktie en / of een stijging van de produktiekosten resulte
rende inkomensverlies en de rol van de landbouwers bij de
verbetering van het milieu via de bedoelde maatregelen
moeten worden gecompenseerd ;

Overwegende dat invoering van een gedragscode voor de
landbouw door de Lid-Staten er eveneens toe kan bijdragen
dat milieuvriendelijker produktiemethoden worden toege
past ;

Overwegende dat , aangezien het milieu , de natuurlijke
omstandigheden en de landbouwstructuur irt de Gemeen
schap naar gebied verschillen , de maatregelen moeten wor
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den aangepast; dat het dan ook dienstig is te bepalen dat de
bedoelde maatregelen moeten worden uitgevoerd in het
kader van zoneprogramma's voor het beheer van landbouw
gronden of aan de produktie onttrokken gronden en dat
eventueel in het kader van nationale voorschriften;

Overwegende dat zowel de Gemeenschap als de Lid-Staten
meer inspanning moeten gaan leveren op het gebied van
opleiding en voorlichting met betrekking tot de invoering van
milieuvriendelijke produktiemethoden in de land- en bos
bouw en met name de toepassing van een gedragscode voor
de landbouw en de beoefening van de biologische teelt;
Overwegende dat, opdat deze programma's een zo groot
mogelijk effect sorteren, de behaalde resultaten moeten
worden verspreid en op gezette tijden moeten worden
gecontroleerd ;
Overwegende dat deze maatregelen moeten bijdragen tot het
bereiken van bepaalde specifieke doelstellingen die in het
kader van de communautaire milieuwetgeving worden
nagestreefd;

Overwegende dat de Gemeenschap, aangezien zij bijdraagt in
de financiering van de actie , zich ervan moet kunnen
vergewissen dat de door de Lid-Staten ter uitvoering van de
actie genomen maatregelen bijdragen tot het bereiken van de
doelstellingen die met de actie worden nagestreefd ; dat
hiervoor gebruik dient te worden gemaakt van de structuur
voor samenwerking tussen Lid-Staten en Commissie waarin
is voorzien bij artikel 29 van Verordening (EEG ) nr. 4253 /
88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen van Verordening (EEG ) nr. 2052 / 88
met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening
uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van de
bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank
en de andere bestaande financieringsinstrumenten ander
zijds (»);

Overwegende dat de voor de tenuitvoerlegging van de in deze
verordening opgenomen maatregelen beschikbaar gestelde
financiële middelen moeten worden gevoegd bij die welke
zijn bestemd voor de uitvoering van acties in het kader van de
voorschriften inzake de Structuurfondsen, en met name van
de voorschriften met betrekking tot de regio's van de
doelstellingen zoals omschreven in de punten 1 en 5 b ) van
artikel 1 van Verordening (EEG ) nr . 2052 / 88 ( 2 ),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Doelstellingen van de steunregeling
Een door het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie , medegefinancierde
communautaire steunregeling wordt ingesteld ten einde:
— de beoogde wijzigingen in de context van de gemeen
schappelijke marktordeningen te begeleiden ,

— bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen
van het landbouwbeleid en het milieubeleid van de

Gemeenschap,
(») PB nr. L 374 van 31 . 12 . 1988 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 185 van 15 . 7 . 1988 , blz . 9 .
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— te bevorderen dat de landbouwers een adequaat inkomen
kunnen verwerven .

Deze communautaire steunregeling strekt ertoe:
a) de toepassing te bevorderen van landbouwproduktieme
thoden die erop gericht zijn de verontreiniging door de
landbouw te verminderen , hetgeen , door produktiever
mindering, eveneens bijdraagt tot een beter markteven
wicht;

b) de milieuvriendelijke extensivering van de plantaardige
produktie en van rundvee- en schapenhouderij te bevor
deren, waarbij tevens bouwland veranderd wordt in land
voor extensieve beweiding ;
c) een exploitatie van landbouwgronden te bevorderen
waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming en
sanering van het milieu , de natuur, het landschap , de
natuurlijke hulpbronnen , de bodem en de genetische
diversiteit ;

d) gebieden waar zulks noodzakelijk is om ecologische
redenen of omdat er gevaar bestaat voor natuurrampen
of bosbrand , het onderhoud te bevorderen van uit

produktie genomen landbouw- en bosgronden , en
zodoende de met ontvolking van landbouwgebieden
samenhangende risico's te voorkomen;

e) het op lange termijn voor milieubeschermingsdoeleinden
uit produktie nemen van landbouwgrond te bevorde
ren ;

f) te stimuleren dat het beheer van de grond wordt gericht
op openstelling voor het publiek en op recreatief
gebruik,
g) te bevorderen dat landbouwers oog krijgen voor en
onderricht krijgen in de toepassing van met milieube
scherming en natuurbehoud verenigbare landbouwpro
duktiemethoden .

Artikel 2

Steunregeling

1.
Mits zulks gunstige gevolgen heeft voor het milieu en
voor de natuur, kan in het kader van de regeling steun

worden verleend aan agrarische bedrijfshoofden die zich
ertoe verbinden om :

a) het gebruik van mest en / of gewasbeschermingsmiddelen
aanzienlijk te verminderen of, ingeval in het verleden
reeds maatregelen in die zin zijn genomen , niet opnieuw
te laten toenemen of biologische teeltmethodes in te
voeren of verder toe te passen ,
b) via andere dan de onder a) bedoelde middelen over te

schakelen op een meer extensieve vorm van plantaardige
produktie , met inbegrip van de produktie van voederge
wassen, of, in geval in het verleden reeds maatregelen in
die zin zijn genomen , deze extensievere produktiemetho
den verder te blijven toepassen of bouwland te verande
ren in grond voor extensieve beweiding,
c) de belasting van de rundveestapel of het schapenbestand
per eenheid voederoppervlakte te verminderen,
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d) andere, met de eisen inzake bescherming van het milieu
en de natuurlijke hulpbronnen en het natuur- en land
schapsbehoud verenigbare produktiemethoden toe te
passen of dieren te houden van plaatselijke rassen die op
het punt staan te verdwijnen ,
e) uit de produktie genomen landbouw- en bosgrond te
onderhouden,

f) landbouwgrond voor ten minste 20 jaar uit produktie te
nemen voor milieubeschermingsdoeleinden , met name
voor de totstandbrenging van reservaten van biotopen of
natuurparken of ter bescherming van de waterhuishou
ding ,

f) de maatregelen die genomen zijn met het oog op het
verstrekken van adequate informatie aan de agrarische
en andere plattelandsbedrijven.

4.
In afwijking van de leden 1 , 2 en 3 kunnen de
Lid-Staten een algemeen voorschriftenkader vaststellen voor
de horizontale toepassing van één of meer van de in artikel 2
bedoelde steunregelingen op hun gehele grondgebied. Dit
kader dient te worden gepreciseerd en zo nodig te worden
aangevuld met de in lid 1 bedoelde zoneprogramma's.

Artikel 4

g) gronden te beheren voor openstelling van het publiek en
voor recreatief gebruik.

Aard en hoogte van de steun

2.
Bovendien kan de regeling maatregelen omvatten met
het oog op een beter onderricht van de landbouwers in de
toepassing van milieuvriendelijke produktiemethoden in de

genomen vee-eenheid wordt toegekend aan de agrarische

land- of bosbouw .

Artikel 3

Steunprogramma's

1.
De Lid-Staten passen voor hun gehele grondgebied en
naar gelang van hun specifieke behoeften de in artikel 2
bedoelde steunregeling toe via meerjarige zoneprogramma's
die op de in artikel 1 bedoelde doelstellingen zijn gericht . Bij
de opstelling van deze programma's wordt rekening gehou
den met verschillen in de toestand van het milieu , de
natuurlijke omstandigheden en de landbouwstructuur, als
mede met de belangrijkste produktierichtingen in de land
bouw en de communautaire prioriteiten op milieugebied .

2.
Elk zoneprogramma heeft betrekking op een zone die
homogeen is uit een oogpunt van milieu en natuur , en omvat
in principe al de in artikel 2 bedoelde steunmaatregelen . Een
programma kan evenwel eventueel alleen de steunmaatrege
len omvatten die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken
van een zone , in welk geval deze beperking naar behoren
moet worden gemotiveerd .

3.
De bedoelde programma's worden vastgesteld voor
minimaal vijf jaar en bevatten ten minste de volgende
gegevens :

a) de afbakening van de betrokken geografische zone en , in
voorkomend geval , van de betrokken subzones ,

b ) een beschrijving van de kenmerken van de zone op het
gebied van het milieu , de natuurlijke omstandigheden en
de structuur,

c) een beschrijving en, uitgaande van de kenmerken van de
zone , een verantwoording van de beoogde doelstellin
gen , alsmede de vermelding van de communautaire
milieuwetgeving waarvan de doelstellingen via dit pro
gramma verwerkelijkt worden ,
d ) de voorwaarden voor toekenning van de steun , in het
licht van de problemen die zich in de zone voordoen ,
e) een raming van de uitgaven op jaarbasis voor de
uitvoering van het zoneprogramma ,

1.

Een jaarlijkse premie per hectare of per uit produktie

bedrijfshoofden die , overeenkomstig het programma voor de
betrokken zone, voor ten minste vijf jaar een of meer van de
in artikel 2 bedoelde verbintenissen aangaan . Voor het uit
produktie nemen van landbouwgrond moet een verbintenis
worden aangegaan voor twintig jaar .

2.
Het maximumbedrag van de premie dat voor financie
ring in aanmerking komt , wordt vastgesteld op:
— 150 ecu voor de eenjarige teelten waarvoor een premie

per hectare wordt toegekend in het kader van de
verordeningen betreffende de ordening der markten voor
de betrokken gewassen ;
— 250 ecu voor de overige eenjarige teelten en voor
weiland ;

— 210 ecu per grootvee-eenheid waarmee de rundveestapel
of het schapenbestand wordt verminderd ;
— 100 ecu per gehouden grootvee-eenheid van een bedreigd
ras ;

— 400 ecu voor de gespecialiseerde olijfgaarden ;
— 1 000 ecu voor de citrusvruchtenteelt;

— 700 ecu voor de overige meerjarige teelten en de
wijnbouw ;
— 250 ecu voor het onderhoud van uit produktie genomen
gronden;

— 600 ecu voor het uit produktie nemen van landbouw
grond;
— 250 ecu voor het telen en vermeerderen van nuttige

gewassen die aan de plaatselijke omstandigheden zijn
aangepast en door genetische erosie worden bedreigd .
De tabel voor de omrekening van rundvee en schapen in
grootvee-eenheden is in de bijlage opgenomen.

3.
Het voor de eenjarige teelten en weiland vastgestelde
maximumbedrag wordt verhoogd tot 350 ecu per hectare
indien het bedrijfshoofd voor dezelfde oppervlakte tegelijker
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tijd één of meer van de in artikel 2 , lid 1 , onder a ) of b ),
bedoelde verbintenissen en de in artikel 2 , lid 1 , onder d ),
bedoelde verbintenis aangaat.

4.

Bij toekenning van een premie voor de vermindering
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2.
Grond waarvoor de communautaire regeling inzake
het uit produktie nemen van landbouwgrond geldt en die
wordt gebruikt voor de produktie voor niet-voedingsdoelein
den , komt niet in aanmerking voor steun in het kader van
deze verordening.

van het aantal vee-eenheden :

— mag de steun als bedoeld in artikel 2 , lid 1 , onder a) en
b), niet worden toegekend voor het voedergewassen
areaal van het betrokken bedrijf,

3.
De steun kan met inachtneming van het stimulerend
karakter van de maatregel worden beperkt tot een maxi
mumbedrag per bedrijf en worden gedifferentieerd naar
bedrijfsgrootte .

— wordt het voor financiering in aanmerking komend
maximumbedrag van de op grond van het bepaalde in

Artikel 6

artikel 2, lid 1 , onder d), voor het bedoelde areaal toe

gekende premie verminderd met 50 % .

5.
Onder door de Commissie volgens de procedure van
artikel 29 van Verordening (EEG ) nr. 4253 / 88 nader te
bepalen voorwaarden kan de Gemeenschap ook bijdragen in
de financiering van de hierboven bedoelde premies die de
Lid-Staten toekennen ter compensatie van inkomensverlie
zen als gevolg van de verplicht gestelde toepassing van de in
artikel 2 bedoelde restricties in het kader van in de Lid-Staten

op grond van communautaire voorschriften ten uitvoer
gelegde maatregelen .
6.
De Lid-Staten kunnen bepalen dat de landbouwers zich
moeten verbinden door middel van een algemeen plan dat
geldt voor het gehele bedrijf of een gedeelte daarvan .

Cursussen, stages en demonstratieprojecten

1 . Voor zover de bedoelde maatregel niet wordt gefinan
cierd in het kader van artikel 28 van Verordening (EEG )
nr. 2328 / 91 , kunnen de Lid-Staten bijzondere steun verle
nen voor opleidingscursussen en -stages met betrekking tot
produktiemethoden in de land- en bosbouw die verenigbaar
zijn met de bescherming van het milieu en de natuurlijke
hulpbronnen , met het natuur- en landschapsbehoud en, met
name, met een gedragscode voor de landbouw en in het kader
van de biologische teelt in acht te nemen regels. In het kader
van de bedoelde steunregeling wordt steun toegekend
voor :

— het deelnemen aan cursussen of stages ,
— het organiseren en houden van de cursussen en stages .

In dat geval kan het premiebedrag worden vastgesteld op
basis van de globale berekening die wordt uitgevoerd met
inachtneming van de bedragen en voorwaarden welke ver
meld staan in dit artikel en in artikel 5 .

Artikel 5

Voorwaarden voor toekenning van de steun

1.

Ten einde de doelstellingen van deze verordening in het

kader van de algemene voorschriften als bedoeld in artikel 3 ,
lid 4 , en / of de zoneprogramma's te bereiken , worden door
de Lid-Staten vastgesteld:
a) de voorwaarden voor toekenning van de steun ;
b) het bedrag van de steun, afhankelijk van de door de
begunstigde aangegane verbintenis, het inkomensverlies
en het stimulerend karakter van de maatregel;
c) de voorwaarden waaronder de steun voor het onderhoud
van de in artikel 2 , lid 1 , onder e ), bedoelde uit produk
tie genomen grond aan andere personen kan worden

toegekend , wanneer er geen in aanmerking komende
landbouwers zijn ;
d ) de voorwaarden die de begunstigde moet onderschrijven
opdat met name kan worden geverifieerd en gecontro
leerd of de aangegane verbintenissen worden nage
leefd ;

e) de voorwaarden waaronder de steun kan worden toege
kend indien het bedrijfshoofd niet in staat is zelf een
verbintenis aan te gaan voor de minimumduur van de
betrokken periode.

De uitgaven van de Lid-Staten voor het toekennen van de in
de eerste alinea bedoelde steun worden gefinancierd tot
maximaal 2 500 ecu per persoon die een volledige cursus óf
stage heeft gevolgd .
De in dit artikel bedoelde maatregel geldt niet voor cursussen
of stages die deel uitmaken van de normale programma's of
het normale leerplan van het middelbaar of hoger landbouw
onderwijs .

2.
De Gemeenschap kan bijdragen aan de realisering van
demonstratieprojecten inzake produktiemethoden die ver
enigbaar zijn met de bescherming van het milieu en , met
name, demonstratieprojecten met betrekking tot de toepas
sing van de gedragscode voor de landbouw en de beoefening
van de biologische teelt.
De in de eerste alinea bedoelde bijdrage van de Gemeenschap
kan onder meer bijstand omvatten voor door ter zake
bevoegde lokale instellingen of niet-gouvernementele organi
saties opgezette opleidings- of bewustmakingsacties en de
daarvoor benodigde voorzieningen.
Artikel 7

Procedure voor het onderzoek van de programma's
1.
De Lid-Staten doen de Commissie uiterlijk op 30 juli
1993 mededeling van de ontwerpen van het in artikel 3 ,
lid 4 , bedoelde algemene voorschriftenkader, en van de in
artikel 3 , lid 1 , bedoelde programma's, alsook van de wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen die reeds zijn inge
voerd of die zij voornemens zijn vast te stellen ter uitvoering
van deze verordening.
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2.

De Commissie onderzoekt de door de Lid-Staten

meegedeelde ontwerpen om te bepalen:
— of zij in overeenstemming zijn met deze verordening , gelet
op de doelstellingen van deze verordening en het verband
tussen de verschillende maatregelen ,
— de aard van de voor medefinanciering in aanmerking
komende maatregelen,
— het totale bedrag van de voor medefinanciering in
aanmerking komende uitgaven.
3.

' Nr . L 215 / 89

in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze
verordening en met de artikelen 92 , 93 en 94 van het
EEG-Verdrag.

2.
Drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening
in de Lid-Staten legt de Commissie aan het Europese
Parlement en aan de Raad een balans voor van de toepassing
van deze verordening.

Artikel 11

De Commissie neemt in het licht van de in lid 2

bedoelde informatie , volgens de procedure van artikel 29 van
Verordening (EEG ) nr . 4253 / 8 8 , een besluit ten aanzien van
de goedkeuring van het algemene voorschriftenkader en van
de zoneprogramma's .
Artikel 8

Hoogte van de bijdrage van de Gemeenschap

De medefinanciering van de Gemeenschap bedraagt 75 % in
de regio's die onder de doelstelling als omschreven in
artikel 1 , puntl , van Verordening (EEG ) nr. 2052 / 88 ,
vallen, en 50% in de andere gebieden .
Artikel 9

Uitvoeringsbepalingen
De Commissie stelt in voorkomend geval , volgens de proce
dure van artikel 29 van Verordening (EEG ) nr. 4253 / 88 , de
bepalingen ter uitvoering van deze verordening vast .
Artikel 10

Overgangsbepalingen

De toepassing van de in artikel 39 van Verordening (EEG )
nr. 2328 / 91 bedoelde maatregelen wordt verlengd als
volgt :

1 . artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 2328 / 91 betreffen
de de extensivering van de produktie blijft van toepassing
tot de inwerkingtreding van de in artikel 3 , lid 1 , van
deze verordening bedoelde zoneprogramma's of van het
in artikel 3 , lid 4 , van deze verordening bedoelde alge
mene voorschriftenkader;

2 . de artikelen 21 tot en met 24 van Verordening (EEG )
nr . 2328 / 91 , betreffende steunverlening in gebieden die
kwetsbaar zijn uit een oogpunt van bescherming van het
milieu , blijven van toepassing tot de inwerkingtreding
van de in artikel 3 , lid 1 , van deze verordening bedoelde
zoneprogramma's of van het in artikel 3 , lid 4 , bedoelde
algemeen voorschriftenkader.

De voor financiering in aanmerking komende maximum
bedragen voor de resterende jaren worden verhoogd tot
het in artikel 4 lid 2, bedoelde niveau .

Slotbepalingen
1.
Deze verordening doet niets af aan de mogelijkheid
voor de Lid-Staten om , behalve op het in artikel 5 , lid 2 ,
bedoelde terrein , aanvullende steunmaatregelen te treffen
waarvan de toekenningsvoorwaarden of -bepalingen ver
schillen van de welke bij deze verordening zijn vastgesteld of
waarvan de bedragen de in deze verordening vastgestelde
maxima overschrijden , op voorwaarde dat deze maatregelen

Artikel 12

Inwerkingtreding

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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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BIJLAGE

TABEL BEDOELD IN ARTIKEL 4 , VOOR DE OMREKENING VAN RUNDEREN, PAARDACHTIGEN,
SCHAPEN EN GEITEN IN GROOTVEE-EENHEDEN (GVE )

Stieren , koeien en andere runderen van meer dan 2 jaar ,
paardachtigen van meer dan 6 maanden

1,0 GVE

Runderen van 6 maanden tot 2 jaar

0,6 GVE

Ooien

0,15 GVE

Geiten

0,15 GVE

De coëfficiënten voor ooien en geiten zijn van toepassing op alle in artikel 4 genoemde bedragen per GVE .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2079/92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de
landbouwsector

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat, gelet op de verschillen qua oorzaak, aard
en omvang van de structuurproblemen in de landbouw,
oplossingen nodig kunnen zijn die naar gebied verschillen en

die in de loop van de tijd kunnen worden aangepast ; dat de
algemene sociaal-economische ontwikkeling van elk betrok
ken gebied dient te worden bevorderd ; dat een optimaal
effect kan worden bereikt als de Lid-Staten , met inachtne
ming van communautaire criteria , de regeling ten uitvoer
leggen via in overleg met de Commissie opgestelde meerja
renprogramma's en de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen ter uitvoering van deze programma's aan

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),

nemen ;

Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat, gezien de vooruitzichten op middellange
en lange termijn voor de landbouw in de Gemeenschap , en als
gevolg van de hervorming van de marktondersteuningsrege
ling, van de landbouwbedrijfshoofden een nog grotere
aanpassing wordt gevergd dan voorheen ;

Overwegende dat vervroegde bedrijfsbeëindiging in de land
bouw moet worden bevorderd om de levensvatbaarheid van

Overwegende dat in een procedure moet worden voorzien
om indien nodig bepalingen ter uitvoering van deze verorde
ning, en met name controlevoorschriften , vast te stellen;

Overwegende dat de voor de uitvoering van de maatregelen
van deze verordening beschikbare middelen moeten worden
gevoegd bij de welke zijn uitgetrokken voor de uitvoering van
de taken in het kader van de verordeningen betreffende de
Structuurfondsen , met name in de gebieden die vallen onder
de in artikel 1 , onder 1 en 5 b), van Verordening (EEG )

nr . 2052 / 88 (4 ) omschreven doelstellingen ,

de landbouwbedrijven te vergroten ;
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat een steunregeling voor vervroegde uittre
dig ertoe kan bijdragen dat aan oudere bedrijfshoofden die
tot beëindiging van hun landbouwactiviteit besluiten een
inkomen kan worden verschaft, dat deze oudere bedrijfs
hoofden worden vervangen door landbouwers die in staat
zijn de levensvatbaarheid van de overblijvende bedrijven te
verbeteren en dat, wanneer er geen landbouwers zijn die de
bedrijven voldoende levensvatbaar kunnen maken , de land
bouwgrond een niet-agrarische bestemming krijgt ;

Overwegende dat het verdwijnen van bedrijven waarop
oudere meewerkende gezinsleden of oudere agrarische werk
nemers werkzaam zijn , tot gevolg kan hebben dat de
betrokkenen hun werk en hun inkomen verliezen; dat
derhalve ook aan deze personen een inkomen moet worden
verschaft;

Overwegende dat, om de maatregel doeltreffend te maken ,
een regeling moet worden getroffen voor de overdracht en
vergroting van landbouwbedrijven en de bestemming van
landbouwgrond voor niet-agrarische doeleinden , zulks met
inachtneming van een rationeel gebruik van het platteland ;
dat de Lid-Staten dit doel kunnen bereiken door hun

bestaande diensten van de nodige middelen te voorzien of
door nieuwe diensten in het leven te roepen;
(») PB nr . C 300 van 21 . 11 . 1991 , blz . 15 .
(2) PB nr . C 94 van 13 . 4 . 1992 .
( 3 ) PB nr . C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 25 .

Artikel 1

Doelstellingen van de steunregeling voor vervroegde
uittreding

1.

Ter begeleiding van de veranderingen in de context van

de gemeenschappelijke martkordeningen kunnen de Lid-Sta
ten onder de bij deze verordening vastgestelde voorwaarden
een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding
instellen die medegefinancierd wordt door het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw ( EOGFL),

afdeling Garantie .

2.

De steunregeling voor vervroegde uittreding moet

gelijktijdig bijdragen tot:

a ) het verschaffen van een inkomen aan oudere agrarische
bedrijfshoofden die besluiten de landbouwactiviteit te
beëindigen;

b ) de vervanging van deze oudere bedrijfshoofden door
landbouwers die in staat zijn de economische levensvat
baarheid van de resterende bedrijven te verbeteren;

c) het gebruik van landbouwgronden voor niet-agrarische
doeleinden , wanneer deze niet voor de landbouw kunnen
worden gebruikt in een levensvatbaar exploitatiever
band .

( 4 ) PB nr . L 185 van 15 . 7 . 1988 , blz . 9 .
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3.
In het kader van de steunregeling voor vervroegde
uittreding kunnen maatregelen worden vastgesteld om :
a) een inkomen te verschaffen aan oudere medewerkende
gezinsleden en oudere werknemers in de landbouw die
door de vervroegde uittreding van het bedrijfshoofd
werkloos worden ;

b) de overdracht en de vergroting van de landbouwbedrij
ven en het gebruik van landbouwgronden voor niet-agra
rische doeleinden te organiseren en daarbij zorg te dragen
voor een rationeel gebruik van het platteland .
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c) een jaarlijkse premie per hectare vrijgekomen grond;
d) een aanvullend pensioen , wanneer het in het kader van de
nationale pensioenregeling vastgestelde bedrag te gering
is om de beëindiging van de landbouwactiviteit te
stimuleren .

De hierboven genoemde vormen van steun kunnen gecom
bineerd worden waarbij eventueel een jaarlijks afnemend
bedrag wordt betaald .
Het voor medefinanciering in aanmerking komende totale
bedrag per bedrijf wordt berekend aan de hand van een
referentiemethode die gebaseerd is op de volgende elemen
ten :

Artikel 2

a) vanaf het tijdstip waarop de cedent de minimumleeftijd
voor vervroegde uittreding bereikt tot wanneer hij de

normale pensioengerechtigde leeftijd bereikt, betaling
van een jaarlijkse uitkering van 4 000 ecu per bedrijf,
vermeerderd met een jaarlijkse premie van 250 ecu per
hectare , tot ten hoogste een bedrag van 10 000 ecu per

Definities

In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:
— „cedent": het bedrijfshoofd dat in het kader van deze
steunregeling voor vervroegde uittreding zijn commerci

bedrijf en per jaar ;
b) eventueel , jaarlijkse betaling van een aanvullend pen
sioen dat samen met het door de Lid-Staat betaalde

ële landbouwactiviteit volledig en definitief beëindigt;
— „werknemers": medewerkende gezinsleden en agrarische
werknemers die vóór de vervroegde uittreding van de
cedent op zijn bedrijf werkzaam waren en die hun
landbouwactiviteit volledig en definitief beëindigen ;
— „overnemer-landbouwer": de persoon die de cedent aan
het hoofd van het landbouwbedrijf opvolgt en het bedrijf
vergroot , of het bedrijfshoofd dat de vrijgekomen grond
van de cedent geheel of gedeeltelijk overneemt om
zodoende zijn eigen bedrijf te vergroten;

— „overnemer-niet-landbouwer": elke persoon of iedere
instelling die de vrijgekomen grond geheel of gedeeltelijk
overneemt en deze bestemt voor niet-agrarische doelein
den , bosbouw of de aanleg van ecologische reservaten ;
— „vrijgekomen grond": de grond die de cedent vóór de
beëindiging van de lanbouwactiviteit voor commerciële
doeleinden exploiteerde en die hij niet meer voor land
bouwdoeleinden gebruikt ;

— „landbouw als hoofdberoep": de activiteit die wordt
uitgeoefend onder de voorwaarden als bedoeld in arti
kel 5 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG ) nr. 2328 /
91 van de Raad van 15 juli 1991 betreffende de
verbetering van de doeltreffendheid van de landbouw
structuur H ).

normale pensioenbedrag hetzelfde totaalbedrag per jaar
als dat bedoeld onder a) oplevert ;
c) de onder a ) en onder b) bedoelde steun mag niet langer
dan tien jaar en slechts tot wanneer de cedent 70 jaar oud
wordt, worden uitbetaald .

De Lid-Staten mogen de steun echter uitbetalen volgens een
andere methode dan de in de derde alinea beschreven

referentiemethode, met name door, eventueel onder toepas
sing van degressie, langer dan tien jaar en ook nadat de
cedent de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, lagere bedragen
per jaar toe te kennen . In dat geval komt voor medefinan
ciering maximaal het bedrag in aanmerking dat zou zijn
toegekend als de steun wel volgens de referentiemethode zou
worden uitgekeerd . Wanneer de regeling voor vervroegde
uittreding ook een uittredingspremie omvat , komt daarvan
voor medefinanciering maximaal een bedrag in aanmerking
van 12 000 ecu , vermeerderd met 750 ecu per ha vrijgeko
men grond , tot ten hoogste een totaal bedrag van 30 000 ecu
per bedrijf; het bedrag van de premie wordt meegerekend in
het totale bedrag dat op grond van de referentiemethode voor
medefinanciering in aanmerking komt .
2.
De aan de werknemers verleende steun voor vervroeg
de uittreding kan worden toegekend in de vorm van :
a) een uittredingspremie,
b ) een jaarlijkse uitkering.
Deze twee vormen van steun kunnen worden gecombi
neerd .

Artikel 3

Steunregeling

Het voor medefinanciering in aanmerking komende totaal
bedrag per werknemer wordt berekend aan de hand van een
referentiemethode die gebaseerd is op de volgende elemen
ten :

1.
De aan de cedenten verleende steun voor vervroegde
uittreding kan worden toegekend in de vorm van:
a) een uittredingspremie;
b) een jaarlijkse uitkering die niet gerelateerd is aan de
oppervlakte van de vrijgekomen grond ;
(>) PB nr. L 218 van 6 . 8 . 1991 , blz . 1 .

a) vanaf het tijdstip waarop de werknemer de leeftijd voor
vervroegde uittreding bereikt tot wanneer hij de normale
pensioenleeftijd bereikt, betaling van een jaarlijkse uit
kering van 2 500 ecu ;
b) de onder a) bedoelde uitkering mag niet langer dan tien
jaar en slechts tot wanneer de werknemer de normale
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, worden uitbe
taald .
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De Lid-Staten mogen de steun echter uitbetalen volgens een
andere methode dan de in de vorige alinea beschreven
referentiemethode, met name door eventueel met toepassing
van degressie , langer dan tien jaar en ook nadat de werkne
mer de normale pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
lagere bedragen per jaar uit te keren . In dat geval komt voor
medefinanciering maximaal het bedrag in aanmerking dat
zou zijn toegekend als de steun wel volgens de referentieme
thode zou worden uitgekeerd. Wanneer de regeling voor
vervroegde uittreding ook een uittredingspremie omvat ,
komt daarvan voor medefinanciering maximaal een bedrag
van 7 500 ecu per werknemer in aanmerking; het bedrag van
de premie wordt meegerekend in het totale bedrag dat op
grond van de referentiemethode voor medefinanciering in
aanmerking komt.
De steun voor vervroegde uittreding wordt voor niet meer
dan twee werknemers per bedrijf door de Gemeenschap
medegefinancierd.

3.
De Lid-Staten kunnen aanloopsteun verlenen voor
diensten en netwerken die de overdracht en vergroting van
landbouwbedrijven en de bestemming van landbouwgron
den voor niet-agrarische doeleinden moeten organiseren ,
zulks met inachtneming van het rationeel gebruik van het
platteland ; deze steun is bestemd om een deel van hun
werkingskosten te dekken.

Nr . L 215 / 93

— een beschrijving van de in het betrokken gebied geldende
regelingen inzake vervroegde uittreding en ouderdom
spensioen , de mate waarin deze de laatste jaren zijn
toegepast, en de problemen die zich ter zake hebben
voorgedaan ;

— gegevens inzake de vastgestelde steunbedragen en de
toekenningsvoorwaarden voor elke categorie begunstig
den , alsmede een desbetreffende motivering;
— een raming van het aantal cedenten , overnemers en
werknemers die voor de steun in aanmerking komen;

— een raming van het aantal hectaren dat door de cedenten

zal worden vrijgemaakt en van het gedeelte daarvan dat
aan overnemers-landbouwers (bedrijfsopvolgers of ande
re landbouwers) of aan overnemers-niet-1andbouwers zal
worden overgedragen;

— een raming van de kosten van de verschillende voorge
nomen steunmaatregelen en van de nodige financiële
middelen , met vermelding van het verwachte bestedings
tempo ;

— het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de verschil
lende voorgenomen steunmaatregelen.
Artikel 5

Deze diensten kunnen meer bepaald de over te dragen
bedrijven doorlichten , een lijst van ter overname aangeboden
en gevraagde gronden en bedrijven aanleggen en documenten
voor een geplande aanwending van de vrijgekomen grond
van de cedenten opstellen. Ook, kunnen zij de vrijgekomen
grond voorlopig overnemen en deze later overdragen aan
overnemers die aan de voorwaarden van deze verordening
voldoen .

Voorwaarden waaraan de betrokkenen moeten voldoen

De Lid-Staten stellen de voorwaarden * vast waaraan de

betrokkenen moeten voldoen ; die voorwaarden pmvatten
ten minste de volgende elementen :
1.

— op het moment van de bedrijfsbeëindiging minstens
55 jaar oud zijn, zonder evenwel de normale pen
sioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt ,

Om voor de steun in aanmerking te komen , moeten de
diensten erkend zijn door de Lid-Staat en minstens één
voltijdse werknemer in dienst hebben die over de voor het
vervullen van zijn taak vereiste kwalificaties beschikt .

Het voor medefinanciering door de Gemeenschap in aanmer
king komend bedrag van de aanloopsteun beloopt 36 000
ecu per voltijdse werknemer . Dit bedrag wordt gespreid over
de eerste vijf dienstjaren van elke werknemer.

cedenten moeten :

— in de aan de bedrijfsbeëindiging voorafgaande tien
jaar de landbouw als hoofdberoep hebben uitgeoe
fend;
2.

overnemers-landbouwers moeten :

— over voldoende vakbekwaamheid beschikken in de

zin van artikel 5 , lid 6 , van Verordening (EEG )

Artikel 4

nr. 2328 / 91 ,

Steunprogramma's

— zich ertoe verbinden om op het betrokken bedrijf
minstens vijf jaar lang de landbouw als hoofdberoep

1.
De Lid-Staten leggen de steunregeling op hun gehele
grondgebied ten uitvoer door middel van nationale of
regionale meerjarenprogramma's.
2.

Elk programma omvat ten minste de volgende elemen

ten :

— de afbakening van het geografisch gebied waarvoor het
geldt;

— een beschrijving van de structurele situatie in het betrok
ken gebied met , inzonderheid, statistische gegevens over
het aantal bedrijven, uitgesplitst naar oppervlakte en
naar leeftijd van het bedrijfshoofd, en over de inko
mens ;

uit te oefenen onder de in artikel 6 , lid 3 en lid 4 ,

bepaalde voorwaarden ;
3.

werknemers moeten :

— minstens 55 jaar oud zijn , zonder evenwel de normale
pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt ,
— hun landbouwactiviteit volledig en definitief beëindi
gen, en in de voorafgaande vijf jaar minstens de helft
van hun arbeidstijd aan de landbouw hebben
besteed ,

— in de laatste vier jaar vóór de vervroegde uittreding
van de cedent ten miste het equivalent
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van twee jaar voltijds op diens bedrijf hebben ge
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Artikel 7

werkt ,
Nationale voorschriften

— onder het sociale-zekerheidsstelsel vallen;
4.

overnemers-niet-landbouwers moeten zich ertoe verbin

den de grond onder de in artikel 6 , lid 5 , bepaalde
voorwaarden te gebruiken .

Artikel 6

1.
De Lid-Staten stellen de wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen vast die nodig zijn voor de goede uitvoering
van het programma . Deze maatregelen moeten het met name
mogelijk maken :
— het programma voldoende aantrekkelijk te maken in
vergelijking met eventuele vervroegde-uittredingsregelin
gen die in het door het programma bestreken gebied reeds
van toepassing zijn ;

Voorwaarden ten aanzien van de vrijgekomen grond
1.

De in dit artikel vermelde voorwaarden inzake de

vrijgekomen grond blijven ten minste van toepassing zolang
de cedent steun voor vervroegde uittreding ontvangt .

2.
De cedent mag hoogstens 1 0 % van de oppervlakte van
zijn bedrijf, doch niet meer dan 1 ha , voor de landbouw
blijven gebruiken , voor zover hij niet langer voor commer
ciële doeleinden produceert. De oppervlakte van het door de
cedenten aan te houden bedrijf kan worden aangepast door
de Commissie volgens de procedure van artikel 29 van
Verordening ( EEG ) nr. 4253 / 88 ( x ). Voorts kan hij , onder
door de Lid-Staat vast te stellen voorwaarden , blijven
beschikken over de oppervlakte waarop zich de gebouwen
bevinden waar hij met zijn gezin blijft wonen .

3.

Ingevolge de overdracht van de vrijgekomen grond van

de cedent moet, om de economische levensvatbaarheid van

de bedrijven te verbeteren , de omvang van de betrokken
landbouwbedrijven toenemen onder voorwaarden die moe
ten worden omschreven in termen van met name vakbe

kwaamheid van de overnemer , oppervlakte , werk- of inko
mensvolume , naar gelang van de gebieden en de produktie
soorten . De Lid-Staten stellen deze voorwaarden vast ,
alsmede de termijn waarbinnen de begunstigde daaraan moet

— de overdracht van de vrijgekomen grond te vergemakke
lijken, met name door passende vormen van aankoop of
pacht van de grond te bevorderen waarbij het behoud of
de verbetering van het gronderfgoed wordt gegaran
deerd ;

— in de overeenkomsten voor de aankoop of pacht van de
vrijgekomen grond te bepalen dat de in artikel 6 bedoelde
voorwaarden voor het gebruik van de grond in acht
moeten worden genomen ;

— de overdracht en vergroting van de landbouwbedrijven
en het rationele gebruik van het platteland te organiseren
door hun bestaande diensten van de nodige middelen te
voorzien of door nieuwe diensten in het leven te roe
pen ;

— in te staan voor een harmonieuze overgang van de
communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding
naar de nationale pensioenregeling.

2.
Deze verordening laat de mogelijkheid voor de Lid-Sta
ten onverlet om aanvullende steunmaatregelen te treffen met
afwijkende toekenningsvoorwaarden of -bepalingen of
waarvan de bedragen de hierin bepaalde maxima overschrij
den , voor zover deze maatregelen in overeenstemming zijn
met de artikelen 92 , 93 en 94 van het Verdrag.

voldoen .

Artikel 8

4.
Vrijgekomen grond die aan overnemers-landbouwers
wordt overgedragen , moet minstens vijf jaar lang geëxploi
teerd worden , met inachtneming van de eisen inzake milieu
bescherming.

Procedure voor het onderzoek van de programma's
1.

De Lid-Staten delen de Commissie de bestaande of

voorgenomen ontwerpen van steunprogramma's en nationa

5.
Vrijgekomen grond die aan overnemers-niet-landbou
wers wordt overgedragen , moet worden gebruikt op een
wijze die verenigbaar is met het behoud of de verbetering van
de kwaliteit van milieu en natuur .

6.
Vrijgekomen grond mag worden betrokken bij een
ruilverkaveling of een gewone kavelruil . In dat geval moeten
de voorwaarden van dit artikel worden toegepast voor
percelen met een oppervlakte die overeenkomt met die van de
vrijgekomen grond .
Bovendien kunnen de Lid-Staten de vrijgekomen grond laten
beheren door een instantie die zich ertoe verbindt deze grond

le voorschriften mee .

2.

De Commissie onderzoekt de meegedeelde program

ma's en voorschriften om

— na te gaan of ze in overeenstemming zijn met deze
verordening, rekening houdend met de doelstellingen van
deze verordening en de samenhang tussen de verschillen
de maatregelen ;
— de aard van de voor medefinanciering in aanmerking
komende maatregelen te bepalen;
— het totale bedrag van de voor medefinanciering in
aanmerking komende uitgaven te bepalen.

later af te staan aan overnemers die aan de voorwaarden van

deze verordening voldoen .
( l ) PB nr. L 374 van 31 . 12 . 1988 , blz . 1 .

3.
De Commissie beslist over de goedkeuring van de
programma's volgens de procedure van artikel 29 van Ver
ordening ( EEG ) nr. 4253 / 88 .
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Artikel 9

Artikel 11

Communautaire bijdrage

Slotbepaling

De communautaire bijdrage beloopt 75 % in de gebieden die
vallen onder de in artikel 1 , punt 1 , van Verordening (EEG)
nr . 2052 / 88 omschreven doelstelling en 50% in de overige
gebieden .

Verordening (EEG ) nr . 1096 / 88 (*) wordt ingetrokken. Zij
blijft echter van toepassing voor steun die wordt toegekend

Artikel 10

Artikel 12

Uitvoeringsbepalingen

Inwerkingtreding

De Commissie stelt eventueel, volgens de procedure van
artikel 29 van Verordening ( EEG ) nr. 4253 / 88 , de bepalin
gen ter uitvoering van deze verordening vast.

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

vóór 30 juli 1993 .

Gemeenschappen.

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

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.
Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

(») PB nr . L 110 van 29 . 4 . 1988 , blz . 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2080 / 92 VAN DE RAAD
van 30 juni 1992

tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de
landbouw

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

wenselijk blijkt om op die categorie gerichte stimulerende
maatregelen vast te stellen ; dat derhalve een premie per
hectare moet worden ingevoerd voor bebossing van land
bouwgrond door andere particulieren dan landbouwers;
Overwegende dat in vele gebieden van de Gemeenschap
landbouwgrond kan worden bebost door de overheid , en met
name de gemeenten; dat bebossing voor rekening van de
overheid bijgevolg moet worden gesteund en geïntensi
veerd ;

Comité ( 3 ),

Overwegende dat de bebossing van landbouwgrond niet
alleen uit een oogpunt van grondgebruik en milieubescher
ming, maar ook als bijdrage tot de verkleining van het tekort
aan bosbouwprodukten in de Gemeenschap en als comple
ment van het op beheersing van de landbouwproduktie
gerichte beleid van de Gemeenschap bijzonder belangrijk
is ;

Overwegende dat de ervaring op het gebied van de bebossing
van landbouwgrond door landbouwers leert dat de bestaan
de steunregelingen ter bevordering van de bebossing ontoe
reikend zijn en dat de bebossing van aan de landbouwpro

duktie onttrokken grond in de afgelopen jaren weinig
bevredigende resulaten heeft opgeleverd ;
Overwegende dat het derhalve dienstig blijkt om de in
titel VIII van Verordening (EEG) nr. 2328 / 91 van de Raad
van 15 juli 1991 betreffende de verbetering van de doeltref
fendheid van de landbouwstructuur (4 ) ingestelde maatrege
len te vervangen door geschikter maatregelen om de bebos
sing van landbouwgrond op doeltreffende wijze te stimu
leren;

Overwegende dat de voor financiering in aanmerking
komende bedragen van de bebossingskosten moeten worden
vastgesteld op een niveau dat overeenkomt met de in de
Gemeenschap geconstateerde werkelijke bebossingskosten;
Overwegende dat de toekenning van een degressieve premie
voor de eerste vijf jaar om de kosten van onderhoud van de
nieuw beboste percelen te helpen dekken, de bebossing in
belangrijke mate kan stimuleren;
Overwegende bovendien dat, om te bereiken dat in het
belang van de ombuiging van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid (GLB) meer landbouwgrond wordt bebost,
premies moeten worden ingesteld om het inkomensverlies in
de periode waarin de beboste landbouwpercelen van de
landbouwers niet produktief zijn, te compenseren;

Overwegende dat in vele gevallen andere particulieren dan
landbouwers landbouwgrond kunnen bebossen , en het
(>)
(2)
(3)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr.
nr .

C 300 van 21 . 11 . 1991 , blz . 12 .
C 94 van 13 . 4 . 1992 .
C 98 van 21 . 4 . 1992 , blz . 25 .
L 218 van 6 . 8 . 1991 , blz . 1 .

Overwegende dat aanplantingen van snelgroeiende soorten
met korte omloop over het algemeen vrij rendabel zijn; dat
derhalve bij aanplant van deze soorten kan worden volstaan
met de toekenning van een communautaire bijdrage in de
kosten van bebossing door hoofdberoepslandbouwers;
Overwegende dat verbetering van de beboste percelen op
landbouwbedrijven kan bijdragen tot een betere inkomens
situatie voor degenen die in de landbouw werkzaam zijn ; dat
in verband met de structuur en de specifieke problemen van
de kurkproduktie de maatregelen voor het behoud , de
verdichting en de verbetering van de bestaande kurkeikop
standen moeten worden geïntensiveerd ;

Overwegende dat de Gemeenschap , aangezien zij bijdraagt in
de financiering van de actie, zich ervan moet kunnen
vergewissen dat de door de Lid-Staten ter uitvoering van de

actie vastgestelde bepalingen aan de doelstellingen van de
actie beantwoorden; dat daartoe in het bij Beschikking
89 / 367 / EEG van de Raad ( 5 ) ingestelde Permanent Comité
voor de bosbouw een structuur voor samenwerking tussen de
Lid-Staten en de Commissie moet worden gecreërd;
Overwegende dat de voor de tenuitvoerlegging van deze
verordening beschikbare middelen dienen te worden toege
voegd aan die welke zijn uitgetrokken voor de tenuitvoerleg
ging van de acties in het kader van de voorschriften
betreffende de structuurfondsen, en met name de acties die
betrekking hebben op de regio's die onder de in artikel 1 ,
onder 1 en 5 b), van Verordening (EEG ) nr. 2052 / 88 (6 )
omschreven doelstellingen vallen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Doel van de steunregeling

Een door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw ( EOGFL), afdeling Garantie , medegefinancierde
communautaire steunregeling wordt ingesteld ten einde
( J ) PB nr. L 165 van 15 . 6 . 1989 , blz . 14 .
( 6 ) PB nr . L f85 van 15 . 7 . 1988 , blz . 9 .
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— de wijzigingen in de marktordeningen te flankeren ,
— bij de dragen tot een verbetering, op termijn , van het
bosbouwbestand ,

Nr . L 215 / 97

c) Voor aanplantingen van snelgroeiende soorten die op
korte termijn kunnen worden geëxploiteerd , komt
voor financiering alleen in aanmerking steun als
bedoeld in lid 1 , onder a ), die wordt toegekend aan
hoofdberoepslandbouwers welke voldoen aan de

— bij te dragen tot een natuurbeheer dat beter in overeen
stemming is met het milieubehoud ,
— het broeikaseffect te bestrijden en kooldioxyde te absor
beren .

voorwaarden van artikel 5 , lid 1 , onder a ), van Ver

ordening (EEG ) nr. 2328 / 91 en op voorwaarde dat
deze aanplantingen aangepast zijn aan de plaatselijke
omstandigheden en verenigbaar zijn met het
milieu .

Deze communautaire steunregeling beoogt:

d) Kerstsparaanplantingen komen niet voor financiering
in aanmerking.

a ) het alternatief gebruik van landbouwgrond door bebos

e) De in lid 1 , onder d) , bedoelde steun komt alleen voor

sing,

b) de ontwikkeling van de bosbouw in landbouwbedrijfs

financiering in aanmerking als hij wordt toegekend
aan landbouwbedrijfshoofden of verenigingen van
landbouwbedrijfshoofden .

verband .

Artikel 2

3.
Bovendien kan de regeling voorzien in een communau
taire bijdrage in de kosten van door de bevoegde overheids
instanties van de Lid-Staten uitgevoerde bebossing van
landbouwgrond.

Steunregeling
1.

Artikel 3

De steunregeling kan omvatten:

a) steun ter dekking van de bebossingskosten ;

b ) een jaarlij kse premie per beboste hectare , ter dekking van
de kosten voor het onderhoud van de beboste oppervlak
te gedurende de eerste vijf jaar;

c) een jaarlijkse premie per hectare om inkomensverliezen
ten gevolge van bebossing van landbouwgrond te com
penseren ;

d ) steun voor investeringen ter verbetering van bospercelen ,
zoals de aanleg van windsingels , brandstroken, bluswa
tervoorzieningen en bosbedrijfswegen , en ter verbetering
van kurkeikopstanden.
2 . a) De in lid 1 , onder a) en b ), bedoelde steun kan

worden verleend aan alle natuurlijke of rechtsperso
nen die landbouwgrond bebossen.
b) De in lid 1 , onder c), bedoelde steun komt echter

alleen voor financiering in aanmerking als hij wordt
toegekend aan :
— landbouwbedrijfshoofden die geen steun ontvan
gen in het kader van de regeling inzake vervroegde
uittreding als bedoeld in Verordening (EEG )
nr . 2079 / 92 van de Raad van 30 juni 1992 tot
instelling van een communautaire steunregeling
voor vervroegde uittreding in de landbouwsec
tor (»);

— elke andere natuurlijke persoon of privaatrechte
lijke rechtspersoon .
(') Zie bladzijde 91 van dit Publikatieblad .

Steunbedragen
Voor de in artikel 2 bedoelde steun worden de maximum

bedragen die voor financiering in aanmerking komen , vast
gesteld op :
a ) met betrekking tot bebossingskosten:
— 2 000 ecu / ha voor de aanplant van eucalyptus ;
— 3 000 ecu / ha voor de aanplant van naaldhout ;

— 4 000 ecu / ha voor de aanplant van loofbomen of
gemengde opstanden met ten minste 75% loofbo
men ;

b ) met betrekking tot de kosten voor onderhoud:
— 250 ecu / ha / jaar de eerste twee jaar en 150 ecu /
ha / jaar de volgende jaren , voor naaldhoutopstan
den ;

— 500 ecu / ha / jaar de eerste twee jaar en 300 ecu /
ha / jaar de volgende jaren , voor loofhoutopstanden
of gemengde opstanden met ten minste 75% loofbo
men .

De Lid-Staten mogen de onder a) en b ) genoemde
steunbedragen samenvoegen en dit totaalbedrag ver
spreid over vijf jaar uitbetalen , op voorwaarde dat het
onderhoud van de nieuwe aanplant veilig wordt
gesteld ;
c) met betrekking tot de premie ter compensatie van
inkomensverliezen :

— 600 ecu / ha / jaar bij bebossing door een landbouw
bedrijfshoofd of een groep van landbouwbedrijfs
hoofden die de grond voor de bebossing exploiteer
de ,
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— 150 ecu / ha / jaar bij bebossing door een andere in
artikel 2 , lid 2, onder b), bedoelde begunstigde,

— de voorwaarden ten aanzien van de ligging en de
groepering van de te bebossen percelen,

gedurende maximaal 20 jaar na de eerste aanplant;

— de bosbouwpraktijken die moeten worden nageleefd ,

d ) met betrekking tot de kosten voor verbetering van
bospercelen:

— de selectie van boomsoorten die zijn aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden .

— 700 ecu / ha voor verbetering van bospercelen en
aanleg van windsingels,

Artikel 5

— 1 400 ecu / ha voor vernieuwing en verbetering van
kurkeikopstanden ,
— 18 000 ecu / km voor bosbedrijfswegen ,
— 150 ecu / ha bospercelen voorzien van brandstroken
en bluswatervoorzieningen .

Als hierboven bedoelde verbeteringskosten worden ook
de kosten voor het aanpassen van landbouwmachines
met het oog op de uitvoering van bosbouwwerkzaamhe
den in aanmerking genomen.
Wanneer een Lid-Staat daartoe een met redenen omkleed

verzoek indient, kan de Commissie, binnen de perken
van de beschikbare begrotingsmiddelen , volgens de
procedure van artikel 5 besluiten de maximumbedragen
voor verbetering van bospercelen en vernieuwing en
verbetering van kurkeikopstanden te verhogen tot ten
hoogste 1 200 ecu, respectievelijk 3 000 ecu .
Artikel 4

Procedure voor het onderzoek van de programma's
1.
De Lid-Staten stellen de Commissie vóór 30 juli 1993
in kennis van de ontwerpen van de in artikel 4 bedoelde
nationale of regionale programma's en van de wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen die reeds bestaan of die zij
voornemens zijn vast te stellen ter uitvoering van deze
verordening, vergezeld van een raming van de jaarlijkse
uitgaven voor de tenuitvoerlegging van de programma's.
2.
De Commissie onderzoekt de medegedeelde ontwer
pen ten einde :
— na te gaan of deze, gelet op de doelstellingen van deze
verordening en op het verband tussen de verschillende
maatregelen , in overeenstemming zijn met deze verorde
ning,
— te bepalen welke maatregelen voor medefinanciering in
aanmerking komen ,
— het totaalbedrag van de voor medefinanciering in aan
merking komende uitgaven vast te stellen .

Steunprogramma's

1.
De Lid-Staten leggen de in artikel 2 bedoelde steunre
geling ten uitvoer via nationale of regionale meerjaren-pro
gramma's die de in artikel 1 vermelde doelstellingen beogen
en waarin met name worden aangegeven:

3.
De Commissie neemt op grond van de in lid 2 genoem
de elementen een besluit over de goedkeuring van de
nationale of regionale programma's . Daartoe dient de verte
genwoordiger van de Commissie een ontwerp-besluit in bij
het bij Beschikking 89 / 367 / EEG ingestelde Permanent
Comité voor de bosbouw .

— de bedragen en de looptijd van de in artikel 2 bedoelde
steun op basis van de werkelijke uitgaven voor de
bebossing en het onderhoud van de voor de bebossing
gebruikte boomsoorten of -typen , of op basis van het
inkomensverlies ,

— de voorwaarden voor de toekenning van de steun , met
name die welke de bebossing betreffen,

— de maatregelen die zijn genomen met het oog op de
evaluatie van en de controle op de gevolgen voor het
milieu en de verenigbaarheid met de criteria voor de
ruimtelijke ordening,

— de aard van de reeds getroffen of overwogen begeleidende
maatregelen ,
— de maatregelen die zijn genomen met het oog op een
doeltreffende voorlichting van landbouw- en plattelands
kringen ,
2.
De Lid-Staten kunnen eveneens zoneplannen voor
bebossing ten uitvoer leggen , waarin de verscheidenheid aan
milieusituaties , natuurlijke omstandigheden en landbouw
structuren tot uiting komt.
De zoneplannen voor bebossing hebben met name betrek
king op:

— de vaststelling van een bebossingsdoelstelling,

Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een
termijn die de Voorzitter kan bepalen naar gelang van de
urgentie van het vraagstuk. Het Comité spreekt zich uit met
de meerderheid van stemmen die in artikel 148 , lid 2, van het
Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de
besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te
nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen
van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen
overeenkomstig genoemd artikel . De voorzitter neemt niet
aan de stemming deel .
De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van
toepassing zijn . Indien deze maatregelen echter niet in
overeenstemming zijn met het door het Comité uitgebrachte
advies , worden zij onverwijld door de Commissie ter kennis
van de Raad gebracht. In dat geval :

— kan de Commissie de toepassing van de maatregelen
waartoe zij heeft besloten tot ten hoogste één maand na
deze kennisgeving uitstellen .
— kan de Raad binnen de in de voorgaande alinea genoemde
termijn met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
een andersluidend besluit nemen .

4.

De Lid-Staten delen de Commissie de in artikel 4 , zesde

streepje, bedoelde bebossingsplannen mee.
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Artikel 6

Percentage van de communautaire financiering

Het percentage van de communautaire medefinanciering
bedraagt 75 % in de regio's die vallen onder de doelstelling
bepaald in artikel 1 , puntl , van Verordening ( EEG)
nr. 2052 / 88 en 50% in de overige regio's .

Artikel 7

Uitvoeringsbepalingen

De Commissie stelt , in voorkomend geval , de uitvoeringsbe
palingen van deze verordening vast volgens de procedure van
artikel 5 .

toepassing voor steun die is toegekend vóór de inwerking
treding van de in artikel 4 van de onderhavige verordening
bedoelde programma's.

2.
Deze verordening doet niets af aan de mogelijkheid
voor de Lid-Staten om te voorzien in bijkomende steun
waarvan de toekenningsvoorwaarden of -bepalingen ver
schillen van die welke bij deze verordening zijn vastgesteld of
waarvan de bedragen de in deze verordening vastgestelde
maxima overschrijden , op voorwaarde dat deze steunmaat
regelen in overeenstemming zijn met de artikelen 92 , 93 en
94 van het Verdrag.
3.
Drie jaar na de datum van inwerkingtreding in de
Lid-Staten legt de Commissie een balans van de toepassing
van deze verordening aan het Europese Parlement en de Raad
voor .

Artikel 9
Artikel 8

Inwerkingtreding

Slotbepalingen
1.
De artikelen 25 , 26 en 27 van Verordening (EEG )
nr. 2328 / 91 worden ingetrokken. Zij blijven evenwel van

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 Luxemburg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA
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II

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

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

betreffende tijdelijke nationale compenserende maatregelen ten behoeve van de landbouwers in
Duitsland

( 92 / 392 / EEG )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

voorwaarden zijn vastgesteld waaronder voor de verlening
van deze speciale steun het BTW-systeem mocht worden

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

toegepast :

len 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat, ter compensatie van de inkomensverliezen
in Duitsland als gevolg van de verlaging van de prijzen in
nationale munt door de aanpassing van de landbouwomre
keningskoersen , bij Verordening (EEG) nr. .855 / 84 van de
Raad van 31 maart 1984 inzake de berekening en de afbraak
van de monetaire compenserende bedragen voor bepaalde
landbouwprodukten (4 ), werd bepaald dat , mits aan bepaal
de nader aangegeven voorwaarden werd voldaan , speciale
via het BTW-stelsel verleende steun verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt ; dat de in de verordening vastge
legde bepalingen inzake steun niet aan een tijdslimiet zijn
gebonden ; dat bij Richtlijn 85 / 361 / EEG van 16 juli 1985
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Sta

ten inzake omzetbelasting — gemeenschappelijk stelsel van
belastingen over de toegevoegde waarde: afwijkingen in
verband met de bijzondere steun aan bepaalde landbouwers
ter compensatie van de afbraak van de monetaire compen
serende bedragen voor bepaalde landbouwprodukten ( 5 ) de
(')
(2 )
(3)
(*)
(s)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C 54 van 29 . 2 . 1992 , blz . 4 .
C 176 van 13 . 7. 1992.
C 106 van 27 . 4 . 1992 , blz . 19 .
L 90 van 1 . 4 . 1984 , blz. 1 .
L 192 van 24 . 7 . 1985 , blz . 18 .

Overwegende dat de Raad , toen hij Richtlijn 85 / 361 / EEG
goedkeurde, heeft opgemerkt dat de gevolgen van de afbraak
van de monetaire compenserende bedragen tijdelijk en
degressief zijn ; dat de landbouwinkomens in Duitsland zich
de laatste tijd op onbevredigende wijze hebben ontwikkeld;
dat Richtlijn 85 / 361 / EEG van toepassing was tot en met
31 december 1991 ; dat het daarom dienstig is maatregelen
vast te stellen ter ondersteuning van de inkomens in de
landbouw in Duitsland in 1992 ;
Overwegende dat het mechanisme voor de verlening van
steun waarin Richtlijn 85 / 361 / EEG voorziet , produktiege
bonden is; dat in de noodzaak om de inkomens in het jaar
1992 voorlopig te ondersteunen op passender wijze kan
worden voorzien door maatregelen inzake nationale steun
aan de landbouwactiviteit; dat terdege rekening moet wor
den gehouden met de landbouwstructuur in de Lander van de
voormalige Duitse Democratische Republiek; dat de steun
waarin is voorzien bij Beschikking 8 8 / 402 / EEG van de
Raad van 30 juni 1988 betreffende aan de landbouwprodu
centen in de Bondsrepubliek Duitsland toegekende steun ( 6 ),
moet worden toegekend niettegenstaande de onderhavige
beschikking,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in Beschikking 8 8 / 402 / EEG ,
wordt Duitsland gemachtigd om van 1 januari 1992 tot en
met 31 december 1992 aan de landbouwproducenten specia
(«) PB nr . L 195 van 23 . 7 . 1988 , blz . 70 .
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Artikel 2

Ie niet aan de prijzen of de produktie gekoppelde nationale
steun toe te kennen overeenkomstig de volgende bepalin
gen :

1 . individuele landbouwers kunnen aanspraak maken op
een steunbedrag per hectare cultuurgrond van hun
bedrijf; het steunbedrag per bedrijf beloopt evenwel ten
minste 1 500 DM en ten hoogste 16 000 DM per jaar.
Deze steun is eenmalig ;
2 . Duitsland kan bepalen dat de landbouwbedrijfshoofden
die gezamenlijk hun activiteiten op hetzelfde bedrijf
uitoefenen , tot 1 januari 1992 in aanmerking komen
voor de steun als bedoeld in punt 1 . De maximale
oppervlakte en het maximumbedrag worden vermenig
vuldigd met het aantal geassocieerde bedrijfshoofden;

3

in beginsel komen alleen landbouwers die onder het
Duitse stelsel van ouderdomspensioenen voor de land
bouw (GAL) vallen , voor deze steun in aanmerking:

1.
Duitsland stelt de Commissie tot in bijzonderheden in
kennis van het ontwerp van de bepalingen voor de toepassing
van de in artikel 1 bedoelde steunregeling, alsmede van het
ontwerp van eventuele latere wijzigingen .

Op verzoek van de Commissie verstrekt Duitsland nadere
informatie .

2.
Duitsland mag de betrokken bepalingen niet ten
uitvoer leggen voordat de Commissie heeft geconstateerd dat
zij verenigbaar zijn met het bepaalde in artikel 1 .
De Commissie beslist over de goedkeuring van de ont
werp-bepalingen binnen twee maanden na de datum waarop
zij deze heeft ontvangen.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duits
land .

4 . uitzonderingen op het bepaalde in punt 1 , behoudens ten
aanzien van het eenmalige karakter van de steun , en op
het bepaalde in punt 3 , kunnen worden toegestaan voor
zover zulks nodig is om rekening te houden met de
landbouwstructuur in de nieuwe Lander;

5 . Duitsland stelt het in punt 1 bedoelde bedrag , de in
punt 4 bedoelde voorwaarden en de overige uitvoerings
bepalingen zodanig vast dat de speciale steun in totaal
niet meer bedraagt dan 2 200 miljoen DM .

Gedaan te Luxembourg, 30 juni 1992 .
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

