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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3124/92 VAN DE RAAD
van 26 oktober 1992

tot wijziging van Veordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector hop
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 ('),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat in artikel 1 , lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1696/71 (3) de produkten die onder de marktor
dening vallen, zijn gedefinieerd ; dat in artikel 2 van die
verordening is bepaald op welke voorwaarden hop en
hopprodukten mogen worden gecertificeerd ;
Overwegende dat de handel in hopprodukten sedert de
instelling van de gemeenschappelijke marktordening voor
hop steeds belangrijker is geworden ; dat het noodzakelijk
blijkt de produkten „met lupuline verrijkt hopmeel" en
„hopextract" en de kenmerken van hopprodukten die in
het vrije verkeer mogen worden gebracht, nader te defi
niëren ;

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EEG)
nr. 1696/71 de voorschriften zijn vastgesteld die de produ
centengroeperingen in acht moeten nemen om te worden
erkend ; dat is gebleken dat verschillende erkende produ
centengroeperingen in de Gemeenschap grote moeilijk
heden hebben bij de gemeenschappelijke afzet van de
produktie van hun leden ;
Overwegende dat de producentengroeperingen ertoe
moeten worden aangezet om de produktie van hun leden

gemeenschappelijk af te zetten ten einde de marktpositie
van de telers te versterken ; dat het aan de producenten

toegekende steunbedrag daartoe moet worden verlaagd
voor producentengroeperingen die niet de volledige
produktie van hun leden gemeenschappelijk afzetten,
(') PB nr. C 204 van 3. 8. 1991 , blz. 4.
(2) PB nr. C 67 van 16. 3. 1992, blz. 234.
(3) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971 , blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (PB nr. L 353 van
17. 12. 1990, blz. 23).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1696/71 wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 1 , lid 3, onder c), wordt vervangen door :
„c) „met lupuline verrijkt hopmeel" : het door het
malen van hop na mechanische verwijdering van
een deel van de bladeren, stengels, schutbladeren
en hopspillen verkregen produkt ;
2. artikel 1 , lid 3, onder d), wordt vervangen door :
„d) „hopextract" : de door de inwerking van oplosmid
delen uit hop of hopmeel verkregen concentra
ten

;

3. artikel 2, lid 2, wordt aangevuld met de volgende zin :
„Voor de in artikel 1 , lid 3, onder b) tot en met e),
bedoelde produkten mag het certificaat slechts worden
afgegeven als het alfazuurgehalte van deze produkten
niet lager is dan dat van de hop waaruit zij zijn
bereid." ;

4. de laatste alinea van artikel 7, lid 3, onder b), wordt als
volgt gelezen :
„Tot en met 31 december 1996 mogen de leden van
een erkende groepering indien hun groepering daar
voor toestemming verleent, hun produktie geheel of
gedeeltelijk zelf op de markt brengen volgens de door
deze groepering vastgestelde en gecontroleerde voor
schriften. Doelstelling van deze producentengroepe
ringen moet echter zijn om per 1 januari 1997 de
gehele produktie van hun leden op de markt te bren
gen." ;
5. in artikel 1 2, lid 5, wordt na punt b) het volgende punt
toegevoegd :

„c) Ingeval de steun wordt toegekend aan een erkende
producentengroepering overeenkomstig lid 3 en
deze organisatie niet de gehele produktie van haar
leden op de markt brengt, wordt het steunbedrag
verlaagd met 4 % voor de oogst van 1992, 8 %
voor de oogst van 1993, 12 % voor de oogst van
1994, 15 % voor de oogst van 1995 en 15 % voor
de oogst van 1996. Voor 1991 en de daaropvol
gende jaren moet de betrokken groepering ten
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minste 15 % van de aan haar toegekend steun
benutten voor de maatregelen bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , onder b), cc), van Verordening (EEG)
nr. 1351 /72 van de Raad van 28 juni 1972 betref
fende de erkenning van de producentengroepe
ringen in de sector hop (*).
Indien de producentengroepering evenwel ten
minste de helft van de produktie van haar leden
van een bepaalde oogst op de markt brengt, zal de
produktie die tot en met 1 november 1992 is
verkocht, niet in aanmerking worden genomen bij
de beoordeling van de vraag of de groepering de
volledige produktie van haar leden heeft verkocht.
De Commissie houdt toezicht op de activiteiten
van deze groeperingen en brengt in haar verslag

aan de Raad over de oogst van 1994 verslag uit over
de vorderingen die inzake het op de markt brengen
van de gehele produktie zijn gemaakt.

Q PB nr. L 148 van 30. 6. 1972, blz. 13. Verordening
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3858/87 (PB nr. L 363 van 23. 12. 1987, blz.
27).".

Artikel 2

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

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

Gedaan te Luxemburg, 26 oktober 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER
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VERORDENING (EEG) Nr. 3125/92 VAN DE RAAD
van 26 oktober 1992

betreffende de regeling die van toepassing is bij invoer in de Gemeenschap van
produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit Bosnië
Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Montenegro en Servië en de voormalige Joego
slavische Republiek Macedonië
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van
runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of
van vleesprodukten uit derde landen (4) door de onderha
vige verordening onverlet wordt gelaten,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat een normaal en evenwichtig beheer van
de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië inzake de
handel in de sector schape- en geitevlees ('), hierna „Over
eenkomst van 1981 " te noemen, die op 1 januari 1981 in
werking is getreden en is aangepast bij de Overeenkomst
in de vorm van een briefwisseling van 1990 (2), die op
1 januari 1989 in werking is getreden, door de ontwikke
lingen die zich sedert 1991 op het grondgebied van voor
noemde republiek voordoen, onmogelijk is gebleken ; dat
het ontstaan van nieuwe republieken, die voor een deel

door de Gemeenschap zijn erkend, heeft geleid tot een
uitzonderlijke situatie die een wijziging billijkt van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De regeling voor het beheer van de invoer als bedoeld in
de punten 9 en 10 van de Overeenkomst van 1981 tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de Socialis
tische Federatieve Republiek Joegoslavië inzake de handel
in de sector schape- en geitevlees en in de punten 2 en 3
van de Aanpassingsovereenkomst van 1990 wordt
geschorst en vervangen door de bij deze verordening vast
gestelde regeling.

voorwaarden waaronder de Overeenkomst van 1981 wordt

beheerd ;

Overwegende dat het, om te voorkomen dat er voor
sommige nieuwe republieken een onderbreking ontstaat
in de traditionele handelsstromen die uit de Overeen

komst van 1981 zijn voortgevloeid, dienstig is om met
behoud van de essentie van de Overeenkomst het systeem
van beheer van de Overeenkomst voorlopig te wijzigen in
die zin dat de bedoelde regeling nog uitsluitend door de
Gemeenschap wordt beheerd ; dat te dien einde de afgifte
van een invoercertificaat niet langer van de overlegging
van een Joegoslavisch uitvoercertificaat afhankelijk dient
te zijn en moet worden gezorgd voor een billijke verde
ling van de overeengekomen hoeveelheden over de
verschillende republieken ;
Overwegende dat met het oog op die billijke verdeling
van de invoer over de betrokken republieken een aantal

regels moeten worden vastgesteld om de oorsprong van de
ingevoerde produkten te kunnen nagaan ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1432/92 van de
Raad van 1 juni 1992 houdende een verbod op de handel
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Republieken Servië en Montenegro (3) door de onderha
vige verordening onverlet wordt gelaten ;
Overwegende dat Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van
12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en
(') PB nr. L 137 van 23. 5. 1981 , blz. 29.
(2) PB nr. L 95 van 12. 4. 1990, blz. 1 .
(3) PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.

Artikel 2

1 . Met het oog op de naleving van de Overeenkomst
vari 1981 en inzonderheid van de daarin vastgestelde
hoeveelheden, geldt voor iedere invoer van de in die
Overeenkomst bedoelde produkten als voorwaarde dat het
in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de
Raad van 25 september 1989 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector schape
en geitevlees Q bedoelde invoercertificaat overgelegd,
overgeleg. Dit certificaat wordt slechts afgegeven als een
zekerheid is gesteld om te garanderen dat zal worden
voldaan aan de verplichting tot invoer tijdens de geldig
heidsduur van het certificaat. Deze zekerheid wordt

geheel of gedeeltelijk verbeurd indien de transactie niet of
slechts 'ten dele binnen de betrokken termijn plaatsvindt.

2. Alle aanvragen om invoercertificaten moeten verge
zeld gaan van een document waarin de republiek van
oorsprong van de betrokken produkten is vermeld.
3. Bij de afgifte van de invoercertificaten voor de in de
Overeenkomst van 1981 bedoelde produkten moet
worden gelet op een billijke verdeling van de certificaten
over de verschillende republieken, waarbij in het
bijzonder rekening moet worden gehouden met de sprei
ding van de produktie over die republieken.
(4) PB nr. L 302 van 31 . 12. 1972, blz. 28. Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij Richtlijn 89/227/EEG (PB nr. L 93 van 6. 4. 1989,
blz. 25).
O PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2069/92 (PB nr. L, 215
van 30. 7. 1992, blz. 59).
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4. Zolang het bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 inge
stelde verbod van kracht blijft, wordt geen gevolg gegeven
aan aanvragen om invoercertificaten voor produkten van
oorsprong uit Servië en Montenegro.

— hetzij de individuele invoer uit éen van die repu
blieken groter is dan de hoeveelheden die voort
vloeien uit de in artikel 2, lid 3, van deze verorde

ning bedoelde billijke verdeling ;
c) de bewaking van de prijzen waartegen geslachte
lammeren en levende dieren uit de in deze verorde

Artikel 3

1 . De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen van
deze verordening vast volgens de procedure van artikel 30
van Verordening (EEG) nr. 3013/89.
2. De uitvoeringsbepalingen hebben met name betrek
king op :
a) de afgifte van de invoercertificaten op grond van het in
artikel 2, lid 3, bedoelde criterium en, indien nodig, de
vaststelling van de regels met betrekking tot de
oorsprong van de betrokken produkten ;
b) de schorsing van de invoer uit de verschillende repu
blieken voor de rest van het jaar, wanneer in de loop
daarvan :

ning bedoelde republieken in elke Lid-Staat worden
ingevoerd, waarbij het maandgemiddelde van de
prijzen in aanmerking wordt genomen ;
d) de oorsprongsgaranties die de republieken moeten
geven voordat zij de in artikel 2, lid 2, bedoelde invoer
certificaten kunnen aanvragen ;

e) de vaststelling van de maatregelen die moeten worden
genomen ingeval in een bepaalde Lid-Staat een daling
van de prijzen voor uit de republieken ingevoerde
geslachte lammeren en/of levende dieren wordt gecon
stateerd die op het bestaan van een probleem wijst ;
f) de overgangsmaatregelen die nodig zijn om de over
gang naar de in deze verordening vastgestelde invoer
regeling te vergemakkelijken.
Artikel 4

— hetzij de invoer uit de verschillende republieken de
in de Overeenkomst van 1981 bedoelde hoeveel

heden overscrijdt,

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, 26 oktober 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER
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VERORDENING (EEG) Nr. 3126/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), en met name
op artikel 13, lid 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; dat deze wisselkoersen de op 28 oktober
1992 vastgestelde koersen zijn ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
wordt toegepast op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardigheidscoëffi
ciënten ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1820/92 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 1820/92 van de Commissie (*) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

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

marge op een bepaald moment van 2,25 %,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , onder a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde produkten te
innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

> Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

van
van
van
van
van

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

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

GN-code

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

Bedrag der heffing (')

135,19 00
135,19 (2)(3)
165,38 0 OH
165,38 0 OH

1001 90 91

134,49

1001 90 99
1002 00 00

134,49 ('■)
153,90 (é)

1003 00 10

122,20

1003 00 90

122,20 (")

1004 00 10
1004 00 90

113,82
113,82

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

135,19 00
135,19 (2)0
138,00 0
46,50 (")
108,00 0
43,88 0
0

1008 90 90

1101 00
1102 10
1103 11
1103 11

00
00
10
90

43,88

201,16 0 (")
228,34 0
268,15 OH
216,76 (8)

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per
ton verminderd.

(*) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap
toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
O Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeen
schap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie.

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

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
(I0) Krachtens artikel 101 , lid 4, van Besluit 91 /482/EEG moet een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij
Verordening (EEG) nr. 1825/91 vastgestelde bedrag.
(") Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het

bepaalde in Verordening (EEG) nr. 585/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen.
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Nr. L 313/7

VERORDENING (EEG) Nr. 3127/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), en met name
op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1821 /92 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

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

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,

die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; dat deze wisselkoersen de op 28 oktober
1992 vastgestelde koersen zijn ;
Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de

cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan de
momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit derde landen, bedoeld in artikel 15 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

van
van
van
van
van

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

bij de verordening van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)
Lopend

l e term.

2' term.

3e term.

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

GN-code

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

13,56

1001 90 99

0

0

0

13,56

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 0010

0

0,24

0,24

0,37

1004 00 90

0

0,24

0,24

0,37

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

18,98

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term.

2' term.

3' term.

4' term.

10

11

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

24,14

24,14

1107 10 19

0

0

0

18,03

18,03

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code
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VERORDENING (EEG) Nr. 3128/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor
bepaalde graan- en rijstprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bijlage II van het Verdrag vallen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 738/92 (2), en met name
op artikel 16, lid 7, tweede alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad van
11 november 1980 tot vaststelling van de algemene regels
aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de
criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betref
fende bepaalde landbouwprodukten, uitgevoerd in de
vorm van goederen die niet onder bijlage II van het
Verdrag vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3381 /90 (4), en met name op artikel 5, lid 3,
tweede alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 674/92 (é), en met name op artikel 17, lid 7,

alinea, van Verordening (EEG) nr. 3035/80 en artikel 17,
lid 7, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 is
voorzien in de mogelijkheid de vaststelling vooraf van de
restituties voor in de vorm van bepaalde goederen uitge
voerde basisprodukten te schorsen ;
Overwegende dat de situatie op bepaalde markten het
noodzakelijk kan maken de restituties aan te passen ; dat
ter voorkoming van aanvragen om vaststelling vooraf van
de restituties voor speculatieve doeleinden, bovenbedoelde
vaststelling vooraf dient te worden geschorst totdat deze
aanpassing van kracht wordt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De vaststelling vooraf van uitvoerrestituties voor granen
en rijst, die worden uitgevoerd in de vorm van goederen
vermeld in bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 2727/75
respectievelijk bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1418/
76, wordt geschorst tot en met 31 oktober 1992.

tweede alinea,
Artikel 2

Overwegende dat bij artikel 16, lid 7, tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 2727/75, artikel 5, lid 3, tweede

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Vice-Voorzitter

(')
O
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
323
327

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
29. 11 . 1980, blz. 27.
27. 11 . 1990, blz. 4.

(4 PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(*) PB nr. L 73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3129/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2046/92 0, en met name op artikel 16,
lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1514/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van

heffing bij invoer van olijfolie (,3) is bepaald, dat het
bedrag van de minimumheffing voor elk van de
betrokken produkten moet worden vastgesteld op basis
van een onderzoek van de situatie op de wereldmarkt en
op de markt van de Gemeenschap, alsmede van de door
de inschrijvers vermelde bedragen van de heffing ;
Overwegende dat bij de toepassing van de heffing reke
ning moet worden gehouden met het bepaalde in de
overeenkomsten tussen de Gemeenschap en sommige
derde landen ; dat met name de heffing welke op deze
landen van toepassing is moet worden vastgesteld door de
heffing bij invoer uit andere derde landen als grondslag te
nemen voor een berekening ;

oorsprong uit Algerije (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1900/92 (4), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Marokko (O, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1901 /92 (*), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 508/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Tunesië Q, laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 413/86 (8), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de invoer in de Gemeenschap
van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit
Turkije (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1902/92 (10), en met name op artikel 10, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 620/77 van de Raad van
18 juli 1977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon (u),
Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 3131 /78 (12), gewijzigd bij de Akte van toetreding van
Griekenland, heeft besloten de inschrijvingsprocedure
voor de vaststelling van de heffingen op olijfolie in te stel
len ;

Overwegende dat, krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit
91 /482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Economische Gemeenschap (H), geen heffingen
worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ; dat evenwel, krach
tens artikel 101 , lid 4, van bovengenoemd besluit, bij
invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit de
landen en gebieden overzee een speciaal bedrag zal
worden geheven om te voorkomen dat produkten van

oorsprong uit deze landen en gebieden qua tarief
gunstiger worden behandeld dan soortgelijke produkten
die uit Spanje of Portugal worden ingevoerd in de
Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december
1985 ;

Overwegende dat toepassing van de bovenvermelde bepa
lingen op de bedragen van de heffing die de inschrijvers
hebben vermeld in de verklaringen welke zij op 26 en
27 oktober 1992 hebben ingediend, ertoe leidt de mini
mumheffingen vast te stellen zoals is aangegeven in
bijlage I bij deze verordening ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 2751 /78 van de Raad van 23 november 1978

Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van de

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

van de GN-codes 1522 00 31 , 152200 39 en 2306 90 1 9

(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
(2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 1 .
(3) PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 24.
(4) PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 1 .
O PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 43.
O PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 2.
O PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 9.
O PB nr. L 48 van 26. 2. 1986, blz. 1 .
O PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10.
(,0) PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 3.
(") PB nr. L 181 van 21 . 7. 1977, blz. 4.
(12) PB nr. L 370 van 30. 12. 1978, blz. 60.

GN-codes 0709 90 39 en 071 1 20 90 en van produkten

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

H PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Artikel 2

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

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie (')
(in ecu / 100 kg)
GN-code

Derde landen

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

79,00 (2)
79,00 (2)
92,00 O
77,00 (2)
122,00 (4)

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd besluit moet
evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij Verordening (EEG) nr. 3148/91 vastgestelde bedrag.

(2) Voor invoer van olie van deze GN-code die geheel en al is verkregen in een van de hierna genoemde landen en
rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met :
a) voor Libanon : 0,60 ecu/ 100 kg ;
. b) voor Tunesië : 12,69 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land ingestelde uitvoer
heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
ingestelde heffing ;
c) voor Turkije : 22,36 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land ingestelde uitvoer
heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
ingestelde heffing ;
d) voor Algerije en Marokko : 24,78 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land inge
stelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de
werkelijk ingestelde heffing.
(3) Voor invoer van olie van deze GN-code :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de
Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,86 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,09 ecu/ 100 kg.
(4) Voor invoer van olie van deze GN-code :

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

BIJLAGE II

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

Derde landen

0709 90 39

17,38

0711 20 90

17,38

1522 00 31

39,50

1522 00 39

63,20

2306 90 19

6,16

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd besluit moet
evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij Verordening (EEG) nr. 3148/91 vastgestelde bedrag.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3130/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode
van 19 tot en met 23 oktober 1992 voor Spanje in de Gemeenschap van de Tien
aangevraagde ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 85, lid 1 ,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 606/86 van
de Commissie ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 705/92 (2), houdende uitvoeringsbepalingen van
de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in
Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de
Gemeenschap van de Tien, voor 1992 de indicatieve
plafonds voor de produkten van de sector melk en zuivel
produkten zijn vastgesteld en een verdeling van deze
plafonds is ingevoerd ;

op de te talrijke aanvragen, de certificaten voor de cate
gorie 6 slechts voor een bepaald percentage van de aange
vraagde hoeveelheden mogen worden afgegeven en daarna
de afgifte van nieuwe certificaten voor die produkten
moet worden geschorst,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in Verordening (EEG) nr. 606/86 bedoelde
aanvragen om ARH-certificaten die van 19 tot en met
23 oktober 1992 in de Gemeenschap van de Tien zijn
ingediend en aan de Commissie zijn medegedeeld, voor
zuivelprodukten van categorie 6 van GN-code ex 0406,
worden ingewilligd voor 8,80 % van de gevraagde
hoeveelheid.

Overwegende dat de in de periode van 19 tot en met
23 oktober 1992 voor kaas van de categorie 6 in de
Gemeenschap van de Tien aangevraagde ARH-certificaten
betrekking hebben op een hoeveelheid die groter is dan
het voor de maand november 1992 vastgestelde indica

2. De afgifte van ARH-certificaten voor de Gemeen
schap van de Tien voor produkten van de categorie 6
wordt voorlopig geschorst.

tieve plafond ;

Commissie eventueel zal moeten vaststellen, kunnen

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 85,
lid 1 , van de Toetredingsakte volgens een urgentieproce
dure de conservatoire maatregelen kan nemen die nood
zakelijk zijn wanneer de situatie ertoe leidt dat het indica
tieve plafond wordt bereikt of overschreden ; dat derhalve
voor de betrokken produkten en voor de Gemeenschap
van de Tien, bij wijze van conservatoire maatregel, gelet

3.

Onverminderd

definitieve

maatregelen

de

vanaf 23 november 1992 voor alle produkten nieuwe
aanvragen om ARH-certificaten worden ingediend voor
het vanaf 1 december 1992 geldende gedeelte van het
indicatief plafond.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 november 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 58 van 1 . 3. 1986, blz. 28.
O PB nr. L 75 van 21 . 3. 1992, blz. 29.

die
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VERORDENING (EEG) Nr. 3131/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot instelling van een compenserende heffing en tot schorsing van het preferen
tieel douanerecht bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Turkije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

twee opeenvolgende marktdagen gehandhaafd heeft op
een peil dat ten minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs
ligt ; dat derhalve een compenserende heffing ingesteld
moet worden voor deze verse citroenen ;

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3671 /81 van de Raad van 15 december 1981 betref

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der makten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

fende de invoer in de Gemeenschap van sommige land
bouwprodukten van oorsprong uit Turkije (6), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 555/84 f), is bepaald dat voor
deze verse citroenen het douanerecht op 4 % moet
worden teruggebracht ;

Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1 035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
eert derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten
minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van de laatste twee
invoerprijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;

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

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1413/92 van
de Commissie van 27 mei 1992 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor citroenen voor het verkoopseizoen
1992/1993 (3) de referentieprijs voor deze produkten van
kwaliteitsklasse I werd vastgesteld op 50,57 ecu per 100
kg netto voor de maand oktober 1992 ;

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

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 21 18/74 (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3811 /85 (*), de in aanmer
king te nemen prijzen moeten worden geconstateerd op
de representatieve markten of, in bepaalde omstandighe
den, op andere markten ;
Overwegende dat voor verse citroenen van oorsprong uit
Turkije de aldus berekende invoerprijs zich gedurende
(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .

(2)
(3)
(<)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

180
146
220
368

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 23.
28. 5. 1992, blz. 71 .
10. 8. 1974, blz. 20.
31 . 12. 1985, blz. 1 .

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (8), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (®),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een constante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Bij de invoer van verse citroenen (GN-code
ex 0805 30 10) van oorsprong uit Turkije wordt een
compenserende heffing toegepast waarvan het bedrag is
vastgesteld op 1,38 ecu per 100 kg netto.
2. Het douanerecht van toepassing bij invoer van deze
produkten wordt vastgesteld op 4 % .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 oktober 1992.
(6) PB nr. L 367 van 23. 12. 1981 , blz. 3.
O PB nr. L 150 van 6. 6. 1984, blz. 4.
(8) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

M PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 313/ 15
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VERORDENING (EEG) Nr. 3132/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,
Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag in de sector granen (3) de restituties
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de
bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikke

ling, enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen,
evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeen
schap, en anderzijds van de prijzen van granen en de
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens dit artikel ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graanmarkten een evenwichtige
toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het
gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en dat
bovendien rekening moet worden gehouden met het eco
nomische aspect van de bedoelde uitvoer en de noodzaak
storingen op de markt van de Gemeenschap te vermij
den ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de
invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1906/87 (i), de specifieke criteria heeft
vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden
voor de berekening van de restitutie voor deze produkten ;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige toestand van de markten in de sector verwerkte
produkten op basis van granen en rijst ertoe leidt dat de
restitutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die
op de wereldmarkt te dekken ;
(')
(2)
(3)
O

PBi
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
281
281

van
van
van
van

1.
1.
1.
1.

11 . 1975, blz. 1 .
7. 1992, blz. 1 .
11 . 1975, blz. 78.
11 . 1975, blz. 65.

fa PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (% laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (7),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

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

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

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de Raad (8), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2015/
92 (9), de handel tussen de Gemeenschap en de Repu
blieken Servië en Montenegro is verboden ; dat dit verbod
niet geldt voor bepaalde situaties, die limitatief zijn opge
somd in de artikelen 2 en 3 ; dat daarmee rekening moet
worden gehouden bij de vaststelling van de restituties ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , onder d), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde mout, waarop
Verordening (EEG) nr. 2744/75 van toepassing is, worden
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.
{*)
O
O
(9)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164
201
151
205

van
van
van
van

24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.
3. 6. 1992,- blz. 4.
22. 7. 1992, blz. 2.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mout
(in ecu / ton)
Produktcode

Bedrag van de restitutie (')

1107 10 19 000

87,00 0 0
112,00 00
131,00 00

1107 10 99 000

1107 20 00 000

(') In verband met het feit dat de Raad geen besluit heeft genomen over voorstel
COM(92)275 van de Commissie van 8 juli 1992, worden de belanghebbenden
erop attent gemaakt dat het niet uitgesloten is dat de restituties voor uitvoer op
of na 1 januari 1993 om agromonetaire redenen worden aangepast.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 3846/87 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3133/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor een aantal soorten groenten en
fruit van oorsprong uit mediterrane derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3488/89 van de Raad van
21 november 1989 tot vaststelling van de wijze waarop
over enige in het kader van de overeenkomsten met de
Middellandse-Zeelanden voorziene bepalingen inzake
landbouwprodukten wordt besloten ('), en met name op
artikel 2,

Overwegende dat de Gemeenschap overeenkomstig de
met verscheidene mediterrane derde landen gesloten
Overeenkomsten tot aanpassing van de invoerprijs van
bepaalde soorten groenten en fruit van oorsprong uit die
landen kan besluiten, daarbij rekening houdend met de in
toepassing van Verordening (EEG) nr. 451 /89 van de Raad
van 20 februari 1989 betreffende de op bepaalde land
bouwprodukten van oorsprong uit sommige mediterrane
derde landen toe te passen procedure (2) per produkt en
per land opgestelde jaarlijkse balansen van het handels

houdkundig moeten worden gevolgd ; dat dit met
gebruikmaking van het statistisch toezicht voor het
beheer van de contingenten geschiedt ;
Overwegende dat voor de in mei in de Gemeenschap
ingevoerde tomaten uit Marokko evenwel in een stelsel
van communautair toezicht dient te worden voorzien,

omdat er voor die periode geen contingent is vastgesteld ;

Overwegende dat zodra de in de Overeenkomsten met de
Middellandse-Zeelanden vastgelegde en in deze verorde
ning overgenomen hoeveelheden zijn bereikt, de
Commissie de Lid-Staten daarvan in kennis stelt ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

verkeer ;

Overwegende dat het onderzoek van de vooruitzichten
voor de ontwikkeling van de uitvoer van de mediterrane
derde landen in het licht van de algehele ontwikkeling
van de communautaire markt ertoe leidt de invoerprijs
voor sinaasappelen, clementines, mandarijnen en andere
soortgelijke kruisingen van citrusvruchten, voor citroenen
en voor tomaten metterdaad aan te passen ;
Overwegende dat de aanpassing van de invoerprijs voor
elk van de betrokken produkten betrekking moet hebben
op het bedrag aan douanerechten dat voor de berekening
van de invoerprijs als bedoeld in artikel 24 van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1754/92 (4), van de in de Gemeen
schap geconstateerde representatieve prijzen dient te
worden afgetrokken ; dat daartoe naar gelang van het
produkt en land van oorsprong in de periodes waarin er
in deze produkten handelsverkeer is, een vermindering
van, naar gelang van het geval, de helft of tweederde kan
worden toegepast ; dat deze verminderingen moeten
worden toegepast binnen de grenzen van de hoeveel
heden die overeenkomstig de Overeenkomsten met de
Middellandse-Zeelanden zijn vastgesteld ;

Overwegende dat in deze aanpassing van de invoerprijs is
voorzien voor bepaalde hoeveelheden die in de loop van
de in de Overeenkomsten vastgestelde periodes boek
O
(2)
O
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

340 van 23. 11 . 1989, blz. 2.
52 van 24. 2. 1989, blz. 7.
118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
180 van 1 . 7. 1992, blz. 23.

Voor de berekening van de in artikel 24, lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 1035/72 bedoelde invoerprijs voor elk
van de in de bijlage genoemde produkten van oorsprong
uit de eveneens daarin vermelde mediterrane derde

landen wordt het van de geconstateerde representatieve
prijzen af te trekken bedrag aan douanerechten gedurende
de in de bijlage vermelde periodes en binnen de daarin
aangegeven hoeveelheden verminderd met het eveneens
in die bijlage aangegeven percentage.
Artikel 2

1 . De invoer van verse of gekoelde tomaten van
GN-code 0702 00, van oorsprong uit Marokko, wordt
in mei aan een communautair toezichtstelsel onderwor
pen.

2.

Van de betrokken hoeveelheden worden telkens de

hoeveelheden afgeboekt die onder dekking van een
aangifte voor het vrije verkeer, vergezeld van een certifi
caat inzake goederenverkeer, bij de douane worden aange
geven.

Een hoeveelheid produkt kan slechts van die hoeveelheid
worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederen
verkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de prefe
rentiële regeling afloopt.
In welke mate de genoemde hoeveelheden zijn uitgeput,
wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan
de hand van de ingevoerde hoeveelheden die onder de
voorwaarden als omschreven in de eerste en in de tweede

alinea zijn afgeboekt.
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De Lid-Staten stellen met inachtneming van de in lid 3
vermelde frequentie en binnen de in dat lid aangegeven
termijnen de Commissie in kennis van de overeenkom
stig de vorenstaande bepalingen verrichte invoer.

datum mede met ingang waarvan de preferentiële regeling
niet meer geldt.

3. De Lid-Staten doen de Commissie in geval van
werkelijke invoer een tiendaags overzicht toekomen van
de op grond van die invoer verrichte afboekingen, zulks
binnen vijf dagen na afloop van iedere periode van tien
dagen.

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen bij
de toepassing van deze verordening, en met name, in
voorkomend geval, bij de coördinatie met de regeling
voor het beheer van de tariefcontingenten.

4.

Zodra de in de bijlage genoemde hoeveelheden

worden bereikt, deelt de Commissie de Lid-Staten de

Artikel 3

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
AANPASSING VAN DE INVOERPRIJS

Produkt

Mediterrane
derde landen

Omschrijving

GN-code

ex 0805 10

Verse of gekoelde sinaasap- Israël

Pelen

Marokko

In de
overeenkomsten

Periode
waarin

vastgelegde

afboekingen

Periode
waarvoor de

hoeveelheden

kunnen

aanpassing geldt

(in ton)

plaatsvinden

293 000

265 000

Ivan 1.7.1992

van 1.12. 1992

Tunesië

28 000

t/m 30. 6. 1993

* t/m 31.5. 1993

Egypte
Cyprus

7 000
67 000

van 1.1 . 1993

van 1.1 . 1993

t/m 31 . 12. 1993

t/m 31 . 5. 1993

Af te trekken

bedrag

de helft

de helft

van 1 . 12. 1993

ex 0805 20

Verse of gekoelde manda- Marokko
rijnen en andere dergelijke Israël
kruisingen van citrusvruchten, exclusief clementines

ex 0805 20

Marokko 110 000
Israël
14 200

t/m 31 . 12. 1993

tweederde

van 1.11 . 1992
tot einde
februari 1993

de helft

van 1.12. 1992
tot einde

de helft

van 1.7. 1992
t/m 30. 6. 1993

Verse of gekoelde clemen- Marokko
tines
Israël

februari 1993

ex 0805 30 10 Verse of gekoelde citroenen Cyprus

Turki
je
Israël

0702 00

Verse of gekoelde tomaten Marokko

15 000

van 1.1 . 1993

12000
J Z va TL van 1. 6. 1993
6400 l
86 000
waarvan

van 15. 11 . 1992

van 15. 11 . 1992

t/m 31 . 5. 1993

t/m 20. 12. 1992

— april

15 000

van 1.4.1993

— mei

10 000

t/m 31 . 5. 1993

de helft
tweederde

de helft
tweederde
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Nr. L 313/21

VERORDENING (EEG) Nr. 3134/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvul
lende regeling voor het handelsverkeer (ARH) in de sector groenten en fruit
tussen Spanje en de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 ,
ten aanzien van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, tafeldruiven en
meloenen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3210/89 van de Raad van
23 oktober 1989 tot vaststelling van de algemene voor
schriften voor de toepassing van de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer in verse groenten en fruit ('), en
met name op artikel 9,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 816/89 van
de Commissie (2) de lijst is vastgesteld van de produkten
waarvoor met ingang van 1 januari 1990 de aanvullende
regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en
fruit geldt ; dat tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjok
ken, tafeldruiven en meloenen tot deze produkten beho

betreffende de toepassing van de bepalingen van het
Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden (% de
huidige wetsbepalingen voor het Spaanse schiereiland

vanaf 1 juli 1991 van toepassing zijn bij de verzending
van produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden
naar de andere delen van de Gemeenschap ; dat hierdoor
de gegevens met betrekking tot de produkten van de
Canarische eilanden in rekening moeten worden gebracht
wanneer het regime van aanvullend handelsmechanisme
van toepassing is ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ren ;

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3944/89 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3308/91 (4), de bepalingen zijn vastgesteld voor
de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer voor verse groenten en fruit, hierna „ARH"
genoemd ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2751 /92 van
de Commissie (*) de in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3210/89 bedoelde periodes voor de bovengenoemde
produkten zijn vastgesteld tot en met 8 november 1992 ;
dat het op grond van de vooruitzichten voor de uitvoer
naar de overige landen van de Gemeenschap, met uitzon
dering van Portugal, en gezien de marktsituatie in de
Gemeenschap verantwoord is een periode I voor de
betrokken produkten tot en met 31 december 1992 over
eenkomstig de bijlage vast te stellen ;
Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat, ten
einde de ARH vlot te doen functioneren, de bepalingen
van Verordening (EEG) nr. 3944/89 inzake het verza
melen van statistische gegevens en de verscheidene, door
de Lid-Staten mede te delen gegevens moeten worden
toegepast ;

Voor de onder de in de bijlage vallende GN-codes voor
tomaten, kropsla, andere sla dan kropsla, andijvie, worte
len, artisjokken, tafeldruiven en meloenen worden de in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde
periodes in genoemde bijlage vastgesteld.
Artikel 2

Voor verzendingen van de in artikel 1 genoemde produk
ten, van Spanje naar de andere landen van de Gemeen

schap behalve Portugal, geldt het bepaalde in Verordening
(EEG) nr. 3944/89.
De in artikel 2, lid 2, van voornoemde verordening

bedoelde gegevens worden evenwel elke week uiterlijk op
dinsdag medegedeeld voor de in de voorafgaande week
verzonden hoeveelheden .

De in artikel 9, eerste alinea, van Verordening (EEG)
nr. 3944/89 bedoelde gegevens worden elke maand uiter
lijk op de vijfde dag medegedeeld voor de voorafgaande
maand ; eventueel bestaat deze mededeling uit de vermel
ding „nihil".

Overwegende dat, bij toepassing van artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 1911 /91 van de Raad van 26 juni 1991
Artikel 3

(■) PB nr. L 312 van 27. 10. 1989, blz. 6.
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

86 van 31 . 3. 1989, blz. 35.
379 van 28. 12. 1989, blz. 20.
313 van 14. 11 . 1991 , blz. 13.
279 van 23. 9 . 1992, blz. 16.

Deze verordening treedt in werking op 9 november 1992.
(6) PB nr. L 171 van 29. 6. 1991 , blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde periodes

(Periode van 9 november tot en met 31 december 1992)
Omschrijving van het produkt

GN-code

Periode

Tomaten

0702 00 10

I

Kropsla

0705 11 10 en

I

0705 11 90

Andere sla dan kropsla
Andijvie

0705 19 00
ex 0705 29 00

Wortelen

I
I

ex 0706 10 00

I

Artisjokken

0709 10 00

I

Tafeldruiven
Meloenen

0806 10 15
0807 10 90

I
I
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VERORDENING (EEG) Nr. 3135/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de referentieprijzen voor artisjokken voor het verkoopseizoen
1992/1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), en met name op

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn
dan het rekenkundig gemiddelde van de producenten
prijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de vervoerkosten
voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus
verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling
van de produktiekosten, verminderd met de stijging van
de produktiviteit ; dat de referentieprijs voorts niet lager
mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen
geldende referentieprijs ;
Overwegende dat, om rekening te houden met de
seizoenverschillen in dè prijzen, het verkoopseizoen in
verscheidene perioden dient te worden verdeeld en voor
elke periode een referentieprijs dient te worden vastge
steld ;

artikel 6, lid 3,

Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
produktie van artisjokken in de Gemeenschap, voor dit
produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste artisjokken worden afgezet over een periode die
zich uitstrekt van oktober tot en met september van het
daaropvolgende jaar ; dat de kleine hoeveelheden die in
de maanden juli tot en met oktober worden geoogst de
vaststelling van referentieprijzen voor deze maanden niet
rechtvaardigen ; dat bijgevolg slechts voor de periode van
1 november tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen
worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van
het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van
het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het vooraf
gaande verkoopseizoen die op de communautaire
produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de
verbruikscentra van de Gemeenschap,
— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor
elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op
de betrokken markt geconstateerde normale schommelin
gen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen
worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gela
ten ;

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 1677/85 voorziet in de verlaging van de in ecu vastge
stelde landbouwprijzen op het tijdstip van inwerkingtre
ding van de uit de afbraak van de overgedragen monetaire
afwijkingen voortvloeiende wijziging van de landbouwom
rekeningskoersen aan het begin van het op een monetaire
herschikking volgende verkoopseizoen ; dat in het kader
van de automatische afbraak van de door de munther

schikkingen in de periode van 13 tot en met
17 september 1992 ontstane negatieve monetaire afwijkin
gen, de prijzen in ecu moeten worden gedeeld door de bij
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2735/92 van de
Commissie (*) op 1,002650 vastgestelde coëfficiënt voor de
verlaging van de landbouwprijzen ;

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .

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

O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.
O PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.

O PB nr. L 277 van 22. 9 . 1992, blz. 18 .

I1) PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 23.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1
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— van 1 november tot en met
31 december 1992 :

— van 1 januari tot en met
30 april 1993 :
— mei 1993 :

Voor het verkoopseizoen 1992/ 1993 worden de referentie
prijzen voor artisjokken (GN-code 0709 10 00), uitgedrukt
in ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van
kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking,
als volgt vastgesteld :

— juni 1993 :

89,99
79,35
74,95
63,95,

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1992,

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 3136/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de referentieprijzen voor andijvie voor het verkoopseizoen
1992/1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus
verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling
van de produktiekosten verminderd met de stijging van
de produktiviteit ; dat de referentieprijs voorts niet lager
mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen
geldende referentieprijs ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,

Overwegende dat, om rekening te houden met de
seizoenverschillen in de prijzen, het verkoopseizoen in
verscheidene perioden dient te worden verdeeld en voor
elke periode een referentieprijs dient te worden vastge

Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor

Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
produktie van andijvie (Cichorium endivia L var. latifolia)
in de Gemeenschap, voor dit produkt een referentieprijs
dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste andijvie wordt afgezet over een periode die zich
uitstrekt van juli tot en met juni van het daaropvolgende
jaar ; dat de kleine hoeveelheden die van 1 juli tot en met
14 november en van 1 april tot en met 30 juni van het
daaropvolgende jaar worden ingevoerd de vaststelling van
referentieprijzen voor deze tijdvakken niet rechtvaardi
gen ; dat bijgevolg slechts voor de periode van
15 november tot en met 31 maart van het daaropvolgende
jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen
worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van
het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van
het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het vooraf
gaande verkoopseizoen die op de communautaire
produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de
verbruikscentra van de Gemeenschap,
— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;

steld ;

elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op
de betrokken markt geconstateerde normale schommelin
gen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen
worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gela
ten ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/ 1993 worden de referentie
prijzen voor andijvie (GN-code 0705 29 00), uitgedrukt in
ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van
kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking,
als volgt vastgesteld :
— van 15 november 1992 tot en met

31 januari 1993 :

58,79

— van 1 februari tot en met

31 maart 1993 :

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn
dan het rekenkundig gemiddelde van de producenten
prijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de vervoerkosten
(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 23.

63,44.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1992.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

>

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.

, Voor de Commissie
Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 313/27

VERORDENING (EEG) Nr. 3137/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de referentieprijs voor mandarijnen, tangerines en satsuma's
daaronder begrepen, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruch
ten, met uitzondering van clementines, voor het verkoopseizoen 1992/1993
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), en met name op
artikel 6, lid 3,

Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks vóór het begin van het
verkoopseizoen referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;

Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
mandarijnenproduktie in de Gemeenschap, voor dit
produkt een referentieprijs moet worden vastgesteld die

eveneens geldt voor tangerines, satsuma's, wilkings en
andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, met
uitzondering van clementines ;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste mandarijnen worden afgezet over een periode

produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de
verbruikscentra van de Gemeenschap,
— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het forfaitaire bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;

dat de aldus verkregen prijzen evenwel niet hoger mogen
zijn dan het rekenkundig gemiddelde van de producen
tenprijzen van elke Lid-Staat, in de zin van bovenge
noemd artikel 23, lid 2, verhoogd met de vervoerkosten
voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus
verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling
van de produktiekosten, verminderd met de stijging van
de produktiviteit ; dat de referentieprijs voorts niet lager
mag zijn dan de voor het voorgaande verkoopseizoen
geldende referentieprijs ;
Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die, in de drie jaar vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan welbepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor
elke representatieve markt de prijzen buiten beschouwing
moeten worden gelaten die, gelet op de op de betrokken
markt geconstateerde normale schommelingen, uitzon
derlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ;

die zich uitstrekt van oktober tot en met 15 mei van het

daaropvolgende jaar ; dat de in oktober alsmede van
1 maart tot en met 1 5 mei van het daaropvolgende jaar op
de markt gebrachte hoeveelheden slechts een klein
percentage vormen van de hoeveelheid die in het gehele
verkoopseizoen wordt afgezet ; dat bijgevolg slechts voor
de periode van 1 november tot eind februari van het daar
opvolgende jaar referentieprijzen moeten worden vastge

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 1677/85 voorziet in de verlaging van de in ecu vastge
stelde landbouwprijzen op het tijdstip van inwerkingtre
ding van de uit de afbraak van de overgedragen monetaire
afwijkingen voortvloeiende wijziging van de landbouwom
rekeningskoersen aan het begin van het op een monetaire
herschikking volgende verkoopseizoen ; dat in het kader

steld ;

van de automatische afbraak van de door de munther

Overwegende dat overeenkomstig artikel 23, lid 2, onder
b), van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentie
prijzen worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat
van het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek
van het forfaitaire bedrag van de vervoerkosten voor het
voorafgaande verkoopseizoen die op de communautaire
(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118
180
164
201

van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 23.
24. 6. 1985, blz. 6.
31 . 7. 1990, blz. 9.

schikkingen in de periode van 13 tot en met
1 7 september 1 992 ontstane negatieve monetaire afwijkin
gen, de prijzen in ecu moeten worden gedeeld door de bij
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2735/92 van de
Commissie (*) op 1,002650 vastgestelde coëfficiënt voor de
verlaging van de landbouwprijzen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
O PB nr. L 277 van 22. 9. 1992, blz. 18.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1
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0805 20 90), uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht,
voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorte
ringen, in verpakking, als volgt vastgesteld :
van 1 november 1992 tot en met 28 februari 1993 :

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt de referentie

27,64.

prijs voor mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder
begrepen, wilkings en andere dergelijke kruisingen van
citrusvruchten, vers, met uitzondering van clementines
(GN-codes 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 en

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

30. 10. 92
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VERORDENING (EEG) Nr. 3138/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de referentieprijzen voor kropsla voor het verkoopseizoen
1992/ 1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,
Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
produktie van kropsla in de Gemeenschap, voor dit
produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste kropsla wordt afgezet over een periode die zich
uitstrekt van juli tot en met juni van het daaropvolgende
jaar ; dat de kleine hoeveelheden die van 1 juli tot en met
31 oktober en in de maand juni worden ingevoerd de
vaststelling van referentieprijzen voor deze tijdvakken niet
rechtvaardigen ; dat bijgevolg slechts voor de periode van
1 november tot en met 31 mei van het daaropvolgende
jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen
worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van
het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van
het forfaitaire bedrag van de vérvoerkosten voor het voor
afgaande verkoopseizoen die op de communautaire
produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de
verbruikscentra van de Gemeenschap,

— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;

van de produktiekosten, verminderd met de stijging van
de produktiviteit ; dat de referentieprijs voorts niet lager
mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen
geldende referentieprijs ;

Overwegende dat, om rekening te houden met de
seizoenverschillen in de prijzen, het verkoopseizoen in
verscheidene perioden dient te worden verdeeld en voor
elke periode een referentieprijs dient te worden vastge
steld ;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor
elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op
de betrokken markt geconstateerde normale schommelin
gen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen
worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gela
ten ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 worden de referentie
prijzen voor kropsla (GN-codes 0705 11 10 en
0705 11 90), uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht,
voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorte
ringen, in verpakking, als volgt vastgesteld :
— van 1 november tot en met
31 december 1992 :

— van 1 januari tot en met
28 februari 1993 :

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn
dan het rekenkundig gemiddelde van de producenten
prijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de vervoerkosten
voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus
verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling
(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 23.

70,82

76,11

— van 1 maart tot en met

82,90

31 mei 1993 :

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1992.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

30. 10. 92
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Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 313/31

VERORDENING (EEG) Nr. 3139/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van ten opzichte van Spanje
en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor artisjokken
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 (') en
(EEG) nr. 3648/90 (2) van de Raad tot vaststelling van de
algemene voorschriften voor de toepassing van de Akte
van Toetreding van Spanje en Portugal ten aanzien van
het mechanisme van de compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit respectie
velijk Spanje en Portugal, en met name op artikel 4, lid 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), en met name op
artikel 6, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3820/90 van de
Commissie (*) de uitvoeringsbepalingen heeft vastgesteld
van het mechanisme van de compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en
Portugal ;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 152 en 318 van
de Toetredingsakte, een mechanisme van compenserende
bedragen wordt ingesteld bij invoer in de Gemeenschap
in haar samenstelling op 31 december 1985, hierna
„Gemeenschap van de Tien" genoemd, van groenten en
fruit van herkomst uit Spanje en Portugal waarvoor ten
opzichte van derde landen een referentieprijs wordt vast
gesteld ; dat daarom alleen communautaire aanbiedings
prijzen voor artisjokken van herkomst uit Spanje en
Portugal moeten worden vastgesteld gedurende de toepas
singsperiode van referentieprijzen tegenover derde landen,
met andere woorden van 1 november tot 30 juni van het
daaropvolgende jaar ;
Overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 152, lid 2, onder a), en in artikel 318, lid 1 , onder
a), van de Toetredingsakte, jaarlijks een communautaire
aanbiedingsprijs wordt berekend aan de hand van het
rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen van
elke Lid-Staat van de Gemeenschap van de Tien, vermeer
derd met de vervoer- en verpakkingskosten voor de
produkten vanaf de produktiegebieden tot de representa
tieve consumptiecentra van de Gemeenschap en met
inachtneming van de ontwikkeling van de produktie
kosten in de sector groenten en fruit ; dat voornoemde
producentenprijzen overeenkomen met het gemiddelde
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

363
362
164
201

van
van
van
van

13.
27.
24.
31 .

12. 1989, blz. 3.
12. 1990, blz. 16.
6. 1985, blz. 6.
7. 1990, blz. 9.

fa PB nr. L 366 van 29. 12. 1990, blz. 43.

van de prijzen die zijn geconstateerd tijdens de drie jaar
voorafgaande aan de datum waarop de communautaire
aanbiedingsprijs wordt vastgesteld ; dat de jaarlijkse
communautaire aanbiedingsprijs het peil van de ten
opzichte van derde landen toegepaste referentieprijs
evenwel niet mag overschrijden ;
Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
seizoengebonden prijsschommelingen, het verkoopsei
zoen in één of verschillende periodes moet worden inge
deeld en voor elke periode een communautaire aanbie
dingsprijs moet borden vastgesteld ;

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Verorde
ningen (EEG) nr. 3709/89 en (EEG) nr. 3648/90, de
communautaire aanbiedingsprijs moet worden bepaald
aan de hand van de producentenprijzen die voor een
binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn
bepaald, op de representatieve markt of markten in de
produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd
voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel
uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel
daarvan in de handel gebrachte produktie en die voldoen
aan de eisen van kwaliteitsklasse I en aan bepaalde voor
waarden ten aanzien van de verpakking ; dat bij de bepa
ling van het gemiddelde van de prijzen voor elke repre
sentatieve markt de prijzen die uitzonderlijk hoog of
uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ten opzichte van
de op deze markt waargenomen normale schommelingen,
buiten beschouwing moeten worden gelaten ; dat boven
dien wanneer het gemiddelde voor een Lid-Staat in sterke
mate afwijkt van de normale schommelingen, dit dan niet
in aanmerking wordt genomen ;
Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 1677/85 voorziet in de verlaging van de in ecu vastge
stelde landbouwprijzen op het tijdstip van inwerkingtre
ding van de uit de afbraak van de overgedragen monetaire
afwijkingen voortvloeiende wijziging van de landbouwom
rekeningskoersen aan het begin van het op een monetaire
herschikking volgende verkoopseizoen ; dat in het kader
van de automatische afbraak van de door de munther

schikkingen in de periode van 13 tot en met
17 september 1992 ontstane negatieve monetaire afwijkin
gen, de prijzen in ecu moeten worden gedeeld door de bij
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2735/92 van de
Commissie (é) op 1,002650 vastgestelde coëfficiënt voor de
verlaging van de landbouwprijzen ;
Overwegende dat het op grond van voornoemde criteria
dienstig is om de communautaire aanbiedingsprijzen voor
artisjokken vast te stellen voor de periode van 1 november
1992 tot en met 30 juni 1993 ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
(«) PB nr. L 277 van 22. 9 . 1992, blz. 18 .

30. 10 . 92
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt de communau
taire aanbiedingsprijs voor artisjokken (GN-code
0709 10 00), van toepassing ten opzichte van Spanje en
Portugal, uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht, voor
de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorterin
gen, in verpakking, als volgt vastgesteld :

— van 1 november en met
31 december 1992 :

— van 1 januari tot en met
30 april 1993 :
— mei 1993 :

— juni 1993 :

89,75
73,04
60,96
47,45.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 313/33

VERORDENING (EEG) Nr. 3140/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van ten opzichte van Spanje
en Portugal geldende communautaire aanbiedingspriizen voor andijvie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 (') en
(EEG) nr. 3648/90 (2) van de Raad tot vaststelling van de
algemene voorschriften voor de toepassing van de Akte
van Toetreding van Spanje en Portugal ten aanzien van
het mechanisme van de compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit respectie
velijk Spanje en Portugal, en met name op artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3820/90 van de
Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen heeft vastgesteld
van het mechanisme van de compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en
Portugal ;

Overwegende dat, krachtens de artikelen 152 en 318 van
de Toetredingsakte, een mechanisme van compenserende
bedragen wordt ingesteld bij invoer in de Gemeenschap
in haar samenstelling per 31 december 1985, hierna
„Gemeenschap van de Tien" genoemd, van groenten en
fruit van herkomst uit Spanje en Portugal waarvoor ten
opzichte van derde landen een referentieprijs wordt vast
gesteld ; dat daarom alleen communautaire aanbiedings
prijzen voor andijvie, van herkomst uit Spanje en Portugal
moeten worden vastgesteld gedurende de toepassingspe
riode van referentieprijzen tegenover derde landen, met
andere woorden van 15 november tot en met 31 maart

van het daaropvolgende jaar ;

Overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 152, lid 2, onder a), en in artikel 318, lid 1 , onder
a), van de Toetredingsakte, jaarlijks een communautaire
aanbiedingsprijs wordt berekend aan de hand van het
rekenkundige gemiddelde van de producentenprijzen van
elke Lid-Staat van de Gemeenschap van de Tien, vermeer
derd met de vervoer- en verpakkingskosten voor de
produkten vanaf de produktiegebieden tot de representa
tieve consumptiecentra van de Gemeenschap en met
inachtneming van de ontwikkeling van de produktie
kosten in de sector groenten en fruit ; dat voornoemde
producentenprijzen overeenkomen met het gemiddelde
van de prijzen die zijn geconstateerd tijdens de drie jaar
voorafgaande aan de datum waarop de communautaire
aanbiedingsprijs wordt vastgesteld ; dat de jaarlijkse
communautaire aanbiedingsprijs het peil van de ten
opzichte van derde landen toegepaste referentieprijs
evenwel niet mag overschrijden ;

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
seizoengebonden prijsschommelingen, het verkoopsei
zoen in één of verschillende periodes moet worden inge
deeld en voor elke periode een communautaire aanbie
dingsprijs moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Verorde
ningen (EEG) nr. 3709/89 en (EEG) nr. 3648/90 de
communautaire aanbiedingsprijs moet worden bepaald
aan de hand van de producentenprijzen die voor een
binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn
bepaald, op de representatieve markt of markten in de
produkiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd
voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel
uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel
daarvan in de handel gebrachte produktie en die voldoen
aan de eisen van kwaliteitsklasse I en aan bepaalde voor
waarden ten aanzien van de verpakking ; dat bij de bepa
ling van het gemiddelde van de prijzen voor elke repre
sentatieve markt de prijzen die uitzonderlijk hoog of
uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ten opzichte van
de op deze markt waargenomen normale schommelingen,
buiten beschouwing moeten worden gelaten ; dat boven
dien wanneer het gemiddelde voor een Lid-Staat in sterke
mate afwijkt van de normale schommelingen, dit dan niet
in aanmerking wordt genomen ;
Overwegende dat het op grond van voornoemde criteria
dienstig is om de communautaire aanbiedingsprijzen voor
andijvie vast te stellen voor de periode van 15 november
1992 tot en met 31 maart 1993 ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/ 1993 wordt de communau
taire aanbiedingsprijs voor andijvie (GN-code 0705 29 00),
van toepassing ten opzichte van Spanje en Portugal, uitge
drukt in ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten
van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpak
king, als volgt vastgesteld :
— van 15 november 1992 tot en met 31 januari 1993 :
57,30
— van 1 februari 1993 tot en met 31 maart 1993 :

60,01 .

Artikel 2

O PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 3.
(2) PB nr. L 362 van 27. 12. 1990, blz. 16.

h PB nr. L 366 van 29. 12. 1990, blz. 43.

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1992.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

30 . 10. 92

30 . 10 . 92
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VERORDENING (EEG) Nr. 3141/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van ten opzichte van Spanje
en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor kropsla
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 (') en
(EEG) nr. 3648/90 van de Raad (2) tot vaststelling van de
algemene voorschriften voor de toepassing van de Akte
van Toetreding van Spanje en Portugal ten aanzien van
het mechanisme van de . compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit respectie
velijk Spanje en Portugal, en met name op artikel 4, lid 1 ,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3820/90 van de
Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen heeft vastgesteld
van het mechanisme van de compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en
Portugal ;

Overwegende dat, krachtens de artikelen 152 en 318 van
de Toetredingsakte, een mechanisme van compenserende
bedragen wordt ingesteld bij invoer in de Gemeenschap
in haar samenstelling per 31 december 1985, hierna
„Gemeenschap van de Tien" genoemd, van groenten en
fruit van herkomst uit Spanje en Portugal waarvoor ten
opzichte van derde landen een referentieprijs wordt vast
gesteld ; dat daarom alleen communautaire aanbiedings
prijzen voor kropsla, van herkomst uit Spanje en Portugal
moeten worden vastgesteld gedurende de toepassingspe
riode van referentieprijzen tegenover derde landen, met
andere woorden van 1 november tot 31 mei van het daar

opvolgende jaar ;

Overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 152, lid 2, onder a), en in artikel 318 , lid 1 , onder
a), van de Toetredingsakte, jaarlijks een communautaire
aanbiedingsprijs wordt berekend aan de hand van het
rekenkundige gemiddelde van de producentenprijzen van
elke Lid-Staat van de Gemeenschap van de Tien, vermeer
derd met de vervoer- en verpakkingskosten voor de
produkten vanaf de produktiegebieden tot de representa
tieve consumptiecentra van de Gemeenschap en met
inachtneming van de ontwikkeling van de produktie
kosten in de sector groenten en fruit ; dat voornoemde
producentenprijzen overeenkomen met het gemiddelde
van de prijzen die zijn geconstateerd tijdens de drie jaar
voorafgaande aan de datum waarop de communautaire
aanbiedingsprijs wordt vastgesteld ; dat de jaarlijkse
communautaire aanbiedingsprijs het peil van de ten
opzichte van derde landen toegepaste referentieprijs
evenwel niet mag overschrijden ;
(') PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 3.
(2) PB nr. L 362 van 27. 12. 1990, blz. 16.
(3) PB nr. L 366 van 29. 12. 1990, blz. 43.

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
seizoengebonden prijsschommelingen, het verkoopsei
zoen in één of verschillende periodes moet worden inge
deeld en voor elke periode een communautaire aanbie
dingsprijs moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Verorde
ningen (EEG) nr. 3709/89 en (EEG) nr. 3648/90 de
communautaire aanbiedingsprijs moet worden bepaald
aan de hand van de producentenprijzen die voor een

binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn
bepaald, op de representatieve markt of markten in de

produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd
voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel
uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel
daarvan in de handel gebrachte produktie en die voldoen
aan de eisen van kwaliteitsklasse I en aan bepaalde voor
waarden ten aanzien van de verpakking ; dat bij de bepa
ling van het gemiddelde van de prijzen voor elke repre
sentatieve markt de prijzen die uitzonderlijk hoog of

uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ten opzichte van
de op deze markt waargenomen normale schommelingen,
buiten beschouwing moeten worden gelaten ; dat boven
dien wanneer het gemiddelde voor een Lid-Staat in sterke
mate afwijkt van de normale schommelingen, dit dan niet
in aanmerking wordt genomen ;
Overwegende dat het op grond van voornoemde criteria
dienstig is om de communautaire aanbiedingsprijzen voor
kropsla vast te stellen voor de periode van 1 november
1992 tot en met 31 mei 1993 ;

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

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt de communau
taire aanbiedingsprijs voor kropsla (GN-codes 0705 11 10
en 90), van toepassing ten opzichte van Spanje en Portu
gal, uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht, voor de
produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen,
in verpakking, als volgt vastgesteld :
van 1 november tot en met
31 december 1992 :

70,70

van 1 januari tot en met
75,60

28 februari 1993 :
van 1 maart tot en met

82,34.

31 mei 1993 :

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1992.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

30 . 10. 92
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Nr. L 313/37

VERORDENING (EEG) Nr. 3142/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de ten opzichte van
Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijs voor mandarijnen,
tangerines en satsuma's daaronder begrepen, wilkings en andere dergelijke krui
singen van citrusvruchten, met uitzondering van clementines
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 (') en
(EEG) nr. 3648/90 (2) van de Raad tot vaststelling van de
algemene voorschriften voor de toepassing van de Akte
van Toetreding van Spanje en Portugal ten aanzien van
het mechanisme van de compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit respectie
velijk Spanje en Portugal, en met name op artikel 4, lid 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), en met name op
artikel 6, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3820/90 van de
Commissie (*) de uitvoeringsbepalingen heeft vastgesteld
van het mechanisme van de compenserende bedragen bij
invoer van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en
Portugal ;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 152 en 318 van
de Toetredingsakte, een mechanisme van compenserende

bedragen wordt ingesteld bij invoer in de Gemeenschap
in haar samenstelling op 31 december 1985, hierna
„Gemeenschap van de Tien* genoemd, van groenten en
fruit van herkomst uit Spanje en Portugal waarvoor ten
opzichte van derde landen een referentieprijs wordt vast
gesteld ; dat daarom alleen communautaire aanbiedings
prijzen voor mandarijnen, tangerines en satsuma's daar
onder begrepen, wilkings en andere dergelijke kruisingen
van citrusvruchten, met uitzondering van clementines,
van herkomst uit Spanje en Portugal moeten worden vast
gesteld gedurende de toepassingsperiode van referentie
prijzen tegenover derde landen, met andere woorden van
1 november tot eind februari van het daaropvolgende
jaar ;

inachtneming van de ontwikkeling van de produktie
kosten in de sector groenten en fruit ; dat voornoemde
producentenprijzen overeenkomen met het gemiddelde
van de prijzen die zijn geconstateerd tijdens de drie jaar
voorafgaande aan de datum waarop de communautaire
aanbiedingsprijs wordt vastgesteld ; dat de jaarlijkse
communautaire aanbiedingsprijs het peil van de ten
opzichte van derde landen toegepaste referentieprijs
evenwel niet mag overschrijden ;

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Verorde
ningen (EEG) nr. 3709/89 en (EEG) nr. 3648/90, de
communautaire aanbiedingsprijs moet worden bepaald
aan de hand van de producentenprijzen die voor een

binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn
bepaald, op de representatieve markt of markten in de
produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd
voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel
uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel
daarvan in de handel gebrachte produktie en die voldoen
aan de eisen van kwaliteitsklasse I en aan bepaalde voor
waarden ten aanzien van de verpakking ; dat bij de bepa
ling van het gemiddelde van de prijzen voor elke repre
sentatieve markt de prijzen die uitzonderlijk hoog of
uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ten opzichte van
de op deze markt waargenomen normale schommelingen,
buiten beschouwing moeten worden gelaten ; dat boven
dien wanneer het gemiddelde voor een Lid-Staat in sterke
mate afwijkt van de normale schommelingen, dit dan niet
in aanmerking wordt genomen ;

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 1677/85 voorziet in de verlaging van de in ecu vastge
stelde landbouwprijzen op het tijdstip van inwerkingtre
ding van de uit de afbraak van de overgedragen monetaire
afwijkingen voortvloeiende wijziging van de landbouwom
rekeningskoersen aan het begin van het op een monetaire
herschikking volgende verkoopseizoen ; dat in het kader
van de automatische afbraak van de door de munther

schikkingen in de periode van 13 tot en met
17 september 1992 ontstane negatieve monetaire afwijkin
gen, de prijzen in ecu moeten worden gedeeld door de bij
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2735/92 van de
Commissie (*) op 1,002650 vastgestelde coëfficiënt voor de
verlaging van de landbouwprijzen ;

Overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 152, lid 2, onder a), en in artikel 318, lid 1 , onder

a), van de Toetredingsakte, jaarlijks een communautaire
aanbiedingsprijs wordt berekend aan de hand van het
rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen van
elke Lid-Staat van de Gemeenschap van de Tien, vermeer
derd met de vervoer- en verpakkingskosten voor de
produkten vanaf de produktiegebieden tot de representa
tieve consumptiecentra van de Gemeenschap en met
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Overwegende dat het op grond van voornoemde criteria
dienstig is om de communautaire aanbiedingsprijs voor

mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen,

wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruch
ten, met uitzondering van clementines, vast te stellen voor
de periode van 1 november 1992 tot en met 28 februari
1993 ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
(é) PB nr. L 277 van 22. 9. 1992, blz. 18 .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/ 1993 wordt de communau
taire aanbiedingsprijs voor mandarijnen, tangerines en
satsuma's daaronder begrepen, wilkings en andere derge
lijke kruisingen van citrusvruchten, met uitzondering van
clementines,
(GN-codes
0805 20 30,
0805 20 50,
0805 20 70 en 0805 20 90) van toepassing ten opzichte

van Spanje en Portugal, uitgedrukt in ecu per 100 kg
nettogewicht, voor de produkten van kwaliteitsklasse I,
alle groottesorteringen, in verpakking, als volgt vastge
steld :

van 1 november 1992 tot en met 28 februari 1993 :
27,57.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 313/39

VERORDENING (EEG) Nr. 3143/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

inzake het openen van een permanente openbare inschrijving voor de vaststel
ling van de uitvoerrestituties voor olijfolie vanaf 1 november 1992 tot en met 31
oktober 1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2046/92 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 650/86 van de Raad van
26 mei 1986 betreffende de restituties en heffingen bij
uitvoer van olijfolie (3), en met name op de artikelen 5

lingen met een aantal bijzondere voorschriften moeten
worden aangevuld ;

Overwegende dat het belangrijker wordt de ecu bij een zo
ruim mogelijk aantal handelstransacties in de Gemeen
schap te gebruiken ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor oliën en
vetten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn
voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

en 7,

Overwegende dat de beschikbare gegevens over de situatie
op de wereldmarkt voor olijfolie niet toereikend lijken om
de restituties alleen volgens de normale procedure vast te

1 . Er wordt een permanente openbare inschrijving
gehouden voor de vaststelling van de uitvoerrestituties
voor olijfolie van de volgende GN-codes :

stellen ; dat derhalve voor de komende maanden in de

— 1509 10 90,

mogelijkheid moet worden voorzien om de restituties bij
openbare inschrijving vast te stellen en dat daartoe een
permanente openbare inschrijving moet worden geopend ;
Overwegende dat in verband met bepaalde bijzondere
gevallen wat de vraag naar olijfolie op de wereldmarkt
betreft, moet worden voorzien in de mogelijkheid voor de
Commissie om bepaalde voorwaarden van de permanente
openbare inschrijving te wijzigen ;
Overwegende dat in verband met het specifieke karakter
van de inschrijving zodanige uitvoeringsbepalingen
moeten worden vastgesteld dat de handelaren in de
verschillende Lid-Staten op voet van gelijkheid aan de
inschrijving kunnen deelnemen maar tegelijk bepaalde
garanties bieden ten aanzien van hun offertes ;
Overwegende dat voorts met het oog op het vlotte verloop
van de inschrijving de procedures voor de besluitvorming
ten aanzien van de vaststelling van de restituties en de
gunning moeten worden vastgesteld ;

— 1509 90 00,

Overwegende dat ^ij Verordening (EEG) nr. 3665/87 van
de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1 525/92 Q, is voorzien in gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij
uitvoer voor landbouwprodukten ; dat bij Verordening
(EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (6), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2101 /92 Q, de gemeen
schappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van
invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouw

produkten zijn vastgesteld ; dat die verordeningen gelden
voor olijfolie ; dat de betrokken gemeenschappelijke bepa

— 1510 00 90 .

2. De permanente inschrijving loopt tot en met
31 oktober 1993. Zolang de permanente openbare
inschrijving loopt, worden deelinschrijvingen gehouden.
Artikel 2

In het kader van deze inschrijving en volgens de proce
dure van artikel 38 van Verordening nr. 136/66/EEG kan
de Commissie :

a) inschrijvingen voor uitvoer naar een verplichte bestem
ming (specifieke inschrijvingen) houden om te voor
zien in de van bepaalde derde landen uitgaande vraag
naar olie ;

b) de kwaliteiten of hoeveelheden waarvoor offertes
kunnen worden ingediend, beperken ;
c) een of meer deelinschrijvingen annuleren vóór de
datum waarop de offertes moeten zijn ingediend ;
d) bepaalde landen van bestemming van de inschrijving
uitsluiten of bepalen dat naar land van bestemming
gedifferentieerde restituties worden toegekend.
Artikel 3

1 . De offertes voor de deelinschrijvingen moeten
worden ingediend binnen de volgende termijnen :
— voor de maanden november, januari, februari,
maart, april, mei, juni, juli, september en oktober : van
de 5e tot en met de 9e van elke maand uiterlijk om
13.00 uur, en van de 19e tot en met de 23e van elke
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maand uiterlijk om 13.00 uur ;
— voor de maand augustus : van de 19e tot en met de
23e uiterlijk om 13.00 uur ;
— voor de maand december : van de 1 0e tot en met de

14e uiterlijk om 13.00 uur.
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Deze uren zijn aangegeven in Belgische tijd. Ingeval de
dag waarop de termijn afloopt in een Lid-Staat een
feestdag is voor de instantie waarbij de offertes moeten
worden ingediend, loopt de termijn daar af op de laatste

voorwaarden bevatten dan die waarin deze verordening
voorziet, worden niet in aanmerking genomen.

8.

De inschrijver moet zijn offerte gestand dpen.

aan die feestdag voorafgaande werkdag om 13.00 uur.

2. Deelneming aan een inschrijving geschiedt door
hetzij afgifte van een schriftelijke offerte tegen ontvangst
bewijs bij de bevoegde instantie van een Lid-Staat, hetzij
toezending van de offerte per aangetekende brief, telex,
telefax of telegram aan voornoemde bevoegde instantie.
Gegadigden die aan een inschrijving willen deelnemen
voor verschillende kwaliteiten, aanbiedingsvormen of,
eventueel, landen van bestemming, moeten telkens een
aparte offerte indienen.
3.

In de offerte moeten worden vermeld :

a) de verordening waarbij de openbare inschrijving en de
specifieke inschrijving of deelinschrijving waarop de
offerte betrekking heeft, zijn geopend ;
b) de naam en het adres van de inschrijver ;
c) de hoeveelheid, de kwaliteit en de betreffende post van
de te exporteren olijfolie alsmede de aanbiedingsvorm
van de olie, waarbij een onderscheid moet worden
gemaakt tussen olijfolie in onmiddellijke verpakkingen
met een netto-inhoud van ten hoogste 5 liter en olijf
olie in andere verpakkingen ;
d) het land van bestemming ingeval de restitutie naar
land van bestemming verschilt ;
e) de gevraagde uitvoerrestitutie uitgedrukt in ecu per 100
kg olijfolie ;
f) het minimumbedrag van de te stellen zekerheid voor
de onder c) bedoelde hoeveelheid olie ; dit bedrag
wordt uitgedrukt in de valuta van de Lid-Staat waar de
offerte wordt ingediend.
4.

Artikel 4

1 . De inschrijver moet een zekerheid stellen van 10
ecu per 100 kg te exporteren olijfolie. Voor de exporteurs
geldt deze zekerheid ook als zekerheid voor het uitvoer
certificaat.

2.

Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (')

is van toepassing op de in deze verordening bedoelde
zekerheden. Luidens artikel 20 van Verordening (EEG)
nr. 2220/85 moeten de in lid 3, onder b), opgesomde

verplichtingen en de inachtneming van de gestelde
termijn als primaire eisen worden aangemerkt.
3.

Behoudens overmacht wordt de zekerheid uitslui

tend vrijgegeven :

a) voor de hoeveelheid waarvoor niet op de offerte wordt
ingegaan ;

b) voor de inschrijvers op wier offerte wordt ingegaan :
— voor de hoeveelheid waarvoor zij hebben voldaan
aan de uitvoerverplichting die voortvloeit uit het in
artikel 9 bedoelde certificaat, waarbij het bepaalde
in artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 3719/88
van toepassing blijft ;
— als het bewijs wordt geleverd dat de olijfolie ter
bestemming is aangekomen, wanneer het gaat om
inschrijvingen waarvoor een bepaalde restitutie
alleen voor sommige derde landen geldt.

Een offerte is slechts geldig indien :

a) ten minste 5 ton olijfolie van een zelfde kwaliteit wordt
geëxporteerd wanneer het gaat om olijfolie in onmid
dellijke verpakkingen met een netto-inhoud van ten
hoogste 5 liter, en ten minste 20 ton olijfolie van een
zelfde kwaliteit wanneer het gaat om olijfolie in andere
verpakkingen ;

Artikel 5

1 . De offertes worden door de bevoegde instantie van
de betrokken Lid-Staat geopend zonder dat daarbij
publiek aanwezig is. Onverminderd het bepaalde in lid 2
zijn degenen die bij het openen van de offertes aanwezig
zijn tot geheimhouding verplicht.

b) vóór het einde van de termijn voor het indienen van
de offertes het bewijs wordt geleverd dat de inschrijver
de in de offerte vermelde zekerheid heeft gesteld ;
c) zij alle in lid 3 bedoelde gegevens bevat.

2. De offertes worden onverwijld per telex of per
telefax en in anonieme vorm aan de Commissie medege

5. Een offerte is slechts voor één enkele deelinschrij
ving of, eventueel, één enkele specifieke inschrijving
geldig. In de offerte mag worden bepaald dat zij enkel en
alleen bij gunning van de gehele hoeveelheid waarvoor
wordt ingeschreven of een nader bepaald gedeelte daarvan
moet worden geacht te zijn ingediend.

Artikel 6

6.

De offerte en de in de leden 3 en 4 bedoelde

bewijzen en verklaringen moeten gesteld zijn in de offi
ciële taal of een officiële taal van de Lid-Staat bij de
bevoegde instantie waarvan de offerte wordt ingediend.
7. Offertes die niet overeenkomstig de voorschriften
van deze verordening worden ingediend of die andere

deeld.

1.

Voor elk van de in artikel 1 bedoelde GN-codes

wordt op basis van de ontvangen offertes volgens de
procedure van artikel 38 van Verordening nr. 136/66/EEG
een maximumrestitutie vastgesteld, met inachtneming van
met name de situatie en de te verwachten ontwikkeling
op de markt voor olijfolie in de Gemeenschap en op de
wereldmarkt. De bedoelde restitutie wordt uiterlijk de
achtste werkdag na het verstrijken van de betrokken
termijn voor het indienen van de offertes vastgesteld.
O PB nr. L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.

2.
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Volgens dezelfde procedure kan ook worden beslo

ten :

— een maximumhoeveelheid vast te stellen voor elke

deelinschrijving ;
— aan een bepaalde specifieke deelinschrijving geen
gevolg te geven.
3. De restituties zijn naar aanbiedingsvorm gedifferen
tieerd naar gelang het al dan niet olijfolie in onmiddel
lijke verpakkingen van ten hoogste 5 liter betreft.

4. Wanneer is voorzien in een differentiëring van de
restitutie naar bestemming, worden de restituties vastge
steld met inachtneming van de specifieke situatie in het
betrokken land van bestemming.
5. Het vastgestelde restitutiebedrag wordt tijdens de
geldigheidsduur van het in artikel 9 bedoelde uitvoercerti
ficaat aangepast op basis van het verschil tussen de drem
pelprijs die gold op de dag waarop de bedoelde restitutie
van kracht is geworden en die welke gold op de dag
waarop de aangifte ten uitvoer is aanvaard.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 2, eerste streepje,
wordt wanneer een maximumuitvoerrestitutie is vastge
steld, gegund aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte voor
de in de offerte vermelde hoeveelheid niet hoger ligt dan
de maximumrestitutie.
Artikel 7

1 . Wanneer voor een deelinschrijving een maximum
hoeveelheid is vastgesteld, wordt gegund op basis van de
hoogte van de gevraagde restitutie, te beginnen met de
inschrijver die de laagste uitvoerrestitutie vraagt, totdat de
volledige maximumhoeveelheid is gegund.

2. Ingeval evenwel bij toepassing van de in lid 1
vermelde regel de maximumhoeveelheid zou worden
overschreden wanneer zonder meer op een bepaalde

offerte zou worden ingegaan, wordt de offerte van de
betrokken inschrijver slechts in aanmerking genomen
voor een zodanige hoeveelheid dat de maximumhoeveel
heid niet wordt overschreden. Offertes waarin dezelfde

restitutie wordt gevraagd en die betrekking hebben op
zodanige hoeveelheden dat, als zij volledig werden
aanvaard, de maximumhoeveelheid zou worden overschre

den, worden als volgt in aanmerking genomen :
— hetzij naar evenredigheid van de totale hoeveelheid
van elke offerte ;

— hetzij voor een nader te bepalen maximumhoeveel
heid per inschrijver.
Artikel 8

De bevoegde instantie van de betrokken Lid-Staat stelt
alle inschrijvers onverwijld in kennis van het resultaat van

hun inschrijving. Bovendien wordt aan de inschrijvers op
wier offerte wordt ingegaan, door de bevoegde instantie
voor de gegunde hoeveelheid het uitvoercertificaat afge
geven waarop in vak 18a de in de offerte vermelde resti
tutie wordt aangegeven, en verder de kwaliteit, de aanbie

dingsvorm en, eventueel, de bestemming van de olie
worden vermeld.
Artikel 9

De leverancier is verplicht om tijdens de geldigheidsduur
van het ontvangen uitvoercertificaat de in de offerte
aangegeven hoeveelheid en kwaliteit in de daarin
vermelde aanbiedingsvorm en, eventueel, naar het daarin
vermelde land van bestemming te exporteren.

Dit recht en deze verplichtingen zijn niet overdraagbaar.
Artikel 10

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

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 3144/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van de categorieën 16 en 74 (volgnummers 40.0160 en 40.0740), van
oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald
bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van genoemde
verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toege
staan in 1992 voor elke categorie van produkten die in de
bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan
worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

Volgnummer

(eenheid)

40.0160

GN-code

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën
16 en 74 (volgnummers 40.0160 en 40.0740), van
oorsprong uit India, het plafond respectievelijk 99 000 en
67 000 stuks bedraagt ; dat op 27 februari 1992 de invoer
van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong
uit India, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;
Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien Van India,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 2 november 1992 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst, voor 1992 weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit India :

Omschrijving

16

6203 11 00

Kostuums en combinaties, andere dan van brei- o

(1 000 stuks)

6203 12 00
6203 19 10

haakwerk, voor heren en jongens, van wol, var
katoen, of van synthetische of van kunstmatige

6203 1 9 30

vezels, behalve skikleding

6203
6203
6203
6203

21
22
23
29

00
80
80
18

6211 32 31
6211 33 31

Trainingspakken met voering, waarvan de buiten
zijde is vervaardigd van één en dezelfde stof, voo:
heren en jongens, van katoen, of van synthetische
of van kunstmatige vezels

40.0740

74
(1 000 stuks)

6104
6104
6104
ex 6104

11 00
1200
13 00
19 00

6104 21 00
6104 22 00

6104 23 00
ex 6104 29 00

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1509/92 van de Raad (PB
nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1 ).

Mantelpakken of broekpakken en combinaties, var
brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van wol
van katoen, of van synthetische of van kunstmatige
vezels, met uitzondering van skikleding
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Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Nr. L 313/43

30 . 10. 92
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Nr. L 313/44

VERORDENING (EEG) Nr. 3145/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van de categorieën 18 , 58 en 59 (volgnummers 40.0180, 40.0580 en
40.0590), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden
als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), en met name
op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van genoemde
verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toege
staan in 1992 voor elke categorie van produkten die in de
bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

Volgnummer
40.0180

(Eenheid)
18

(ton)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 2 november 1992 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst, voor 1992 weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit India :

6207 11 00

6207 19 00
6207 21 00

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden,
pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke arti
kelen, voor heren en jongens, andere dan van brei

6207 22 00

of haakwerk

29
91
92
99

00
00
00
00

6208 1 1 00

Onderhemden en hemden, onderjurken en onder

6208 19 90
6208 21 00

badjassen, kamerjassen - en dergelijke artikelen,
voor dames en meisjes, andere dan van brei- of

6208 22 00
6208 29 00

haakwerk

6208
6208
6208
6208
6208

91
91
92
92
99

10
10
90
90

rokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés,

10
90
10
90
00

5701 10 10
5701 10 91
5701
5701
5701
5701

93
99
10
90

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 509/92 van de Raad (PB
nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1 ).

aanzien van India,

Omschrijving

6208 19 10

58
(ton)

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten

GN-code

6207
6207
6207
6207

40.0580

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën
18, 58 en 59 (volgnummers 40.0180, 40.0580 en 40.0590),
van oorsprong uit India, het plafond respectievelijk 112,
3 675 en 310 ton bedraagt ; dat op 30 april 1992 de invoer
van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong
uit India, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook
indien geconfectioneerd
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Volgnummer
40.0590

Categorie
(eenheid)
59

(ton)

GN-code

Omschrijving

5702 10 00
5702 31 10
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10

5702
5702
ex 5702
5702
5702

Tapijten, andere dan die van categorie 58

51 00
52 00
59 00

91 00
92 00
ex 5702 99 00
5703 10 10
5703 10 90

5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99

5703 30 11
5703
5703
5703
5703
5703
5703
ex 5703

30
30
30
30
30
90
90

19
51
59
91
99
10
90

5704 10 00
5704 90 00
5705
5705
5705
ex 5705

00
00
00
00

10
31
39
90

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Nr. L 313/45

30. 10. 92
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Nr. L 313/46

VERORDENING (EEG) Nr. 3146/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 22 (volgnummer 40.0220), van oorsprong uit Indonesië,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van genoemde
verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toege
staan in 1992 voor elke categorie van produkten die in de
bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;
Overwegende dat voor de produkten van categorie 22
(volgnummer 40.0220), van oorsprong uit Indonesië, het
plafond 649 ton bedraagt ; dat op 6 april 1992 de invoer
van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong
uit Indonesië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;
Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van Indonesië,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 2 november 1992 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst, voor 1992 weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde

produkten van oorsprong uit Indonesië :

Volgnummer

(ee'nheid)

GN-code

Omschrijving

40.0220

22
(ton)

5508 10 11
5508 10 19

Garens van kunstmatige stapelvezels, niet opge
maakt voor de verkoop in ,het klein

5509 11 00
5509 12 00

5509 21 10
5509 21 90
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

22
22
31
31
32
32
41
41
42
42
51
52
52
53
59
61
61
62
69

10
90
10
90
10
90
10
90
10
90
00
10
90
00
00
10
90
00
00

5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(z) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr; 1509/92 (PB nr. L 159
van 12. 6. 1992, blz. 1 ).
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma

king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Nr. L 313/47
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Nr. L 313/48
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VERORDENING (EEG) Nr. 3147/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad

worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van genoemde
verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toege
staan in 1992 voor elke categorie van produkten die in de
bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

Overwegende dat voor de produkten van categorie 20
(volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië, het
plafond 232 ton bedraagt ; dat op 18 augustus 1992 de
invoer van deze produkten in de Gemeenschap van
oorsprong uit Maleisië, waarvoor de tariefpreferenties
gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft
bereikt ;

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van Maleisië,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 2 november 1992 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst, voor 1992 weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit Maleisië :

Volgnummer

(Eenheid)

GN-code

Omschrijving

40.0200

20
(ton)

6302 21 00
6302 22 90

Beddelinnen, ander dan van brei- of haakwerk

6302
6302
6302
6302
6302

29
31
31
32
39

90
10
90
90
90

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma

king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 509/92 van de Raad (PB
nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1 ).
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Nr. L 313/49

VERORDENING (EEG) Nr. 3148/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 9 (volgnummer 40.0090), van oorsprong uit Sri Lanka,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van genoemde
verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toege
staan in 1992 voor elke categorie van produkten die in de
bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

Volgnummer

(eenheid)

40.0090

9
(ton)

Overwegende dat voor de produkten van categorie 9 (volg
nummer 40.0090), van oorsprong uit Sri Lanka, het
plafond 131 ton bedraagt ; dat op 26 maart 1992 de invoer
van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong
uit Sri Lanka, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van Sri Lanka,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 2 november 1992 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst, voor 1992 weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit Sri Lanka :

GN-code

Omschrijving

5802 1 1 00
5802 19 00

Bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen ; huis
houdlinnen, van bad- of frotteerstof (lussendoek),
van katoen, ander dan van brei- of haakwerk

ex 6302 60 00

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991 , blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1509/92 van de Raad (PB
nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1 ).
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Nr. L 313/50
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VERORDENING (EEG) Nr. 3149/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

houdendè uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmid
delen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van
10 december 1987 houdende algemene voorschriften voor
de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden
aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan
de meest hulphoevenden in de Gemeenschap ('), en met
name op artikel 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (3),
en met name op artikel 2, lid 4, en op artikel 12,

Overwegende dat de ervaring met de bij Verordening
(EEG) nr. 3730/87 ingestelde regeling heeft geleerd dat de
bepalingen ter uitvoering van de regeling die bij Verorde
ning (EEG) nr. 3744/87 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 583/91 (*), zijn vastge
steld, aanpassing behoeven ; dat die verordening gemaks
en duidelijkheidshalve dient te worden vervangen ;
Overwegende dat in de eerste plaats de procedure en de
voorschriften inzake de opstelling van het jaarprogramma
voor de distributie van produkten uit de interventievoorra
den, dat door de Commissie op basis van door de Lid
staten verstrekte gegevens wordt opgesteld, vereenvoudi
ging behoeft ; dat het vastgestelde tijdschema dient te
worden gewijzigd, daarbij rekening houdend met enerzijds
de vereisten inzake de distributie van produkten aan de
begunstigden en anderzijds die inzake het financieel

of op produkten die een specifieke verpakking behoeven,
een inschrijving dient te worden gehouden om de voorde
ligste leveringsvoorwaarden te bepalen ;

Overwegende dat bepalingen dienen te worden vastgesteld
inzake de vergoeding van de liefdadigheidsinstellingen,
binnen de perken van de beschikbare kredieten, voor de
kosten voor het vervoer van de produkten en, in voorko
mend geval, voor de administratiekosten ; dat de vervoer
kosten op basis van forfaitaire bedragen worden vergoed ;
dat evenwel de mogelijkheid dient te worden geboden om
de vervoerkosten langs de weg van openbare inschrijving
vast te stellen ; dat ook dient te worden bepaald tegen
welke waarde de uit de interventievoorraden uitgeslagen
produkten als uitgavenpost voor het EOGFL, afdeling
Garantie, moeten worden geboekt en welke regeling bij
overdracht van voorraden van een Lid-Staat aan een

andere Lid-Staat dient te worden gevolgd ;

Overwegende dat dient te worden bepaald tegen welke
koersen enerzijds de boekwaarde van de produkten en
anderzijds de kosten, met name de vervoer- en admini
stratiekosten, moeten worden omgerekend ; dat, ten einde
monetaire distorsies te voorkomen, in het bijzonder voor
deze kosten een koers dient te worden gebruikt die meer
met de economische realiteit in overeenstemming is dan
de landbouwomrekeningskoers, met toepassing evenwel
van de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor ; dat bij artikel 3 bis
van Verordening (EEG) nr. 3152/85 van de Commissie (6),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3237/90 Q,
houdende uitvoeringsbepalingen van voornoemde veror
dening van de Raad in bekendmaking van deze koers is
voorzien ;

beheer van de interventievoorraden ;

Overwegende dat de levering van landbouwprodukten en
levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de
Gemeenschap in het algemeen uit interventievoorraden
geschiedt, in de vorm van verpakte of verwerkte produk
ten ; dat het gestelde doel evenwel ook kan worden
bereikt door levering van landbouwprodukten en levens
middelen die tot dezelfde categorie van op de markt van
de Gemeenschap beschikbaar gestelde produkten beho
ren ; dat in een dergelijk geval de betaling voor de leve
ring door overdracht van aan de interventie
opslagplaatsen te onttrekken produkten geschiedt ;
Overwegende dat goed beheer van de regeling vergt dat
als de levering betrekking heeft op verwerkte produkten
(')
O
O
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

352 van 15. 12. 1987, blz. 1 .
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
352 van 15. 12. 1987, blz. 33.
65 van 12. 3. 1991 , blz. 32.

Overwegende dat het, gezien het doel van deze regeling
en de aard van de overdrachten van interventieprodukten,
gerechtvaardigd is om de bepalingen inzake de compen
serende bedragen toetreding en, in voorkomend geval, de
in de Toetredingsakte van Spanje en Portugal , vastgestelde
aanvullende regeling van het handelsverkeer niet voor de
onderhavige regeling toe te passen ;
Overwegende dat dient te worden bepaald dat de bepa
lingen van deze verordening bij het begin van de periode
van uitvoering van het distributieprogramma, namelijk
1 oktober 1992, van toepassing worden ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met de adviezen van alle
betrokken Comités van beheer,
(6) PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 310 van 9. 11 . 1990, blz. 18.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Nr. L 313/51

1 oktober tot en met 31 augustus de verrichtingen om de
produkten uit de interventievoorraden uit te slaan.

Artikel 1

1 . De Lid-Staten die de bij Verordening (EEG)
nr. 3730/87 ingestelde actie ten gunste van de meest
behoeftigen in de Gemeenschap wensen toe te passen,
stellen de Commissie daarvan in kennis telkens uiterlijk
op 15 februari voorafgaand aan de periode van uitvoering
van het in artikel 2 bedoelde jaarprogramma.
2.

De betrokken Lid-Staten verstrekken de Commissie

uiterlijk op 31 mei de volgende gegevens :
a) per soort produkt de in ton uitgedrukte hoeveelheden
die nodig zijn om op hun grondgebied het programma
voor het betrokken boekjaar uit te voeren ;
b) de vorm waarin de produkten aan de begunstigden
zullen worden gedistribueerd ;
c) de criteria om als begunstigde in aanmerking te
komen ;

d) in voorkomend geval de koers voor de kosten tot beta
ling waarvan op grond van artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 3730/87 de begunstigden kunnen worden
verplicht.

2. Tijdens de periode van uitvoering van het
programma delen de Lid-Staten aan de Commissie even
tuele wijzigingen mede die de uitvoering ervan
meebrengt, met dien verstande dat zij niet tot stijging van
de voorziene uitgaven mogen leiden. De mededeling
behelst voorts alle nuttige inlichtingen.
3. De Lid-Staten stellen de Commissie onverwijld en
uiterlijk eind april van de periode van uitvoering, van bij
de uitvoering van het programma te verwachten bespa
ringen in kennis.
De Commissie kan de ongebruikte middelen aan andere
Lid-Staten toewijzen.
Artikel 4

1 . De uitvoering van het programma omvat de levering
van de uit de interventievoorraden uitgeslagen produkten.
2. Wanneer de levering verwerkte en/of verpakte
produkten betreft, houdt de bevoegde autoriteit van elke
Lid-Staat een inschrijving of doet zij deze houden om de
voordeligste voorwaarden voor de levering te bepalen. Aan
de inschrijving dienen ten minste drie gegadigden deel te
nemen .

Artikel 2
1.

De

Commissie

stelt

voor

de

distributie

van

produkten uit interventievoorraden jaarlijks vóór
30 september een naar de betrokken Lid-Staat uitgesplitst
jaarprogramma vast. Met het oog op de verdeling van de
beschikbare

kredieten

over de

Lid-Staten

houdt

de

Commissie rekening met de betrouwbaarste ramingen van
het aantal van de meest behoeftige personen in de
betrokken Lid-Staten en met de in de voorgaande boek
jaren opgedane ervaring en het in die jaren geconstateerde
gebruik van de produkten.
2. Vóór de opstelling van het jaarprogramma raadpleegt
de Commissie de belangrijkste organisaties die met de
problematiek van de meest behoeftigen in de Gemeen
schap vertrouwd zijn.
3.

Het programma behelst met name :

a) de hoeveelheid van elke soort produkt die voor distri
butie in elke Lid-Staat uit de interventievoorraden mag
worden genomen ;
b) de voor de uitvoering van het programma in elke Lid

Staat beschikbaar gestelde financiële middelen ;
c) de benodigde kredieten om de kosten van het in
artikel 7 bedoelde intracommunautaire vervoer van de

interventieprodukten te dekken.
4. De Commissie draagt zorg voor een zo spoedig
mogelijke publikatie van het programma.
Artikel 3

1 . De periode van uitvoering van het programma loopt
van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvol
gende jaar. Die periode bestrijkt met ingang van

De inschrijving heeft betrekking op :
— hetzij de kosten voor verwerking en/of verpakking van
de produkten uit de interventievoorraden ;
— hetzij de hoeveelheid verwerkte landbouwprodukten
of de hoeveelheid levensmiddelen of, in voorkomend

geval, de hoeveelheid verpakte produkten die kan
worden verkregen door gebruikmaking van produkten
uit interventievoorraden tegen de levering van derge

lijke produkten bij wijze van betaling ;
— hetzij de hoeveelheid verwerkte landbouwprodukten
of de hoeveelheid levensmiddelen die op de markt
beschikbaar is dan wel daar kan worden verkregen
tegen de levering, bij wijze van betaling, van
produkten uit interventievoorraden die tot dezelfde
groep van produkten behoren.
3. De Lid-Staten kunnen bepalen dat de levering ook
het vervoer van de produkten tot de opslagplaatsen van de
liefdadigheidsorganisatie en, in voorkomend geval, de
distributie aan de begunstigden omvat. In dat geval
geschiedt de toewijzing op uitnodiging die ten minste aan
drie gegadigden dient te worden gericht.
Artikel 5

1 . Voor de boeking door het EOGFL, afdeling Garan
tie, en onverminderd de bepalingen van artikel 8 van
Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad (') is de
boekwaarde van de in het kader van deze verordening ter
beschikking gestelde interventieprodukten, voor elk
begrotingsjaar, de op 1 oktober geldende interventieprijs.

De bedragen worden aan de hand van de op 1 oktober
geldende landbouwomrekeningskoersen in nationale
valuta omgerekend.
(') PB nr. L 21 6 van 5. 8. 1978/ blz. 1 .
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Voor rundvlees worden op de interventieprijs de in bijlage
I vermelde coëfficiënten toegepast.

2. Wanneer interventieprodukten van een Lid-Staat aan
een andere Lid-Staat worden overgedragen, boekt de Lid
Staat van levering het afgeleverde produkt tegen nulw
aarde en boekt de Lid-Staat van bestemming dat produkt
als ontvangst voor de maand van uitslag tegen de overeen
komstig lid 1 bepaalde prijs en koers.
Artikel 6

1 . Op een naar behoren gestaafd, aan de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat gericht verzoek worden aan de
voor de distributie van de produkten aangewezen organi
saties, op basis van de in bijlage II vermelde tarieven, de
kosten vergoed voor het vervoer van de produkten, op het
grondgebied van de Lid-Staat, tussen de opslagplaatsen
van het interventiebureau en de plaatsen van fabricage
en/of verpakking enerzijds en tussen de laatstgenoemde
plaatsen en de opslagplaatsen van de liefdadigheidsorgani
saties anderzijds.

2. Bij toepassing van het bepaalde in artikel 4, lid 3,
worden aan de Lid-Staat de kosten voor de levering, met
inbegrip van die voor het vervoer en, in voorkomend
geval, van de distributie, op basis van de bij de inschrij
ving aanvaarde gunstigste offerte vergoed.
3. Op een naar behoren gestaafd verzoek van de in
lid 1 bedoelde liefdadigheidsorganisaties kan de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat aan deze tot een beloop van ten
hoogste 1 % van de overeenkomstig artikel 5, lid 1 ,
bepaalde waarde van de aan deze organisaties ter beschik
king gestelde produkten, de administratiekosten
vergoeden die met de in deze verordening bedoelde leve
ringen gemoeid zijn.
4.

De in de leden 1 , 2 en 3 bedoelde kosten worden de

Lid-Staten vergoed binnen de perken van de in artikel 2,
lid 3, onder b), bedoelde beschikbare financiële middelen.
Artikel 7

1 . Wanneer in het programma opgenomen produkten
niet in de Lid-Staat waar deze produkten nodig zijn,
beschikbaar zijn uit interventievoorraden, zendt deze Lid
Staat aan de Commissie een overdrachtaanvraag met alle
nodige gegevens over de plaats waar de voorraden zich
bevinden, de afstanden en de betrokken hoeveelheden. Bij
een ongerechtvaardigde aanvraag omkleedt de Commissie
haar afwijzing met redenen.
2. In geval van overdracht worden de vervoerkosten
door de Gemeenschap gedragen en aan de Lid-Staat op
basis van de in bijlage II vermelde tarieven vergoed. De
uitgave wordt ten laste gebracht van de in artikel 2, lid 3,
onder c), bedoelde kredieten. Wanneer de kredieten
volledig zijn toegewezen, geldt het bepaalde in artikel 6,
lid 4, voor alle verdere communautaire financiering van
het intracommunautaire vervoer.
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De vervoerkosten mogen noch in natura, noch door ruil
van produkten worden vergoed.
De bevoegde autoriteit bepaalt de voorschriften inzake het
stellen en het vrijgeven van de door de vervoerder te
stellen zekerheid. Zij vergewist zich ervan dat de
produkten naar behoren zijn verzekerd.
3. De regeling inzake de compenserende bedragen
toetreding en de aanvullende regeling voor het handels
verkeer zijn op de overgedragen produkten niet van
toepassing.
4. De Lid-Staat van bestemming stelt de Lid-Staat van
levering in kennis van de identiteit van de vervoerder aan
wie de uitvoering van de overdracht is gegund. Bij de
overneming van de produkten verbindt deze laatste zich
ertoe het bewijs te leveren dat de produkten naar de Lid
Staat van bestemming zijn overgebracht.
Het bewijs van overdracht van de produkten wordt geacht
te zijn geleverd door overlegging van een door het inter
ventiebureau waarvoor de produkten bestemd zijn, afge
geven overnamedocument.

Op de door het interventiebureau van vertrek opgestelde
aangifte tot verzending wordt een van de volgende
vermeldingen aangebracht :
— Transferencia de productos de intervención — Aplica
ción del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento
(CEE) n° 3149/92 y del apartado 3 del artículo 21 del
Reglamento (CEE) n° 3154/85
— Overførsel af interventionsprodukter — anvendelse af
artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3149/92 og
artikel 21 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3154/85
— Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwen
dung von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 3149/92 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 3154/85
— Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή
του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 και του άρθρου 21 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3154/85
— Transfer of intervention products — Application of
Article 7 (4) of Regulation (EEC) No 3149/92 and
Article 21 (3) of Regulation (EEC) No 3154/85
— Transfert de produits d intervention — Application de

l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 3149/
92 et de l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE)
n0 3154/85

— Trasferimento di prodotti d intervento — Applica

zione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n. 3149/92 e dell'articolo 21 , paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n. 3154/85
— Overdracht van interventieprodukten — toepassing
van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG)

nr. 3149/92 en van artikel 21 , lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3154/85

— Transferencia de produtos de intervenção — aplicação
do n? 4 do artigo 7? do Regulamento (CEE)
n? 3149/92 e do n! 3 do artigo 21 ? do Regulamento
(CEE) n? 3154/85.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30. 10 . 92

5.

De vervoerkosten worden door de Lid-Staat van

bestemming van de betrokken produkten volgens de
werkelijk aangekomen hoeveelheden betaald.
6. Eventuele verliezen worden geboekt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3597/90 van de Commissie (').

Artikel 8

In afwijking van artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1676/85 worden de in artikel 6, lid 1 , en in artikel 7

vastgestelde bedragen omgerekend in nationale valuta aan
de hand van de in artikel 3 bis van Verordening (EEG)
nr. 3152/85 bedoelde, op 1 oktober van het jaar van
uitvoering van het programma geldende representatieve
marktkoers.

Nr. L 313/53

daartoe toegang verschaffen om de door deze nodig
geachte controles te kunnen uitvoeren.
Artikel 10

De Lid-Staten zenden de Commissie elk jaar vóór
einde maart een verslag over de uitvoering van het
programma op hun grondgebied in het afgelopen boek

jaar. In dit verslag dient een balans van de uitvoering te
worden opgenomen waarin wordt aangegeven :
— de uit de interventievoorraden genomen hoeveelheden
van de diverse produkten ;
— de aard en de hoeveelheid van de aan de begunstigden
gedistribueerde produkten, waarbij onderscheid wordt

gemaakt tussen produkten die in ongewijzigde staat en
die welke in de vorm van verwerkte produkten zijn
gedistribueerd ;

— het aantal begunstigden in de loop van het boekjaar.
Artikel 9

De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat :
— de ter beschikking gestelde interventieprodukten voor
het gebruik en de doeleinden dienen zoals bepaald in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3730/87 ;
— op de verpakking van de produkten die niet in bulk
aan de begunstigden worden geleverd, de vermelding
„EEG-hulp" voorkomt ;
— de voor de uitvoering van de regeling aangewezen
organisaties de geëigende boekingsbescheiden en
bewijsstukken bewaren en de bevoegde autoriteiten

Het verslag behelst de vermelding van de controlemaatre
gelen die zijn toegepast om zich ervan te vergewissen dat
de produkten de aangewezen bestemming hebben bereikt.
Artikel 11

Verordening (EEG) nr. 3744/87 wordt hierbij ingetrokken.
Artikel 12

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

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 350 van 14. 12. 1990, blz. 43.
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BIJLAGE I
A. In artikel 5 bedoelde coëfficiënten — interventievoorraden vlees met been :

— voorvoeten :
— achtervoeten :

0,775
1,225

B. In artikel 5 bedoelde coëfficiënten — interventievoorraden vlees zonder been :

Lid-Staat

Coëfficiënt
Duitsland

Denemarken

Frankrijk

Ierland

Verenigd
Koninkrijk

Nederland

Italië

4,1

Merbrad

Filet

Filet

Fillet

Filetto

Haas

Fillet

2,4

Filet

Roastbeef

Faux-filet

Striploin

Roastbeef

—

Striploin

1,4

Inderlår

Oberschalen

Tende de

Insides

Fesa interna

—

Topsides

Outsides

Girello

—

Silversides

tranche

1,4

Tykstegsfilet

Unterschalen

Tranche
grasse

1,4

Klump

Kugeln

Rumpsteak

Knuckles

Fesa esterna

—

Thick flank

1,4

Yderlår

Hüfte

Entrecöte

Rumps

Scamone

—

Rumps

1,4

—

—

Gite a la noix

Cube rolls

Noce

—

—

1,1

andere

andere

andere

andere

andere

andere

andere

Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

30. 10. 92

BIJLAGE II
VERVOERKOSTEN

Rundvlees en boter

— voor de eerste 200 km : 20,00 ecu per ton,
— voor elke km meer : 0,05 ecu per ton ;
Granen en rijst
— voor de eerste 200 km : 5,50 ecu per ton,

— voor elke km meer : 0,02 ecu per ton ;
Olijfolie

— voor de eerste 200 km : 20,00 ecu per ton,
— voor elke km meer : 0,04 ecu per ton ;
Melkpoeder
— voor de eerste 200 km : 10,00 ecu per ton,
— voor elke km meer : 0,04 ecu per ton.

Nr. L 313/55
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VERORDENING (EEG) Nr. 3150/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode
van 19 tot en met 23 oktober 1992 voor Portugal aangevraagde ARH-certificaten
voor melk en zuivelprodukten uit de Gemeenschap van Tien én uit Spanje

Gelet op de Akte van toetreding van Spanje en Portugal,
en met name op artikel 252, lid 1 , en artikel 256, lid 1 ,

zakelijk zijn wanneer de situatie ertoe leidt dat het indica
tieve plafond wordt bereikt of overschreden : dat derhalve
voor de Gemeenschap van Tien en Spanje bij wijze van
conservatoire maatregel, gelet op de omvang van de
aangevraagde hoeveelheden, de certificaten voor kaas van
GN-code 0406 90 23 slechts voor een bepaald percentage
van de aangevraagde hoeveelheden mogen worden afge

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3812/90 van

produkten dient te worden geschorst,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer van zuivelprodukten die uit de
Gemeenschap van de Tien en Spanje in Portugal worden
ingevoerd ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorderïing (EEG)
nr. 3775/91 (2), voor 1992 de indicatieve plafonds voor de
produkten van de sector melk en zuivelprodukten zijn
vastgesteld en een verdeling van deze plafonds is inge
voerd ;

Overwegende dat de in de periode van 19 tot en met
23 oktober 1992 in de Gemeenschap van Tien en in
Spanje voor kaas van GN-code 0406 90 23 ingediende
certificaataanvragen betrekking hebben op een hoeveel
heid die groter is dan het voor het vierde kwartaal 1992
vastgestelde indicatieve plafond ;
Overwegende dat krachtens artikel 5, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 3792/85 van de Raad (3) artikel 252 van de
Akte van toetreding mutatis mutandis van toepassing is
op de invoer in Portugal uit Spanje ;
Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 250,
lid 1 , van de Toetredingsakte volgens een urgentieproce
dure de conservatoire maatregelen kan nemen die nood

geven en de afgifte van nieuwe certificaten voor die

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in Verordening (EEG) nr. 3812/90 bedoelde
aanvragen door ARH-certificaten die in de periode van 19
tot en met 23 oktober 1992 in de Gemeenschap van Tien
en in Spanje zijn ingediend en aan de Commissie gemeld
voor zuivelprodukten van GN-code 0406 90 23 worden

ingewilligt voor 91,8 % van de gevraagde hoeveelheid.
2. De afgifte van ARH-certificaten voor de Gemeen
schap van Tien en Spanje wordt voor de produkten van
GN-code 0406 90 23 voorlopig geschorst tot en met
31 december 1992.

Artikel 2

Deze verordning treedt in werking op 2 november 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(l) PB nr. L 366 van 29. 12. 1990, blz. 15.
O PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 41 .
P) PB nr. L 367 van 31 . 12. 1985, blz. 7.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3151/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

gende werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden
voorzien in artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 voor het intrekken van de compenserende
heffing op de invoer van komkommers van oorsprong uit
Roemenië zijn vervuld,

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

der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1754/92 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3015/92 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van komkommers van oorsprong uit
Roemenië ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3015/92 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Roemenië de prijsnoteringen gedurende zes opeenvol

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 23.
(3) PB nr. L 305 van 21 . 10 . 1992, blz. 10.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3152/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3053/92 houdende tweede verlenging van
de schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde
granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), en met name
op artikel 15, lid 7, eerste alinea,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1799/87 van de Raad van
25 juni 1987 inzake de bijzondere regeling voor de invoer
van maïs en sorgho in Spanje voor de periode 1987 tot en
met 1991 (?), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3391 /
91 (4), en met name op artikel 8,

Overwegende dat de vaststelling vooraf van de invoerhef
fing voor bepaalde granen, waaronder sorgho, is geschorst
bij Verordening (EEG) nr. 3053/92 van de Commissie (*) ;
dat deze schorsing is ingegeven door het gevaar voor
massale vaststelling vooraf van de invoerheffing van
bovenbedoelde granen ; dat voor de invoer van sorgho in
het kader van de regeling die in vastgesteld in Verorde
ning (EEG) nr. 3105/87 van de Commissie van 16 oktober
1987 houdende bepalingen ter uitvoering van de bijzon
dere regeling voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje
voor de periode 1987 tot en met 1991 (% laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3624/89 Q, dit gevaar is

uitgesloten doordat een termijn is ingevoerd tussen de

indiening van de aanvraag om certificaten en de afgifte
daarvan ; dat derhalve de vaststelling vooraf van de invoer
heffing voor sorgho die in het raam van bovengenoemde
regeling in Spanje wordt ingevoerd, opnieuw moet
worden ingesteld ;

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

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3053/92 wordt
vervangen door :
„Artikel 1

De vaststelling vooraf van de heffing bij invoer voor
granen van GN-code 1007 00 90 wordt geschorst met
ingang van 23 oktober 1992, behalve voor invoer van
sorgho in Spanje in het kader van Verordening (EEG)
nr. 3105/87 van de Commissie (*).
(*) PB nr. L 294 van 17. 10. 1987, blz. 15. .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
170
320
307

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
30. 6. 1987, blz. 1 .
22. 11 . 1991 , blz. 1 .
23. 10. 1992, blz. 47.
(«) PB nr. L 294 van 17. 10. 1987, blz. 15.
O PB nr. L 351 van 2. 12. 1989, blz. 28.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3153/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en
griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 738/92 (2), en met name
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen van de in artikel 1 van die verordening bedoelde
prodükten en de prijzen van deze prodükten in de
Gemeenschap kan worden overbrugd door een restitutie
bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag in de sector granen (3) de restituties
moeten worden bepaald met inachtneming van de situatie
en de vooruitzichten van de ontwikkeling enerzijds van de

beschikbare hoeveelheden granen en van de prijzen
hiervan op de markt van de Gemeenschap en anderzijds
van de prijzen van granen en van prodükten van de sector
granen op de wereldmarkt ; dat het volgens dit artikel ook
noodzakelijk is op de graanmarkten een evenwichtige
situatie en een natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en
uitwisselingen te verzekeren en er bovendien rekening
moet worden gehouden met het economisch aspect van
de voorziene uitvoeren en met het belang om versto
ringen op de markt van de Gemeenschap te vermijden ;
Overwegende dat de uitvoer van een hoeveelheid van
50 000 ton griesmeel van durum tarwe naar bepaalde
bestemmingen mogelijk is ; dat daartoe de procedure van
artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 891 /89 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2804/92 {% moet worden toegepast ; dat daarmee bij
de vaststelling van de restituties rekening moet worden
gehouden ;

Overwegende dat, voor wat betreft meel, gries en gries
meel van tarwe en rogge, de specifieke criteria zijn vastge
steld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2746/75 ; dat
bovendien de voor deze prodükten toe te passen restitutie
moet worden berekend met inachtneming van de
hoeveelheid granen benodigd voor de vervaardiging van
de desbetreffende prodükten ; dat deze hoeveelheden zijn
vastgesteld in Verordening nr. 162/67/EEG van de
Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 468//92 Q

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
prodükten een differentiatie van de restitutie voor
bepaalde prodükten nodig kunnen maken ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds kan
worden gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (8), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (9),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd

binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de
noteringen of prijzen van deze prodükten in de Gemeen
schap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van
de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in de bijlage ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2746/75 in
artikel 3 de specifieke elementen, waarmede bij de bere
kening van de restitutie voor granen rekening moet
worden gehouden, vaststelt ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de Raad (10), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2015/
92 (n), de handel tussen de Gemeenschap en de Repu

(')
O
O
(4)
O

(é) PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2574/67.
f) PB nr. L 53 van 28. 2. 1992, blz. 15.
(8) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
(I0) PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.
(»') PB nr. L 205 van 22. 7. 1992, blz. 2.

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
171 van 26. 6. 1992, blz. 47.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.
94 van 7. 4. 1989, blz. 13.
282 van 26. 9. 1992, blz. 40.

Nr. L 313/60
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blieken Servië en Montenegro is verboden ; dat dit verbod
niet geldt voor bepaalde situaties, die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2 en 3 ; dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu
ties :

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

30. 10 . 92

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG)
nr. 2727/75 bedoelde produkten worden op de in de
bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

(in ecu / ton)

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de restitutie (2)

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1001 10 10 000

—

—

1001 10 90 000

04
02

1001 90 91 000

01

0

1001 90 99 000

04
05
02

67,00
21,00
20,00

1002 00 00 000

03
02

21,00
20,00

1003 00 10 000

01

1003 00 90 000

04
02

1004 00 10 000

—

—

1004 00 90 000

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

04

50,00
20,00

0

65,00
20,00

78,00

02

0

1007 00 90 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1101 00 00 100

01

108,00

1101 00 00 130

01

102,00

1101 00 00 150

01

94,00

1101 0000 170

01

87,00

1101 00 00 180

01

81,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

110210 00 500

01

108,00

1102 10 00 700

—

—

110210 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

190,00 (3)

1103 11 10 400

01

120,00

1103 11 10 900

01

0

1103 11 90 200

01

108,00

1103 11 90 800

—

—
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(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 alle derde landen
02 andere derde landen

03 Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
04 Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein en Ceuta en Melilla
05 Polen.

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

(3) In het kader van de procedure van artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 891 /89, zoals gewijzigd, vastgestelde
restitutie voor een hoeveelheid van 50 000 ton griesmeel van durum tarwe bestemd voor derde landen.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de
Commissie (PB nr. L 214 van 30. 7. 1992, blz. 20).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3154/92 VAN DÉ COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening

van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 674/92 (4), inzonderheid op artikel 17, lid 2,
vierde alinea,

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 en artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordeningen genoemde produkten en de prijzen van
deze produkten in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad Q en artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 1431 /76 van de Raad (6), houdende
respectievelijk voor de sector granen en voor rijst alge
mene regels voor de toekenning van restituties bij de
uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitu
tiebedrag, de restituties moeten worden vastgesteld met
inachtneming van de bestaande situatie en de vooruit
zichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschik
bare hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van
hun prijzen op de markt van de Gemeenschap, en ander
zijds van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens deze artikelen ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een evenwich
tige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op
het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en dat
bovendien rekening moet worden gehouden met het
economische aspect van de bedoelde uitvoer en de nood
(')
O
(3)
(4)
O
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.
166 van 25. 6. 1976, blz. 36.

zaak storingen op de markt van de Gemeenschap te
vermijden ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de
invoer en de uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte produkten Q, laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1906/87 (8), in artikel 6 de specifieke
criteria heeft vastgesteld waarmee rekening moet worden
gehouden voor de berekening van de restitutie voor deze
produkten ;

Overwegende dat op basis van de in Verordening (EEG)
nr. 2744/75 voorgeschreven criteria met name rekening
dient te worden gehouden met de prijzen en de hoeveel
heden basisprodukten die voor de berekening van het
variabele element van de heffing zijn aangehouden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige toestand van de markten in de sector verwerkte
produkten op basis van granen en rijst ertoe leidt dat de
restitutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is

het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en die
op de wereldmarkt te dekken ;

Overwegende dat de restitutie wordt berekend met inacht
neming van de hoeveelheid grondstoffen die het variabele
element van de heffing bepaalt ; dat de hoeveelheid

grondstof die voor bepaalde verwerkte produkten is
gebruikt naar gelang van het uiteindelijke gebruik van het
produkt kan wisselen ; dat volgens het toegepaste fabrica
geproces behalve het gewenste hoofdprodukt andere
bijprodukten worden verkregen waarvan de hoeveelheid
en' de waarde volgens de aard en de kwaliteit van het
gemaakte hoofdprodukt kunnen wisselen ; dat de cumu
latie van restituties toegekend aan verschillende

produkten uit een zelfde verwerkingsproces op grondslag
van hetzelfde basisprodukt in bepaalde gevallen uitvoer
naar derde landen mogelijk zou kunnen maken tegen
lagere prijzen dan de op de wereldmarkt geldende note
ringen ; dat derhalve voor sommige van deze produkten
de restitutie moet wórden beperkt tot een bedrag dat,
hoewel de toegang tot de wereldmarkt mogelijk moet blij
ven, de inachtneming van de doelstellingen van de
gemeenschappelijke ordening der markten verzekert ;

Overwegende dat. het wenselijk is de aan bepaalde
verwerkte produkten toe te kennen restitutie, al naar

gelang van het produkt, hoger of lager vast te stellen
volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het
gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het
zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere bete
O PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.
8 PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.
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kenis zijn voor de hoeveelheid basisprodukt die werkelijk
voor de vervaardiging van het verwerkte produkt is
gebruikt ;
Overwegende dat ten aanzien van maniokwortel en
andere tropische wortels en knollen en het daarvan
vervaardigde meel, het economische aspect van de
uitvoeren die, in het bijzonder gezien de aard en de
herkomst van deze produkten, zouden kunnen worden
overwogen op het ogenblik geen vaststelling van een
restitutie bij uitvoer behoeft ; dat het voor bepaalde
verwerkte produkten, gezien het geringe aandeel van de
Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet
noodzakelijk is een restitutie bij uitvoer vast te stellen ;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (2),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

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

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de Raad (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2015/
92 (4), de handel tussen de Gemeenschap en de Repu
blieken Servië en Montenegro is verboden ; dat dit verbod
niet geldt voor bepaalde situaties, die limitatief zijn opge
somd in de artikelen 2 en 3 ; dat daarmee rekening moet
worden gehouden bij de vaststelling van de restituties ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , onder d), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 en in artikel 1 , lid 1 ,
onder c), van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde
produkten, waarop Verordening (EEG) nr. 2744/75 van
toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met
de bijlage van deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.

(3) PB nr. L 151 van 3. 6. 1992, blz. 4.
O PB nr. L 205 van 22. 7. 1992, blz. 2.
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Nr. L 313/65

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

Produktcode

de restitutie (')

Produktcode

de restitutie (')

110220 10 100
1102 2010 300

126,08
108,07

1104 23 10900
1104 2911 000

—
75,41

1102 20 10 900

,®er^

(in ecu/ton)

Bedrag van

—

1104 29 15 000

—

100
900
000
100
900
100

108,07
—
—
108,29
73,63
211,64

1104 29 19 000
1 104 29 91 000
1104 29 95 000
1104 30 10000
1 1 04 30 90 000
110710 11 000

—
73,93
100,86
18,48
22,52
131,60

11029030900
1103 1200 100
1103 12 00 900

—
211,64
—

1107 1091 000
1108 11 00 200
1108 11 00 300

128,50
147,86
147,86

1103 13 10 100

162,11

1108 11 00 800

—

1103 13 10 300
1103 13 10 500

126,08
108,07

1108 12 00 200
1108 12 00 300

144,10
144,10

1102 20 90
1 102 20 90
1102 30 00
110290 10
1 1 02 90 1 0
1102 90 30

1103 13 10 900

—

1108 12 00 800

—

1103 13 90 100
1103 13 90 900

108,07
—

1108 13 00 200
1108 13 00 300

144,10
144,10

1103 14 00 000
1103 19 10 000
1103 19 30 100

—
100,86
111,89

1108 13 00 800
1108 14 00 200
1108 1400 300

—
—
—

1103 19 30 900

—

1108 14 00 800

—

1 103 21 00 000
1103 29 20 000

75,41
73,63

1 108 19 10 200
1108 19 10 300

125,22
125,22

1103 29 30 000
1103 29 40 000

—
—

1108 19 10 800
1108 19 90 200

—
—

1104 11 90 100
1104 11 90 900

108,29
—

1108 19 90 300
1108 19 90 800

—
—

1104 1290 100

235,16

11090000 100

0,00

1104 12 90 300

188,13

1109 00 00 900

—

11041290 900
1104 19 10 000
1104 19 50 110
1104 19 50 130
1104 19 50 150
1104 19 50 190
1104 19 50 900
1 104 19 91 000
1104 21 10 100
1104 21 10 900
1104 21 30 100
1104 21 30 900

—
75,41
144,10
117,08
—
—
—
—
108,29
—
108,29
—

170230 51 000
1702 30 59 000
1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000
1702 90 79 000
2106 90 55 000
230210 10 000
2302 10 90 100

188,23
144,10
188,23
144,10
144,10
188,23
144,10
197,23
136,89
144,10
18,89
18,89

1104 21 50 100

144,38

230210 90 900

—

1104 21 50
1 104 21 50
1104 2210
1 104 22 10
1104 22 30
1104 22 30
1104 22 50
1104 23 10
1104 23 10

115,50
—
188,13
—
199,89
—
—
135,09
103,57

2302 20 10 000
2302 20 90 100
2302 20 90 900
2302 30 10 000
2302 30 90 000
2302 40 10 000
2302 40 90 000
2303 10 11 100
2303 10 11 900

18,89
18,89
—
18,89
18,89
18,89
18,89
72,05
—

300
900
100
900
100
900
000
100
300

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

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

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 313/66

30. 10. 92

VERORDENING (EEG) Nr. 3155/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1992

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 738/92 (2), inzonderheid
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag in de sector granen (3) de restituties
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de
bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikke

ling, enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen
evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeen
schap, en anderzijds van de prijzen van granen en
produkten in de sector granen op de wereldmarkt ; dat
krachtens dit artikel ook waarborgen moeten worden

geschapen dat op de graanmarkten een evenwichtige
toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het
gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels en criteria
op de huidige toestand van de markten in de sector
mengvoeders op basis van granen ertoe leidt dat de resti
tutie wordt vastgesteld op een bedrag dat bedoeld is het
verschil te dekken tussen de prijzen in de Gemeenschap
en die op de wereldmarkt ;
Overwegende dat krachtens artikel 7, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 2743/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende vaststelling van de regeling voor mengvoeders
op basis van granen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 944/87 (*), de restitutie bij uitvoer van
mengvoeders op basis van granen moet worden bepaald
door slechts met bepaalde produkten rekening te houden
die worden gebruikt voor de vervaardiging van mengvoe
ders en waarvoor een restitutie kan worden vastgesteld ;
(')
(2)
O
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 60.
90 van 2. 4. 1987, blz. 2.

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1913/69 van de
Commissie van 29 september 1969 betreffende de toeken
ning en de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer
van mengvoeders op basis van granen (6), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3630/91 Q, heeft voorge
schreven dat de berekening van de restitutie bij uitvoer
moet worden gebaseerd op het gemiddelde van de voor de
meest algemeen gebruikte basisgranen toegekende restitu
ties en berekende heffingen, aangepast aan de hand van
de in de lopende maand geldende drempelprijs ; dat voor
deze berekening eveneens rekening gehouden moet
worden met het gehalte aan graanprodukten ; dat
derhalve, ter vereenvoudiging, de mengvoeders in catego
rieën geklasseerd en de restitutie voor elke categorie op
basis van de hoeveelheid graanprodukten die de betref
fende categorie gewoonlijk bevat, vastgesteld dienen te
worden ; dat anderzijds het bedrag van de restitutie even
eens rekening moet houden met de afzetmogelijkheden
en verkoopvoorwaarden voor de betrokken produkten op
de wereldmarkt, het belang dat men erbij heeft om versto
ringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen
en het economisch aspect van de uitvoer ;
Overwegende evenwel dat het momenteel dienstig lijkt
om bij de vaststelling van de restitutie uit te gaan van het
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen
die in het algemeen voor het betrokken mengvoeder
worden gebruikt, zodat de economische realiteit bij de
uitvoer van de bedoelde produkten nauwkeuriger in
aanmerking kan worden genomen ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (8), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (9),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ;
(6)
f)
(8)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

246
344
164
201

van
van
van
van

30.
14.
24.
31 .

9. 1969, blz. 11 .
12. 1991 , blz. 40.
6. 1985, blz. 1 .
7. 1990, blz. 9.
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Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij tussentijds kan worden gewij
zigd ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de Raad ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2015/92
(2), de handel tussen de Gemeenschap en de Republieken
Servië en Montenegro is verboden ; dat dit verbod niet
geldt voor bepaalde situaties, die limitatief zijn opgesomd
in de artikelen 2 en 3 ; dat daarmee rekening moet
worden gehouden bij de vaststelling van de restituties ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,

Nr. L 313/67

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG)
nr. 2727/75 bedoelde mengvoeders waarop Verordening
(EEG) nr. 2743/75 van toepassing is, worden vastgesteld in
overeenstemming met de bijlage van deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 oktober 1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

bij de verordening van de Commissie van 29 oktober 1992 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
(in ecu / ton)
-

, ,

,

Produktcode
2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53

Bedrag van de

restituties (')

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

2309 10 11 190

3,47

2309 10 13 190
2309 10 31 190
2309 10 33 190
2309 10 51 190
2309 10 53 190
2309 90 31 190
2309 90 33 190
2309 90 41 190
2309 90 43 190
2309 90 51 190
2309 90 53 190
2309 10 11 210
2309 10 13 210
2309 10 31 210
2309 10 33 210
2309 10 51 210
2309 10 53 210
2309 90 31 210
2309 90 33 210
2309 90 41 210
2309 90 43 210
2309 90 51 210
2309 90 53 210
2309 10 11 290
2309 10 13 290
2309 10 31 290
2309 10 33 290
2309 1051 290
2309 10 53 290
2309 90 31 290
2309 90 33 290
2309 90 41 290
2309 90 43 290
2309 90 51 290
2309 90 53 290
2309 10 11 310
2309 10 13 310
2309 10 31 310
2309 10 33 310

3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
18,01
18,01
18,01
18,01
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(in ecu / ton)

Produktcode
2309 10 51 310
2309 10 53 310
2309 90 31 310
2309 90 33 310
2309 90 41 310
2309 90 43 310
2309 90 51 310
2309 90 53 310
2309 10 11 390
2309 10 13 390
2309 10 31 390
2309 10 33 390
2309 10 51 390
2309 10 53 390
2309 90 31 390
2309 90 33 390
2309 90 41 390
2309 90 43 390
2309 90 51 390
2309 90 53 390
2309 10 31 410
2309 10 33 410
2309 10 51 410
2309 10 53 410
2309 90 41 410
2309 90 43 410
2309 90 51 410
2309 90 53 410
2309 10 31 490
2309 10 33 490
2309 10 51 490
2309 10 53 490
2309 90 41 490
2309 90 43 490
2309 90 51 490
2309 90 53 490
2309 10 31 510
2309 10 33 510
2309 10 51 510
2309 10 53 510
2309 90 41 510
2309 90 43 510
2309 90 51 510
2309 90 53 510
2309 10 31 590
2309 10 33 590
2309 10 51 590
2309 10 53 590
2309 90 41 590
2309 90 43 590
2309 90 51 590
2309 90 53 590
2309 10 31 610
2309 10 33 610
2309 10 51 610
2309 10 53 610
2309 90 41 610
2309 90 43 610

-

Bedra«
^
restituties (')
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
27,77
27,77
27,77
27,77
. 27,77
27,77
27,77
27,77
45,03
45,03
45,03
45,03
45,03
45,03
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(in ecu / ton)

Produktcode

Bedrag van de

2309 90 51 610
2309 90 53 610
2309 10 31 690
2309 10 33 690
2309 10 51 690
2309 10 53 690
2309 90 41 690
2309 90 <-3 690
2309 90 51 690
2309 90 53 690
2309 10 51 71.0
2309 10 53 710
2309 90 51 710
2309 90 53 710
2309 10 >1 790
2309 10 53 790
2309 90 51 790
2309 90 53 790
2309 10 51 810
2309 10 53 810
2309 90 51 810
2309 90 53 810

45,03
45,03
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
54,04
54,04
54,04
54,04
41,65
41,65
41,65
41,65
63,04
63,04
63,04
63,04

2309
2309
2309
2309

48,59
48,59
48,59
48,59

10
10
90
90

51
53
51
53

890
890
890
890

restituties (')

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

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

Voor de produkten van de GN-codes 2309 10 11 , 2309 10 13, 2309 10 31 , 2309 10 33, 2309 10 51 ,
2309 10 53, 2309 90 31 , 2309 90 33, 2309 90 41 , 2309 90 43, 2309 90 51 en 2309 90 53, die niet in de
bovenstaande tabel zijn vermeld, is er geen restitutie.
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Nr. L 313/71

II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 19 oktober 1992

betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay
(92/509/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

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

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de in artikel 25 van de

113 en 235,

Overeenkomst bedoelde kennisgeving (3).
Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Artikel 3

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat de Gemeenschap met het oog op de
verwezenlijking van haar doelstellingen op het gebied van
buitenlandse economische betrekkingen dè Raamovereen
komst inzake samenwerking met de Republiek Paraguay
dient goed te keuren,

De Commissie, bijgestaan door de vertegenwoordigers van
de Lid-Staten, vertegenwoordigt de Gemeenschap in de
bij artikel 21 van de Overeenkomst ingestelde Gemengde
Commissie.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen. Het wordt van kracht
op de dag van zijn bekendmaking.

BESLUIT :

Gedaan te Luxemburg, 19 oktober 1992.
Artikel 1
Voor de Raad

De Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Republiek
Paraguay wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

(1) PB nr. C 309 van 29. 11 . 1991 , blz. 6.
(2) PB nr. C 150 van 15. 6. 1992, blz. 363.

De Voorzitter
D. CURRY

(J) Zie bladzijde 82 van dit Publikatieblad.
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RAAMOVEREENKOMST VOOR SAMENWERKING

tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

enerzijds,
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK PARAGUAY,

anderzijds,
GEZIEN de traditionele vriendschapsbanden tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeen
schap (hierna : de Gemeenschap) en de Republiek Paraguay (hierna : Paraguay) ;
OPNIEUW UITDRUKKING GEVENDE aan hun gehechtheid aan de beginselen van het Handvest van de
Verenigde Naties, de demociatische waarden en de eerbiediging van de mensenrechten ;

REKENING HOUDEND met de grondslagen van de Verklaring van Rome van 20 december 1990 en het
Communiqué van Luxemburg dat op 27 april 1991 door de Gemeenschap, haar Lid-Staten en de landen van
de Groep van Rio is opgesteld ;
OVERWEGENDE dat de Europese Economische Gemeenschap en haar Lid-Staten bereid zijn Paraguay te
helpen om het hoofd te bieden aan de economische en sociale problemen waarmee het bij zijn overgang
naar de democratie te make:i krijgt ;

IN ACHT GENOMEN dat teide partijen belang hebben bij de totstandbrenging van conctractuele betrek
kingen, met het oog op een verregaande samenwerking op gebieden die van strategisch belang zijn voor de
economische en sociale vooniitgang, de intensivering en diversifiëring van het handelsverkeer, en de bevor
dering van de investeringsstiomen ;

GELET OP de nieuwe koers van de Gemeenschap inzake haar samenwerking met de ontwikkelingslanden
van Latijns-Amerika ;

ZICH BEWUST van het belang rechtstreeks betrokken personen en entiteiten aan de samenwerking te doen
deelnemen, met name het bedrijfsleven en zijn representatieve instanties ;

OVERWEGENDE dat Paraguay, te zamen met Argentinië, Brazilië en Uruguay in het kader van de „Mer
cado Commün del Sur* (gemeenschappelijke markt van het Zuiden ; hierna : Mercosur) een ambitieus proces

van regionale integratie heeft aangevangen en dat de Gemeenschap met elk van deze landen en met het
nieuwe regionale bestel een samenwerking wenst aan te gaan ter ondersteuning van dat integratieproces ;
IN ACHT GENOMEN dat deze landen deel uitmaken of deel zullen uitmaken van de Algemene Overeen

komst inzake Tarieven en Handel (GATT), en gelet op de noodzaak de regels inzake vrije en onbelemmerde
internationale handel te handhaven en uit te breiden,

HEBBEN BESLOTEN deze Overeenkomst te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden
aangewezen :

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN :

JoSo de DEUS PINHEJRO,

Minister van Buitenlandse Zaken van de Portugese Republiek,
Fungerend Voorzitter van de Raad van de Europese Gemeenschappen,
Abel MATUTES,

Lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
DE REPUBLIEK PARAGUAY :

Alexis FRUTOS VAESKEN,
Minister van Buitenlandse Zaken,

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,
OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN :
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Artikel 1

Nr. L 313/73

samenwerking vast, waarbij geen enkel gebied bij voorbaat
wordt uitgesloten.

Democratische grondslag van de samenwerking
De samenwerkingsbetrekkingen tussen de Gemeenschap
en Paraguay en alle bepalingen van deze Overeenkomst
zijn gebaseerd op de eerbiediging van de democratische
beginselen en de rechten van de mens, die ten grondslag
liggen aan het interne en internationale beleid van de
Gemeenschap en van Paraguay.
Artikel 2

Steun aan het democratiseringsproces

1 . De overeenkomstsluitende partijen achten de onder
steuning door de Gemeenschap van de consolidatie van
het democratiseringsproces in Paraguay van fundamenteel
belang. In dit verband bevestigt de Gemeenschap dat zij
bereid is voor zover haar bevoegdheden en mogelijkheden
dit toelaten, bij te dragen aan de versterking van de Para
guyaanse democratische instellingen.
2. De partijen komen eveneens overeen bijzondere
aandacht te besteden aan de vraag van de wenselijkheid
om door middel van passende initiatieven de terugkeer
naar Paraguay van personen die dit land om politieke
redenen hebben moeten verlaten te bevorderen.

Artikel 3

Economische samenwerking
1 . In het licht van hun wederzijdse belang en van hun
economische doelstellingen op middellange en lange
termijn, verbinden de overeenkomstsluitende partijen zich
tot een zo ruim mogelijke economische samenwerking.
De doelstellingen van deze samenwerking zijn met name :
a) bevordering van diversificatie van de Paraguyaanse
economie,

b) versterking en diversificatie van de economische
betrekkingen tussen de overeenkomstsluitende
partijen,
c) bijdragen tot de ontwikkeling van hun respectieve
economieën en tot de verbetering van hun respectieve
levensstandaard,

d) ontsluiting van nieuwe bevoorradingsbronnen en
nieuwe markten,

e) het scheppen van gunstige voorwaarden voor de
uitbreiding van de arbeidsmarkt,
f) aanmoediging van industriële en commerciële samen
werking, inzonderheid tussen kleine en middelgrote
ondernemingen,
g) ondersteuning van de integratie van de Paraguyaanse
economie in de Mercosur.

2. De overeenkomstsluitende partijen stellen in het
licht van de eigen doelstellingen, belangen en bevoegd
heden de terreinen van hun economische en industriële

Gelet op het voorgaande zal deze samenwerking betrek
king hebben op de volgende sectoren :
a) diensten, met inbegrip van financiële diensten,
toerisme, vervoer en telecommunicatie,

b) intellectuele en industriële eigendom, normen en
kwaliteitseisen,

c) beheer van natuurlijke rijkdommen en, in het bijzon
der, het behoud en de rationele exploitatie van het
bosbestand met inbegrip van herbebossing,
d) milieubescherming,
e) landbouw,
f) industrie, energie en mijnbouw,
g) economische en monetaire aangelegenheden.
3.

De geplande acties zullen met name omvatten :

a) conferenties en seminaria,
b) missies van commerciële en industriële aard,
c) missies gericht op verkenning, investeringen en
aanmoediging van de oprichting van gemeenschappe
lijke ondernemingen (joint ventures),
d) bezoeken en ontmoetingen van ondernemers,
e) organisatie van „business weeks" en van algemene
zowel als van op specifieke sectoren gerichte beurzen,
f) uitzending van deskundigen,
g) specifieke studies,
h) diensten in verband met adviesverstrekking en techni
sche bijstand,
i) samenwerking tussen financiële instellingen,
j) het sluiten van overeenkomsten ter vermijding van
dubbele belastingheffing tussen de Lid-Staten van de
Gemeenschap en Paraguay,
k) uitwisseling van relevante informatie, inzonderheid via
aansluiting op bestaande of op te richten databanken,
1) totstandbrenging van communicatienetten tussen
ondernemers, inzonderheid industriële ondernemers.
Artikel 4

Samenwerking in de sector landbouw
1 . Paraguay en de Gemeenschap stellen een onderlinge
samenwerking op landbouwgebied in. Te dien einde
bestuderen zij in een geest van samenwerking en goede
wil :

a) de mogelijkheden voor uitbreiding van het wederzijdse
handelsverkeer van landbouwprodukten,
b) de maatregelen van sanitaire, fytosanitaire en ecologi
sche aard alsook de gevolgen daarvan -r- opdat het
handelsverkeer niet wordt bemoeilijkt — rekening
houdende met de desbetreffende wettelijke regeling
van elke partij.

2. De Gemeenschap ondersteunt de inspanningen van
Paraguay met het oog op de diversificatie van zijn uitvoer
van landbouwprodukten.
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Artikel 5

Industriële samenwerking
1 . De overeenkomstsluitende partijen komen overeen
de verruiming en diversificatie van het produktieapparaat
van Paraguay in de sectoren industrie en diensten te
bevorderen door hun samenwerking inzonderheid te
richten op kleine en middelgrote ondernemingen en door
acties te ondersteunen die erop gericht zijn deze onderne
mingen de toegang tot kapitaalbronnen, markten en
adequate technologieën te vergemakkelijken. Deze acties
kunnen de gezamenlijke totstandbrenging van passende
mechanismen en instellingen omvatten.
2.

De overeenkomstsluitende partijen komen eveneens

overeen de mogelijkheden te onderzoeken voor aanmoe
diging van projecten die een harmonische integratie van
de Paraguyaanse industrie in de Mercosur kunnen bevor
deren.

Artikel 6

Samenwerking op milieugebied
1.

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich

ertoe samen te werken op het gebied van de bescherming
en de verbetering van het milieu in verband met de
problemen veroorzaakt door water-, bodem- en luchtver
vuiling, erosie, woestijnvorming en ontbossing alsook
overexploitatie van natuurlijke rijkdommen. Zij verbinden
zich er eveneens toe de produktieve instandhouding van
bos- en waterflora en -fauna, de sanering van de water
lopen en de instandhouding van tropenwouden en natio
nale parken te bevorderen.
2.

Daartoe zullen de overeenkomstsluitende partijen

zich inspannen om maatregelen op milieugebied te
nemen die met name gericht zijn op :
a) totstandbrenging en uitbreiding van openbare en parti
culiere voorzieningen ter bescherming van het milieu,
b) uitwerking en perfectionering van wetten, normen en
kwaliteitseisen,

c) onderzoek, opleiding en voorlichting alsmede bewust
. making van het grote publiek,
d) realisatie van studies en projecten en verlening van
technische bijstand,
e) organisatie van bijeenkomsten, seminaria, werkverga
deringen, conferenties, bezoeken van ambtenaren,
deskundigen, technici, ondernemers en andere
personen die functies in verband met het milieu bekle
den.

Artikel 7

Investeringen

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen :

a) binnen het kader van hun respeclieve bevoegdheden,
rechtsvoorschriften en beleidslijnen de toeneming van
investeringen van gemeen belang te bevorderen,
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b) het klimaat voor wederzijdse investeringen van de
Gemeenschap en Paraguay te verbeteren, inzonderheid
door de bevordering en de bescherming van deze
investeringen krachtens de beginselen van non
discriminatie en wederkerigheid.

Artikel 8

Wetenschappelijke

en technologische
werking

samen

1 . De overeenkomstsluitende partijen komen overeen
de bevordering en ontwikkeling van het wetenschappelijk
en technologisch potentieel van Paraguay te ondersteu
nen .

Dit doel zal worden nagestreefd door begunstiging en
bevordering van een zo ruim mogelijke samenwerking
tussen de organen en/of gespecialiseerde ondernemingen
van de overeenkomstsluitende partijen, met name door
associatie van de onderzoekscentra van de twee partijen,
opdat vraagstukken van wederzijds belang gemeenschap
pelijk kunnen worden opgelost.
2. De overeenkomstsluitende partijen stellen gezamen
lijk de terreinen vast waarop zij zullen samenwerken,

zonder enig gebied bij voorbaat uit te sluiten. Onder meer
zullen de volgende terreinen worden bestreken :
a) uitbreiding van de onderzoekscapaciteit,
b) ontwikkeling en beheer van het beleid met betrekking
tot wetenschap en technologie,
c) milieubescherming en -verbetering,

d) rationeel gebruik van natuurlijke rijkdommen, in het
bijzonder van hout en andere bosbouwprodukten,

e) regionale integratie en samenwerking ten behoeve van
wetenschappelijke of technologische projecten,
f) verspreiding van wetenschappelijke en technologische
informatie en kennis.

3. De overeenkomstsluitende partijen vergemakke
lijken en bevorderen de tenuitvoerlegging van maatre
gelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van hun
samenwerking, met name via :

a) de gezamenlijke uitvoering van onderzoeksprojecten
door onderzoekscentra en andere ter zake bevoegde
instellingen van beide partijen,

b) de uitwisseling van wetenschappelijke informatie met
name via seminaria, werkvergaderingen, congressen,
enz.,

c) ondersteuning van de reïntegratie in Paraguay van
wetenschapsmensen, technici en deskundigen.
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Artikel 9
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uitwerking op het handelsverkeer tussen partijen
kunnen hebben.

Behandeling als meest begunstigde natie
De overeenkomstsluitende partijen kennen elkaar voor
hun importen en exporten van goederen de status van
meest begunstigde natie toe overeenkomstig de bepa
lingen van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven

Artikel 12

Samenwerking op het gebied van overheidsadmini
stratie

en Handel.

Artikel 10

Tijdelijke invoer van goederen
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe
rekening te houden met de vrijstelling van rechten en
belastingen voor de tijdelijke invoer van goederen die
onder internationale overeenkomsten ter zake vallen en

die voor wederuitvoer zijn bestemd.
Artikel 11

Samenwerking op handelsgebied

1 . De overeenkomstsluitende partijen komen overeen,
rekening houdend met de respectieve economische situ
aties, hun handelsverkeer zoveel mogelijk te ontwikkelen
en te diversifiëren, en elkaar de grootst mogelijke facili

1 . De overeenkomstsluitende partijen werken samen
op het gebied van overheidsadministratie ten einde deze
op nationaal en regionaal niveau te moderniseren en te
rationaliseren, inzonderheid door herstructurering van de
centrale overheidsdiensten.

2. Ter verwezenlijking van deze doelstellingen spannen
de overeenkomstsluitende partijen zich in voor de bevor
dering van onder meer :
— de organisatie van seminaria en opleidingscursussen
voor ambtenaren en personeel van overheidsinstel
lingen en -diensten,
— de verbetering van de uitrusting van overheidsinstel
lingen en -diensten.
Artikel 13

Samenwerking op het gebied van informatie,
communicatie en cultuur

teiten te verlenen.

2.

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen

naar methoden en middelen te zoeken om de belemme

ringen die hun onderlinge handelsverkeer in de weg
zouden kunnen staan op te heffen, met name belemme
ringen van niet-tarifaire en para-tarifaire aard, en rekening
houdend met het werk ter zake verbinden zij zich ertoe
een beleid te voeren dat erop is gericht :

1 . De samenwerking tussen de overeenkomstsluitende
partijen strekt zich uit tot de domeinen informatie en
communicatie ; zij houden daarbij rekening met de cultu
rele dimensie van hun betrekkingen.

2.

Hun samenwerking omvat eveneens het behoud van

het historisch en cultureel erfdeel.

a) elkaar de grootst mogelijke faciliteiten voor handels
Artikel 14

transacties te verlenen ;

b) op bilateraal en multilateraal vlak samen te werken bij
de oplossing van vraagstukken van gemeenschappelijk
belang, met inbegrip van die inzake de intellectuele en
industriële eigendom en de benamingen van
oorsprong, en die met betrekking tot basisprodukten,
halffabrikaten en fabrikaten ;

c) de samenwerking tussen de respectieve douanediensten
te vergemakkelijken, onder andere met betrekking tot
de beroepsopleiding, de vereenvoudiging van proce
dures en de opsporing van inbreuken op de douane
voorschriften ;

d) rekening te houden met hun respectieve belangen,
zowel wat de toegang tot natuurlijke rijkdommen en
de verwerking daarvan als de toegang tot hun respec
tieve markten voor produkten van de andere overeen
komstsluitende partij betreft ;
e) ondernemers met elkaar in contact te brengen met het
oog op de diversificatie en uitbreiding van de
bestaande handelsstromen ;

f) maatregelen ter bevordering van de handel te bestude
ren, aan te bevelen en toe te passen, die de ontwikke
ling van in- en uitvoer kunnen bevorderen ;
g) het advies van de andere overeenkomstsluitende partij
in te winnen over maatregelen die een negatieve

Opleiding
1 . De samenwerkingsmaatregelen in het kader van
onderhavige Overeenkomst kunnen de nodige opleidings
programma's omvatten.

2. De opleidingsacties zullen voornamelijk worden
gericht op docenten en onderwijzend personeel, of op
kaderpersoneel dat reeds leidende functies bekleedt in het
bedrijfsleven, bestuurslichamen, overheidsdiensten en
andere instellingen met een sociaal-economisch karakter.

3.

De overeenkomstsluitende partijen gaan na of speci

fieke opleidingsprogramma's kunnen worden opgezet die
een versterking van de democratische instellingen van
Paraguay kunnen bevorderen.
Artikel 15

Samenwerking op het gebied van volksgezondheid
De overeenkomstsluitende partijen komen overeen samen
te werken op het gebied van volksgezondheid ten einde
de levensstandaard en -kwaliteit, vooral in de meest

achtergebleven sectoren, te verbeteren.
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Om dit doel te bereiken, verbinden de partijen zich ertoe
het gezamenlijke onderzoek, de overdracht van technolo
gie, de uitwisseling van ervaringen en de technische
bijstand uit te breiden, inzonderheid door middel van
maatregelen betreffende :

— de gezamenlijke deelneming aan beurzen en tentoon
stellingen gericht op uitbreiding van het toeristenver

— het beheer en de administratie van de bevoegde dien

Regionale samenwerking en integratie

keer.

Artikel 18

sten ;

— de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten
en de uitwisseling van deskundigen ;
— de ontwikkeling van programma's voor beroepsoplei
ding ;

1 . De samenwerking tussen de overeenkomstsluitende
partijen kan zich ook uitstrekken tot maatregelen in het
kader van samenwerkings- of integratieregelingen met
derde landen in dezelfde regio.

— programma's en projecten ter verbetering van de
omstandigheden voor gezondheid en sociaal welzijn in

2. Zonder enig gebied uit te sluiten zullen met name
acties in aanmerking worden genomen met betrekking tot

de stad en op het platteland.
Artikel 16

Samenwerking op het gebied van drugsbestrijding
1 . De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich
ertoe, in overeenstemming met hun respectieve wettelijke
regelingen, hun inspanningen ter voorkoming en vermin
dering van de produktie, het illegale verkeer en het
gebruik van drugs te coördineren en te intensifiëren.
2.

Onder deze samenwerking vallen onder andere :

— projecten op het gebied van opleiding, onderwijs,
behandeling en ontwenning van drugsverslaafden, met
inbegrip van hun reïntegratie in het arbeidsproces en
het maatschappelijk leven ;
— programma's en projecten voor onderzoek ;
— maatregelen ten gunste van alternatieve economische
oplossingen ;

— uitwisseling van alle ter zake dienende informatie, met
inbegrip van maatregelen tegen het witwassen van
geld.

a) regionale samenwerking op het gebied van het milieu,
b) ontwikkeling van de intraregionale handel,
c) versterking van regionale instellingen en de ondersteu
ning van de totstandbrenging van gemeenschappelijke
beleidslijnen en activiteiten,
d) regionale communicatie, vooral via de rivieren.
Artikel 1 9

Ontwikkelingssamenwerking
1 . Met het oog op de consolidering en bespoediging
van de economische en sociale ontwikkeling van Paraguay
zal de Gemeenschap steun verlenen in het kader van haar

programma's ten voordele van ontwikkelingslanden.
2. Bijzonder belang zal worden gehecht aan de ontwik
keling van het platteland, in het bijzonder de geïnte
greerde plattelandsontwikkeling, gemeenschappelijke
opleidingsprogramma's, acties ter verbetering van de situ
atie op voedselgebied en op het gebied van werkgelegen
heid en woonomstandigheden op het land en in de stad,
en ter ondersteuning van de oprichting van basisorganisa
ties.

3. Aan de financiering van voornoemde maatregelen
kunnen deelnemen openbare en particuliere instellingen
en nationale, regionale en internationale organisaties, in
overleg met de Regering van Paraguay en de bevoegde
instanties van de Gemeenschap en haar Lid-Staten.
Artikel 17

Samenwerking op het gebied van toerisme
De overeenkomstsluitende partijen bevorderen, in over
eenstemming met hun wetgevingen, de samenwerking op
toeristisch gebied door middel van specifieke acties, waar
onder met name :

— de uitwisseling van functionarissen en deskundigen op
het gebied van toerisme, alsook van toeristische infor
matie en statistieken, en de overdracht van technolo
gie ;

— activiteiten ter aanmoediging van het toeristenverkeer ;
-— de stimulering van opleidingsacties, in het bijzonder
ter ondersteuning van de exploitatie en administratie
van hotels :

de :

Artikel 20

Middelen ter verwezenlijking van de samenwerking

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe
binnen de grenzen van hun respectieve mogelijkheden en
organisatie adequate middelen ter beschikking te stellen
voor de verwezenlijking van de in deze Overeenkomst
bedoelde samenwerking, met inbegrip van financiële
middelen .

Artikel 21

Gemengde Samenwerkingscommissie
1 . Er wordt een Gemengde Commissie voor Samen
werking opgericht, die bestaat uit vertegenwoordigers van
de Gemeenschap enerzijds en vertegenwoordigers van
Paraguay anderzijds. De Gemengde Commissie komt
eenmaal per jaar bijeen, afwisselend te Brussel en te
Asunción. De datum en de agenda van deze vergadering
worden in onderling overleg vastgesteld. Met instemming
van beide partijen kunnen buitengewone vergaderingen
worden bijeengeroepen.
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2. De Gemengde Commissie ziet toe op de goede
werking van de onderhavige Overeenkomst en onderzoekt
alle vraagstukken met betrekking tot de toepassing ervan.
In het bijzonder is het haar taak :

Europese Economische Gemeenschap van toepassing is
en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en,
anderzijds, op het grondgebied van de Republiek Para
guay.

a) maatregelen voor te stellen voor de ontwikkeling en
diversificatie van de handel overeenkomstig de doel
stellingen van deze Overeenkomst,

Artikel 24

b) van gedachten te wisselen over alle vraagstukken van
gemeenschappelijk belang ter zake van handelsverkeer
en samenwerking, onder meer over toekomstige

programma's en de voor de uitvoering daarvan
beschikbare middelen,

c) aanbevelingen te doen om de uitbreiding van het
handelsverkeer en de intensivering van de samen
werking te bevorderen, waarbij tevens rekening wordt
gehouden met de vereiste coördinatie van de geplande

Nr. L 313/77

Aanpassingsclausule

1 . De overeenkomstsluitende partijen kunnen deze
Overeenkomst met wederzijdse instemming uitbreiden
ten einde de samenwerkingsniveaus te verhogen en, in
overeenstemming met hun respectieve wetgevingen, aan
te vullen door middel van overeenkomsten met betrek

king tot specifieke sectoren of activiteiten.

maatregelen,

d) en, in het algemeen, aanbevelingen te doen die
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen
van deze Overeenkomst.

2. In het kader van de toepassing van deze Overeen
komst kan elke overeenkomstsluitende partij voorstellen
formuleren met het oog op de uitbreiding van hun weder
zijdse samenwerking, rekening houdende met de bij de
uitvoering ervan opgedane ervaringen.

3. De Gemengde Commissie kan gespecialiseerde
subcommissies en werkgroepen oprichten om haar bij de
vervulling van haar taken bij te staan.

Artikel 25

Inwerkingtreding en duur
Artikel 22

Andere overeenkomsten

1 . Onverminderd de bepalingen van de Verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen laten deze
Overeenkomst en de maatregelen die in het kader
daarvan worden genomen, de bevoegdheid van de Lid
staten van de Gemeenschap om in het kader van de
economische samenwerking met Paraguay bilaterale acties
met dit land te ondernemen en eventueel nieuwe over

1 . Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste
dag van de maand volgende op de datum waarop de over
eenkomstsluitende partijen elkaar in kennis hebben
gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedu
res .

2. Deze Overeenkomst wordt gesloten voor een periode
van vijf jaar. Zij wordt van jaar tot jaar verlengd indien
geen van de overeenkomstsluitende partijen haar zes
maanden vóór de verstrijkingsdatum opzegt.

eenkomsten voor economische samenwerking met Para
guay te sluiten, volledig onverlet.
Artikel 26

2. Onder voorbehoud van de bepalingen in lid 1 met
betrekking tot de economische samenwerking komen de
bepalingen van deze Overeenkomst in de plaats van de
bepalingen van de tussen de Lid-Staten van de Gemeen
schap en Paraguay gesloten overeenkomsten welke on
verenigbaar of identiek zijn met de bepalingen van deze

Bijlagen

De bijlagen vormen een integrerend deel van deze Over
eenkomst.

Overeenkomst.

Artikel 27
Artikel 23
Authentieke teksten

Territoriale toepassing

Deze Overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op dè
grondgebieden waarop het Verdrag tot oprichting van de

Deze Overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in
de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse,
de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse
taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους
στην παρούσα συμφωνία.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont appose leurs signatures au bas du present
accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze
Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente acordo.

Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενηντα δυο.
Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and
ninety-two.

Fait à Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Bruxelles, addì tre febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito em Bruxelas, em três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

30 . 10 . 92

30. 10 . 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Por el Gobierno de la República del Paraguay
For regeringen for Republikken Paraguay
Für die Regierung der Republik Paraguay
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης
For the Government of the Republic of Paraguay
Pour le gouvernement de la republique du Paraguay
Per il governo della Repubblica del Paraguay
Voor de Regering van de Republiek Paraguay
Pelo Governo da Republica do Paraguai
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BIJLAGE I

Briefwisseling met betrekking tot het vervoer over zee
Brief nr. 1
Mijnheer,

Bij de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Paraguay
hebben de partijen zich ertoe verbonden de vraagstukken met betrekking tot de werking van het zeevervoer,
met name wanneer deze de ontwikkeling van het handelsverkeer zou kunnen belemmeren, op passende
wijze aan te pakken. Hiertoe zal worden gestreefd naar voor beide partijen bevredigende oplossingen waarbij

het beginsel van vrije en eerlijke mededinging op commerciële basis wordt geëerbiedigd.
Eveneens is overeengekomen dat deze vraagstukken tevens door de Gemengde Commissie zullen worden
behandeld.

Wij verzoeken U ons te bevestigen dat Uw Regering met het bovenstaande instemt.
Gelieve de verzekering van onze bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Namens

de Raad van de Europese Gemeenschappen
Brief nr. 2
Mijne heren,

Hierbij bevestig ik U de ontvangst van Uw brief van heden, die luidt als volgt :
«Bij de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Para
guay hebben de partijen zich ertoe verbonden de vraagstukken met betrekking tot de werking van het
zeevervoer, met name wanneer deze de ontwikkeling van het handelsverkeer zou kunnen belemmeren,

op passende wijze aan te pakken. Hiertoe zal worden gestreefd naar voor beide partijen bevredigende
oplossingen waarbij het beginsel van vrije en eerlijke mededinging op commerciële basis wordt geëerbie
digd.
Eveneens is overeengekomen dat deze vraagstukken tevens door de Gemengde Commissie zullen worden
behandeld.".

Ik heb de eer U mede te delen dat mijn Regering met de inhoud van deze brief instemt.
Gelieve de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Voor de

Regering van de Republiek Paraguay
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BIJLAGE II

Unilaterale verklaring van de Europese Economische Gemeenschap met betrekking tot het
Stelsel van Algemene Preferenties

De Gemeenschap bevestigt dat zij belang hecht aan het Stelsel van Algemene Preferenties dat bij Resolutie
21 (II) van de Tweede Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling is ingevoerd.

Ten einde Paraguay in staat te stellen een optimaal en zo ruim mogelijk gebruik te maken van het Stelsel
van Algemene Preferenties dat zij ingevolge voornoemde resolutie ten uitvoer heeft gelegd, is de Europese
Gemeenschap bereid de suggesties die dit land eventueel bij haar zal indienen te bestuderen.
Tevens zal de Gemeenschap in Paraguay voorlichtingsseminaria organiseren ten einde de
bestuursambtenaren en ondernemers van dit land een betere kennis van de Gemeenschap te verschaffen.
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Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst
inzake samenwerking tussen de Republiek Paraguay en de Europese Economische
Gemeenschap, die op 3 februari 1992 te Brussel is ondertekende)

Aangezien de kennisgeving van de voltooiing van de vereiste procedures voor de inwerkingtre
ding van bovengenoemde Kaderovereenkomst inzake samenwerking op 28 oktober 1992 een feit
is geworden, treedt deze Overeenkomst overeenkomstig artikel 25 daarvan op 1 november 1992
in werking.

(') Zie bladzijde 71 van dit Publikatieblad.
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3004/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot
vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de inter

ventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 78e deelinschrijving overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 1627/89

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 301 van 17 oktober 1992)
Op bladzijde 30 komt artikel 2 te vervallen en wordt artikel 3 dus artikel 2.
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