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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3621/92 VAN DE RAAD
van 14 december 1992

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschap
pelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijprodukten op de Canarische
eilanden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1911 /91 van
de Raad van 26 juni 1991 betreffende de toepassing van
de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canari
sche eilanden (') met name is bepaald dat met ingang van
1 juli 1991 de Canarische eilanden deel uitmaken van het
douanegebied van de Gemeenschap, dat alle vormen van
gemeenschappelijk beleid ook voor deze eilanden gelden
en dat het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) daar
geleidelijk wordt ingevoerd gedurende een overgangspe
riode die in principe niet langer mag duren dan tot en
met 31 december 2000 ; dat bijgevolg sedert 1 juli 1991
voor op de Canarische eilanden ingevoerde visserijpro
dukten van oorsprong uit derde landen douanerechten
gelden, hetgeen vóór die datum niet het geval was ; dat in
artikel 3 van voornoemde verordening is bepaald dat de
toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid
gepaard zal gaan met specifieke maatregelen ;
Overwegende dat in punt 7.1 van de bijlage bij Besluit
91 /314/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot instelling
van een programma van speciaal op het afgelegen en
insulaire karakter van de Canarische eilanden afgestemde
maatregelen (Poseican) (2) is bepaald dat, wanneer de
bevoegde Spaanse autoriteiten daartoe een met bewijs
stukken gestaafd verzoek indienen, voor bepaalde gevoe
lige produkten met name moet worden gedacht aan
specifieke tariefmaatregelen om de bijzondere problemen
te ondervangen die zich voordoen in een bepaalde sector
van de plaatselijke economie die goederen produceert
voor consumptie door de lokale bevolking of door toeris
ten, waarbij een vrijstelling wordt gehandhaafd die
gelijkwaardig is aan die welke vóór de inwerkingtreding
van Verordening (EEG) nr. 1911 /91 van toepassing was,
(') PB nr. L 171 van 29. 6. 1991 , blz. 1 . Verordening gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 284/92 (PB nr. L 31 van 7. 2. 1992, blz.
6).

(2) PB nr. L 171 van 29. 6. 1991 , blz. 5.

en ervoor wordt gezorgd dat bepaalde voor eindverbruik
bestemde goederen kunnen worden aangeschaft ;

Overwegende dat de uitzonderlijke geografische ligging
van de Canarische eilanden ten opzichte van de gebieden
waaruit de voor het plaatselijk verbruik essentiële visserij
produkten worden betrokken, voor deze eilanden lasten

met zich brengt die zwaar op die sector wegen ; dat deze
natuurlijke handicap kan worden gecompenseerd door bij
invoer van de betrokken produkten uit derde landen de
douanerechten tijdelijk te schorsen ;

Overwegende dat bovenbedoelde maatregelen overeen
komstig punt 7.2 van voornoemde bijlage nauwkeurig
moeten worden afgestemd op de markt van de Canarische
eilanden zodat verlegging van het handelsverkeer wordt
voorkomen, en dat de geldigheidsduur van deze maatre
gelen in principe beperkt moet blijven tot de in artikel 6
van Verordening (EEG) nr. 1911 /91 voor de geleidelijke
invoering van het gemeenschappelijk douanetarief op de
Canarische eilanden vastgestelde periode ; dat voor de
betrokken invoer de situatie aan het einde van de over

gangsperiode moet worden geëvalueerd en eventueel de
geldigheidsduur van de maatregel moet worden verlengd ;
Overwegende dat de bevoegde Spaanse autoriteiten
hebben gevraagd, de bij invoer van bepaalde visserijpro
dukten op de Canarische eilanden toe te passen autonome
rechten van het gemmenschappelijk douanetarief volledig
te schorsen gedurende de periode van 1 juli 1992 tot en
met 31 december 2000 ;

Overwegende dat het verzoek van de Spaanse autoriteiten
om voor de betrokken produkten vrijstelling van douane
rechten te verlenen, ten doel heeft de aanvoer van de

bedoelde produkten veilig te stellen ; dat het verzoek
derhalve gerechtvaardigd lijkt ;

Overwegende dat maatregelen moeten worden genomen
om ervoor te zorgen dat enerzijds de produkten waarvoor
de schorsing wordt gevraagd, uitsluitend voor de markt
van de Canarische eilanden bestemd zijn en anderzijds de
Commissie op geregelde tijden wordt geïnformeerd over
het volume van de betrokken invoer, zodat zij eventueel
maatregelen kan vaststellen om speculatieve transacties of
verlegging van het handelsverkeer te voorkomen,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Van 1 juli 1992 tot en met 31 december 2000
worden de voor de hieronder vermelde visserijprodukten
geldende rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
volledig geschorst :
GN-code

Omschrijving

17. 12. 92

Artikel 2

1 . Voor de in artikel 1 bedoelde produkten delen de
bevoegde Spaanse autoriteiten de Commissie uiterlijk op
1 maart van elk jaar de in het voorgaande kalenderjaar
ingevoerde hoeveelheden mede waarvoor de tariefschor
sing is toegepast.

2. De vóór 1 maart 1993 toe te zenden gegevens
moeten betrekking hebben op alle hoeveelheden die
sinds 1 juli 1992 zijn ingevoerd.
Artikel 3

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander

visvlees bedoeld bij post 0304
0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijnge
maakt), vers, gekoeld of bevroren

2. De in lid 1 bedoelde schorsing geldt uitsluitend voor
produkten die bestemd zijn voor de markt van de Cana
rische eilanden.

3. De bevoegde Spaanse autoriteiten stellen de nodige
maatregelen vast om ervoor te zorgen dat de in lid 2 vast
gestelde bepalingen worden nageleefd overeenkomstig de
communautaire voorschriften inzake bijzondere bestem
mingen, en met name dat de rechten van het gemeen
schappelijk douanetarief worden geheven wanneer de
betrokken produkten naar andere delen van het douane
gebied van de Gemeenschap worden verzonden.
Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze
maatregelen.

In het kader van de in artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 1911 /91 bedoelde overgangsperiode gaat de Commis
sie, in overleg met de bevoegde Spaanse autoriteiten, in
1995 na welk effect de maatregelen ten behoeve van de
economie van de Canarische eilanden hebben gesorteerd
en stelt zij de Raad daarvan in kennis.
Vóór 30 juni 2000 wordt de situatie van de betrokken
invoer opnieuw geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie
stelt de Commissie de Raad eventueel adequate maatre
gelen voor met het oog op de periode na 31 december
2000 .

Artikel 4

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

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

Gedaan te Brussel, 14 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter
N. LAMONT

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

17. 12. 92

Nr. L 368/3

VERORDENING (EEG) Nr. 3622/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 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,

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 15 december
1992 vastgestelde koersen zijn ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 738/92 (2), en met name
op artikel 13, lid 5,

Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
wordt toegepast op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardigheidscoëffi

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 toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1 820/92 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

ciënten ;

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.

toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers vöor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 16 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

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 16 december 1992 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)

GN-code

0709 90
0712 90
1001 10
1001 10

60
19
10
90

Bedrag der heffing (')

1 33,28 (2)0
133,28 (2)(3)
172,61 (>)0 (10)
172,61 (') 0 (10)

1001 90 91

146,53

1001 90 99
1002 00 00

146,53 (")
157,21 0

1003 00 10

125,45

1003 00 90

1 25,45 (")

1004 00 10
1004 00 90

115,17
115,17

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

133,28 00
133,28 00
138,09 (4)
50,13 (")
111,580
38,88 0
0

1008 90 90

1101 00 00
1102 1000
1103 11 10
1103 11 90

38,88

217,94 0 (")
232^0 0
280,87O (10)
234,55 (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.

(') 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.

O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
O Bij de invoer in Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3808/90 vermelde bedrag.
(*) 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.
(l0) 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 I wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen.
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Nr. L 368/ 5

VERORPENING (EEG) Nr. 3623/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 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

— 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 15 december
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

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 % ,

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 17 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 16 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

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 16 december 1992 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)
GN-code

Lopend

l c term.

2' term.

3' term.

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)
Lopend

1 ' term .

2' term .

3' term .

4e term .

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

GN-code

11071091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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Nr. L 368/7

VERORDENING (EEG) Nr. 3624/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van
douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de
Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een
systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling
van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhe
vige goederen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3334/90 (2), inzonderheid op artikel 1 ,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke
eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn
omschreven in de in de bijlage opgenomen klasse
indeling ;
Overwegende dat de toepassing van de regelen en maat
staven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens

de

die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 , lid 2, van
genoemde verordening aan de Commissie zijn medege
deeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de
eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de
bijlage bij de onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1 , lid 1 , van

Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals
in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 15 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 154 van 13. 6. 1981 , blz. 26.
(2) PB nr. L 321 van 21 . 11 . 1990, blz. 6.
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BIJLAGE

Ru

ll

briek

1,10
L2°

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
Omschrijving

GN-code

Ecu

Bfr./Lfr.

Dkr.

DM

Dr.

Iers £

Lire

Fl.

£

sterling

Ü0701
tS ! 90
qa 59J
cil NieUT
aardaPPelen (Pn" 92,33 3726 699,17 181,09 614,18 23609 68,98 158023 203,63 74,74
meurs)
U /U2 Uü "UJ

Tomaten

87,12 3513
9,98

0703 10 19

Uien (andere dan plantuitjes)

1.40

0703 20 00

Knoflook

1.50

ex 0703 90 00

1.60

ex
0704 10 10 ] Bloemkool
ex 0704 10 90 J

1.70

0704 20 00 Spruitjes

53,72

2267

423,88

110,06

1.80

0704 90 10

Witte kool en rode kool

31,38

1 265

239,40

61,47

1.90

ex 0704 90 90

Spruitende broccoli (Brassica

55,63

2243

424,36

108,96

1.100

ex 0704 90 90

Chinese kool

39,75

1677

314,32

81,49

195,34

Prei

35,55

402

664,55 170,63 583,20 22557 65,03

1.30

1,110

Ffr.

76,12

7878 1489,98
1 434

269,21

31 88 1340 252,88

oleracea var. italica)

0705 11 9o} ^JOPs^a

19,54

66,80

382,57 1 307,59
69,72

236,48

2 584

151355 191,97 69,53

7,45

17338

50575 145,81

339354

9 090

21,99

7,96

430,42 155,91

26,56

60845

78,40

28,78

65,14 221,09 7537 24,43

48965

73,34 22,77

374,08 11735

41,29

82719

124,09

37,72

210,09

8126

23,42

54525

69,15

25,05

372,42 14404

41,53

96652

122,59

44,40

274,48

30,51

61684

91,79

27,92

9909

78'50 3165 598'76 153,73 ' 525,46 20324 58,59 136371 172,96 62,65

1.120

ex 0705 29 00

Andijvie

22,96

965

182,14

46,92

159,25

5429

17,59

35268

52,83

16,40

1.130

ex 0706 10 00

Wortelen

29,52

1 246

232,51

60,55

203,65

7 364

22,69

45777

68,23

20,76

1.140

ex 0706 90 90

Radijs

121,98

4919

930,42

238,89

816,53 31582

91,05

211910

268,78

97,36

1 150

0707 00 19} Komkommers

1160

JKÜolÜISl
Erwt^n (P,s"m sativum), peiil- 28133
11346 2145,89 550,98 1883,21 72839 210,00 488740 619,90 224,54
0708 10 90J tjes daaronder begrepen
'

1.170

65,55 2643 499,99 128,37 438,78 16971 48,93 113876 144,43 52,32

Bonen :

1 1701

0708 20 101 Bonen (Vigna spp., Phaseolus n9 52 4820 91170 234,09 800,10 30946 89,22 207646 263,37 95,40

1,170-2

JJ708
™ iÜl Bone" (Phaseolus ssp., vulgaris 9g^j 39g9 75445 19371 66210 25609 73 83 171 832 217,94 78,94
0708 20 90J var. Compressus Savi)

1.180

1.190
1 .200

0708 20 90| spp.)

ex 0708 90 00

Tuinbonen

92,83

3894

734,40

189,09

645,42 21793

71,04

142837

212,96

66,61

0709 10 00 Artisjokken
Asperges :

84,51

3408

644,64

165,51

565,73 21881

63,08

146821

186,22

67,

95873 276,42
79836 230,18

643295
535688

815,93 295,5 '
679,45 246,1 :

148558
87153

188,42
110,54

1.200.1 ex 0709 20 00
1.200.2 ex 0709 20 00

1.210
1.220

— Groene
— Andere

370,30 14934 2824,49
308,36 12436 2352,02

0709 30 00 Aubergines
ex 0709 40 00 Bleekselderij (Apium graveolens var. Dulce)
Cantharellen

85,51
50,16

3448
2023

652,26
382,65

725,22 2478,74
603,90 2064,11

167,47
98,25

572,42 22140
335,81 12988

63,83
37,44

68,2!
40,0^

1.230

0709 51 30

1.240

0709 60 10 Niet-scherpsmakende pepers

1419,0 57401 10720,9 2 789,11 9463,39 362312 1 059,4 2 384427 3 138,97 1 157,1

77,26

3116

589,36

151,32

517,21

20005

57,67

134231

170,25

61,6"

1.250

0709 90 50

49,86

2010

380,32

97,65

333,77

12909

37,22

86621

109,86

39,75

1.260

0709 90 70 Kleine

(zoge-

38,41

1614

304,72

78,38

267,79

8982

29,39

59164

88,32

27,1 !

98,95

4174

781,50

202,59

690,51

22594

75,77

151536

228,30

69,5.

2.10
2.20

Bataten (zoete aardappelen),
geheel, vers (bestemd voor
menselijke consumptie)
ex 0802 40 00 Kastanjes (Castanea spp.), vers
ex 0803 00 10 Bananen (andere dan „plan-

83,78
31,13

3378
1 255

639,04
237,47

164,08 560,82 21691
60,97 208,40 8 060

62,54
23,24

145547
54085

184,60
68,60

66,8'
24,8''

2.30

ex 0804 30 00

42,48

1713

324,03

31,71

73801

93,60

33,9<

2.4°

ex
J804 40 101 Adyok
ex 0804 40 90 1

Venkel

pompoenen

naamde courgettes)

1.270

0714 20 10

tams"), vers
Ananassen, vers

yers

83,20

284,37

10998

9642 3gg9 73551 lg8 85 64547 24966 71 9g 167517 21247 769(
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Omschrijving

GN-code

ex 0804 50 00

2.60.2

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
Bfr./Lfr.

Dkr.

DM

Ffr.

Dr.

Iers £

Lire

FL

£

sterling

1 16,93

4 715

891,89

229,00

782,71

30274

87,28

203135

257,65

9332

Sinaasappelen, andere dan po
meransen (bittere oranjeappe
len), vers :

2.60

2.60.1

Guaves en manga's, vers

Ecu

Nr. L 368/9

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

— Bloedsinaasappelen
en
halfbloedsinaasappelen

17,76

746

139,59

36,23

122,40

4458

13,61

27429

40,84

12,80

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

15
25
35
45

— Navels, navelines, navela
tes, salustiana's, verna's, va
lencia lates, maltaises, sha
moutis, ovalis, trovita en

32,72

1 319

249,63

64,09

219,07

8 473

24,43

56855

72,11

26,12

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

19
29
39
49

24,56

990

187,37

48,10

164,43

6360

18,33

42674

54,12

19,60

39,76
28,81
57,76

1603
1162
2438

303,27
219,76
454,90

77,86
56,42
118,47

266,14 10294
192,86 7 459
398,43 14408

29,67
21,50
44,40

69072
50053
89560

87,60
63,48
133,50

31,73
7.7,99
40,62

100,76

4063

768,58

197,34

674,50 26088

75,21

175050

222,02

80,42

Citroenen (Citrus limon, Ci 36,96
trus limonum), vers
Lemmetjes (Citrus aurantifo 128,20
lia), vers

1 490

281,91

72,38

247,40

9 569

27,58

64208

81,44

29,50

5170

977,91

251,09

858,20 33193

95,70

222725

29,16
49,54

1176
1998

222,44
377,91

57,11
97,03

195,21
331,65

7550
12827

21,76
36,98

50663
86072

64,25
109,17

23,27
39,54

106,57

4298

812,93

208,73

713,42 27594

79,55

185151

234,84

85,06

56,18

2265

428,55

110,03

376,09

14546

41,94

97605

123,80

44,84

77,96

3144

594,68

152,69

521,88 20185

58,19

135443

171,79

62,22

121,19

4887

924,41

237,35

811,25 31377

90,46

210540

267,04

96,73

60,47

2438

461,25

118,43

404,79

45,14

105053

133,24

48,26

hamlins
2.603

— Andere

Mandarijnen (tangerines en

2.70

satsuma s daaronder begrepen),
vers ; clementines, wilkings en
dergelijke kruisingen van ci
trusvruchten, vers :
2.70.1

ex 0805 20 10

— Clementines

2.702

ex 0805 20 30

— Monreales en satsuma's

— Mandarijnen en wilkings

2.703

ex 0805 20 50

2.70.4

ex 0805 20 701

2.80

ex 0805 30 10

2.85

ex 0805 30 90

ex 0805 20 90 ] — Tangerines en andere

282,49 102,33

Pompelmoezen en pomelo's of

2.90

grapefruit, vers :
2.90.1
2.90.2

2.100

2.110

ex 0805 40 00
ex 0805 40 00

— Witte
— Roze

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

Druiven voor tafelgebruik

0807 10 10

Watermeloenen

2.120

Andere meloenen :

2.120.1 ex 0807 10 90

— Amarillo, Cuper, Honey
Dew (daaronder begrepen
Cantalene),
Onteniente,
Piel de Sapo (daaronder
begrepen Verde Liso), Ro

2.120.2 ex 0807 10 90

— Andere

chet, Tendral, Futuro
2.130

0808 10 91
0808 10 93
0808 10 99

15656

Peren :

2.140
2.140.1

Appelen

0808 20 31
0808 20 33
0808 20 35

Peren — Nashi (Pyrus pyrifo 205,02
lia)

8268 1563,83

401,53 1372,40

53082 153,04

356172

451,75 163,64

Andere

2 770

134,55

17787

51,28

119351

15138

48375 139,47

324590

411,70 149,13

61,15

123238

183,53

57,51

147.43

343123

43 . S 70

1*7 64

0808 20 39
2.140.2

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

2.150

0809 10 00

2.160

0809 20 101

0809 20 90 |
2.170

ex 0809 30 00

Abrikozen
Kersen

Perziken

68,70

186,84

524,03

459,88

7535 1425,16

365,92 1250,71

79,83

3352

627,19

162,79

197.51

7965

1506.54

549,98 20031

386.82 1322.12

51 137

54,83
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Bedrag van de eenheidswaarden/ 100 kg netto
Omschrijving

GN-code

ex 0809 30 00

17. 12. 92

Ecu

Nectarines

139,11

Bfr./ Lfr.

Dkr.

5610 1061,06

DM

272,44

Ffr.

Dr.

Iers £

931,17 36016 103,84

Lire

241663

Fl.

£

sterling

306,51 111,03

2190
2200

0809 40 l^t Pruimen
0810 10 9oj Aardbeien

101,75 4103 776,14 199,28 681,13 26345 75,95 176770 224,21 81,21
372>53 15024 2841,50 729,59 2493,67 96451 278,08 647170 820,85 297,34

2.205

0810 20 10

Frambozen

1 686,7 71 352 13344,9 3467,96 11 643,-4S 414554 1 296,5 2611 963 3905,77 1 180,3

2.210

0810 40 30

Blauwe bosbessen (vruchten 161,42
van de Vaccinium myrtillus)

2.220

0810 90 10 Kiwi's (Actinidia
Planch.)

chinensis

6779 1268,11

50,11

2021

382,24

329,16 1 111,99 40501 123,65

98,14 335,45 12974

249172

371,08 116,29

37,40

87057

110,42

39,99

2.230

ex 0810 90 80

Granaatappels

72,39

2919

552,22

141,79

484,62 18744

54,04

125772

159,52

57,78

2.240

ex 0810 90 80

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharon-vrucht)

54,76

2208

417,68

107,24

366,55 14177

40,87

95129

120,66

43,70

2.250

ex 0810 90 30

Litchis

661,76 2261,84 87484 252,23

587005

337,90 13627 2577,34

744,54 269,69
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Nr. L 368/ 11

VERORDENING (EEG) Nr. 3625/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 39 (volgnummer 40.0390), van oorsprong uit Bulgarije,
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

Volgnummer
40.0390

(eenheid)

worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;
Overwegende dat voor de produkten van categorie 39
(volgnummer 40.0390), van oorsprong uit Bulgarije, het
plafond 31 ton bedraagt ; dat op 14 februari 1992 de
invoer van deze produkten in de Gemeenschap van
oorsprong uit Bulgarije, 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 Bulgarije,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 20 december 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 Bulgarije :

GN-code

Omschrijving

39

6302 51 10

Tafellinnen, huishoudlinnen , ander dan van brei

(ton)

6302 5 1 90

of haakwerk, ander dan van katoenen bad- of frot

6302 53 90

teerstof

ex 6302 59 00
6302 91 10

6302 91 90
6302 93 90
ex 6302 99 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, 15 december 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 (PB nr. L 159
van 12. 6. 1992, blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3626/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 98 (volgnummer 40.0980), van oorsprong uit Zuid-Korea,
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

40.0980

Categorie

(eenheid)

98
(ton)

Overwegende dat voor de produkten van categorie 98
(volgnummer 40.0980), van oorsprong uit Zuid-Korea, het
plafond 3 ton bedraagt ; dat op 30 april 1992 de invoer
van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong
uit Zuid-Korea, 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 Zuid-Korea,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 20 december 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 Zuid-Korea :

Omschrijving

GN-code

5609 00 00

Artikelen, vervaardigd van garen, van bindgaren,
van touw of van kabel, met uitzondering van

5905 00 10

weefsels, artikelen van weefsels en artikelen van

categorie 97
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, 15 december 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 (PB nr. L 159
van 12. 6 . 1992, blz. 1 ).

Nr. L 368/ 13
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VERORDENING (EEG) Nr. 3627/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van de categorieën 65 en 75 (volgnummers 40.0650 en 40.0750), van
oorsprong uit China, 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

40.0650

Categorie
(eenheid)
65

GN-code

5606 00 10

(ton)
ex 6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001

10 00
21 00
22 00
29 10
91 10
91 30
91 50
91 90
92 10
92 30
92 50
92 90
99 10

ex 6002 10 10
6002 20 10
6002 20 39
6002 20 50
6002 20 70

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(*) 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 ).

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën
65 en 75 (volgnummers 40.0650 en 40.0750), van
oorsprong uit China, het plafond respectievelijk 34 ton en
2 000 stuks bedraagt ; dat op 27 februari 1 992 de invoer
van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong
uit China, 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 China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 20 december 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 China :

Omschrijving

Breiwerk of haakwerk, ander dan dat bedoeld in de

categorieën 38A en 63, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels

Nr. L 368/ 14
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Volgnummer

Categorie
(eenheid)

GN-code

Omschrijving

40.0650

ex 6002 30 10

(vervolg)

6002 41 00
6002 42 10
6002 42 30
6002 42 50

6002 42 90
6002 43 31
6002 43 33

6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002

40.0750

43
43
43
43
43
43
43
91
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93

35
39
50
91
93
95
99
00
10
30
50
90
31
33
35
39
91
99

75

6103 11 00

Kostuums en combinaties, van brei- of haakwerk,

(1 000
stuks)

6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00

voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van
synthetische of van kunstmatige vezels, met
uitzondering van skikleding

6103 22 00
6103 23 00
6103 29 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, 15 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

17. 12. 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
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Nr. L 368/ 15

VERORDENING (EEG) Nr. 3628/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 84 (volgnummer 40.0840), van oorsprong uit India, waar
voor 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

Categorie
(eenheid)

GN-code

40.0840

84
(ton)

6214 20 00
6214 30 00

Overwegende dat voor de produkten van categorie 84
(volgnummer 40.0840), van oorsprong uit India, het
plafond 15 ton bedraagt ; dat op 5 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 20 december 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

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken,
mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen,

6214 40 00

andere dan van brei - of haakwerk, van katoen, van

6214 90 10

wol, of van synthetische of van kunstmatige vezels
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, 15 december 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 (PB nr. L 159
van 12. 6. 1992, blz. 1 ).
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Nr. L 368/ 16

17. 12. 92

VERORDENING (EEG) Nr. 3629/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van de categorieën 13 en 15 (volgnummers 40.0130 en 40.0150), 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

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

Categorie
(eenheid)

40.0130

13
(1 000
stuks)

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën
13 en 15 (volgnummers 40.0130 en 40.0130), van
oorsprong uit Indonesië, het plafond respectievelijk
2 018 000 en 227 000 stuks bedraagt ; dat op 25 mei 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 20 december 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 :

Omschrijving

GN-code

6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00

Slips en onderbroeken voor heren en jongens ;
slips en broeken voor dames en meisjes, van brei
of haakwerk, van wol, van katoen, of van syntheti
sche of van kunstmatige vezels

6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00

40.0150

15
(1 000
stuks)

6202 11 00
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90
6204
6204
6204
6204

31
32
33
39

Mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen,
blazers en jasjes, geweven, voor dames en meisjes,
van wol, van katoen, of van synthetische of van
kunstmatige vezels (andere dan parka's (van cate
gorie 21 ))

00
90
90
19

6210 30 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.
(') 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 (PB nr. L 159
van 12. 6. 1992, 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, 15 december 1992.
Voor de Lommtsste

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Nr. L 368 / 17
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VERORDENING (EEG) Nr. 3630/92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van de categorieën 7 en 9 (volgnummers 40.0070 en 40.0090), van
oorsprong uit Maleisië, 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

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën 7
en 9 (volgnummers 40.0070 en 40.0090), van oorsprong
uit Maleisië, het plafond respectievelijk 972 000 stuks en
131 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 :

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

Categorie
(eenheid)

40.0070

7
(1 000
stuks)

Artikel 1

Met ingang van 20 december 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 :

Omschrijving

GN-code

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10

Blouses en hemdblouses met korte of met lange
mouwen, al dan niet van brei- of haakwerk, van
wol, van katoen, of van synthetische of van kunst
matige vezels, voor dames en meisjes

6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

40.0090

9

5802 1 1 00

Bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen ; huis

(ton)

5802 19 00

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.
(') 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 (PB nr. L 159
van 12. 6. 1992, 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, 15 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Nr. L 368 / 19
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VERORDENING (EEG) Nr. 3631 /92 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1992

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van de categorieën 15 en 33 (volgnummers 40.0150 en 40.0330), van
oorsprong uit Thailand, 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

40.0150

Categorie
(eenheid)

bereikt ;

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van Thailand,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 20 december 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 Thailand :

Omschri ving

GN-code

15

(1 000
stuks)

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën
15 en 33 (volgnummers 40.0150 en 40.0330), van
oorsprong uit Thailand, het plafond respectievelijk
227 000 stuks en 242 ton bedraagt ; dat op 2 april 1 992 de
invoer van deze produkten in de Gemeenschap van
oorsprong uit Thailand, waarvoor de tariefpreferenties
gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft

ex
ex
ex
ex

6202
6202
6202
6202
6202

11
12
12
13
13

00
10
90
10
90

6204
6204
6204
6204

31
32
33
39

00
90
90
19

Mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen,
blazers en jasjes, geweven, voor dames en meisjes,
van wol, van katoen , of van synthetische of van
kunstmatige vezels (andere dan parka's (van cate
gorie 21 ))

6210 30 00
40.0330

33

5407 20 1 1

(ton)
6305 31 91

6305 31 99

Weefsels vervaardigd van strippen of dergelijke,
van polyethyleen of van polypropyleen, met een
breedte van minder dan 3 m ; zakken voor verpak
kingsdoeleinden, andere dan van brei- of
haakwerk, vervaardigd van die strippen of derge
lijke

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.
(') 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 (PB nr. L 159
van 12. 6. 1992, blz. 1 ).
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Deze verordening is verbindend in al haaf onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Nr. L 368/21
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VERORDENING (EEG) Nr. 3632/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1992

betreffende de leveringen van witte suiker als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

ning aan te schaffen ; dat de levering van elke partij zal
worden toegewezen aan de inschrijver met het, gelet op
de voor de betrokken categorie suiker geldende voorwaar
den, gunstigste bod ;

22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

Overwegende dat is gebleken dat, met name op logistieke
gronden, voor sommige acties na afloop van de eerste en
de tweede termijn voor de indiening van de offertes geen
opdracht is gegund ; dat om het bericht van inschrijving
niet opnieuw te hoeven publiceren, een derde termijn
voor het indienen van offertes dient te worden geopend,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van

de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe

ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen
364 ton suiker heeft toegewezen ;
Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast

stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van produkten voor levering
als communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (*) ; dat met name de termijnen en
de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling
van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure
moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat, met het oog op de uitvoering van deze
leveringen, voor de inschrijvers in de mogelijkheid moet
worden voorzien om hetzij suiker van het A- of het
B-quotum, hetzij C-suiker in de zin van de marktorde

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in
de Gemeenschap witte suiker beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlagen vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de
in de bijlagen vermelde voorwaarden. De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.
Voor elke in de bijlagen vermelde partij hebben de
offertes betrekking op hetzij in het kader van het A- of
het B-quotum geproduceerde suiker, hetzij C-suiker, in de
zin van artikel 24, lid 1 bis, zesde alinea, respectievelijk
onder a), b) en c) van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van
de Raad (6). Een offerte is slechts geldig wanneer er nauw
keurig in is aangegeven voor welke categorie suiker zij
geldt.
De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden. Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of
voorbehoud is nietig.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 16 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(<)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
174 van 7. 7. 1990, blz. 6.
136 van 26. 5. 1987, blz. ,1 .
204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
81 van 28 . 3. 1991 , blz. 108.

(<) PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
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BIJLAGE I
PARTIJEN A en B

1 . Maatregel nr.('): 982/92 tot en met 986/92 (partij A); 989/92 (partij B)
2. Programma : 1992

3. Begunstigde (2) : Euronaid, PO Box 79, NL-2340 AB Oegstgeest Nederland (tel. (31-71 ) 15 91 56/59 ;
telefax 15 5201 ; telex 30223 NL CEMEC)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (4) : zie PB nr. C 103 van 16. 4. 1987

5. Plaats of land van bestemming : zie bijlage II
6. Beschikbaar te stellen produkt : witte suiker

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) (6) (9) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (V. A. 1 )
8. Totale hoeveelheid : 234 ton

9. Aantal partijen : 2 (partij A : 126 ton ; partij B : 108 ton)

10. Verpakking en opschriften OC ') : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (V. A. 2 en V. A. 3)
Vermeldingen in het Spaans (Al tot en met A3 ; B), Frans (A4 en A5)
Bijkomende vermeldingen : zie bijlage II

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : in de Gemeenschap geproduceerde suiker in de zin
van artikel 24, lid 1 bis, zesde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad (PB nr. L 177 van
1 . 7. 1981 , blz. 4)
— hetzij A- of B-suiker (onder a) of b))
— hetzij C-suiker (onder c))

1 2. Leveringsconditie : franco laadhaven
13. Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15. Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 1 — 21 . 2. 1993
18. Uiterste datum voor de levering : —

19. Procedure voor het bepalen van de leveringskosten : aanbesteding
20. Datum waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt : 5. 1 . 1993, om 12.00 uur
(plaatselijke tijd te Brussel)
21 . A. Bij tweede aanbesteding :

a) datum waarop de inschrijvingstermijn verstrijkt : 19. 1 . 1993, om 12.00 uur (plaatselijke tijd te
Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 15. 2 — 7. 3. 1993
c) uiterste datum voor de levering : —

B. Bij derde aanbesteding :
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 2. 2. 1993, om 12.00 uur (plaatselijke tijd te
Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 1 — 21 . 3. 1993
c) uiterste datum voor de levering : —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 15 ecu per ton
23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het offertebedrag in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (') : Bureau de 1 aide
alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles (telex 22037 / 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (8) : bij levering van suiker van de categorieën
»A" en „B" : periodieke restitutie van toepassing op witte suiker op 3. 12. 1992, vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 3493/92 van de Commissie (PB nr. L 353 van 3. 12. 1992, blz. 24)
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PARTIJEN C en D
1 . Maatregel nr. ('): 1199/91 (partij C) en 1200/91 (partij D)
2. Programma : 1991

3. Begunstigde (2) : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),
département Approvisionnements et logistique, Case postale 372, CH-1211 Genève 19 (tel. (41-22)
730 42 22 ; telefax 733 03 95 ; telex 412133 LRC CH)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde :
— partij C : Croissant-Rouge tunisien, 19 rue d Angleterre, 1000 Tunis, Tunisie
(tel. (216-1 ) 240 630 / 245 572 ; telefax 34 01 51 ; telex (0409) 14524 HILAL TN)
— partij D : Cruz Roja Uruguaya, 2990 Avenida 8 de Octubre, 11600 Montevideo, Uruguay
(tel. (598-2) 80 07 14 / 80 21 12 ; telefax 96 01 92 ; telex 22524 Para Cruz Roja Uruguaya)
5. Plaats of land van bestemming (*) : Tunesië (partij C) en Uruguay (partij D)
6. Beschikbaar te stellen produkt : witte suiker

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (') f) (") : zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (V. A. 1)
8 . Totale hoeveelheid : 130 ton

9. Aantal partijen : 2 (partij C : 50 ton ; partij D : 80 ton)

10. Verpakking en opschriften Qf 0) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (V. A.2 en V. A.3)
Vermeldingen in het Frans (partij C) en het Spaans (partij D)
Bijkomende vermeldingen : partij C : „IFRC / TUNIS" ; partij D : „IFRC / MONTEVIDEO"
11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : in de Gemeenschap geproduceerde suiker in de zin
van artikel 24, lid 1 bis, zesde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad (PB nr. L 177 van
1 . 7. 1981 , blz. 4)
— hetzij A- of B-suiker (onder a) of b))
— hetzij C-suiker (onder c)).

12. Leveringsconditie : franco loshaven, lossing inbegrepen
13. Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —

1 5. Loshaven : partij C : La Goulette ; partij D : Montevideo
16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toewijzing voor levering in de
laadhaven : 1 — 10. 2. 1993

18. Uiterste datum voor de levering : partij C : 22. 2. 1993 ; partij D : 8 . 3. 1993

19. Procedure voor het bepalen van de leveringskosten : aanbesteding
20. Datum waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt : 5. 1 . 1993, om 12.00 uur
(plaatselijke tijd te Brussel)
21 . A. Bij tweede aanbesteding :
a) datum waarop de inschrijvingstermijn verstrijkt : 19. 1 . 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd te
Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toewijzing voor levering in de laad
haven : 15 — 24 . 2. 1993

c) uiterste datum voor de levering : partij C : 8 . 3. 1993 ; partij D : 22. 3. 1993

B. Bij derde aanbesteding :
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 2. 2. 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd te
Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toewijzing voor levering in de laad
haven : 1 — 10 . 3 . 1993

c) uiterste datum voor de levering : partij C : 22. 3. 1993 ; partij D : 5. 4. 1993
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 1 5 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het offertebedrag in ecu

24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (') : Bureau de l'aide
alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles (telex 22037 / 25670 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (*) : bij levering van suiker van de categorieën
„A" en „B* : periodieke restitutie van toepassing op witte suiker op 3. 12. 1992, vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 3493/92 van de Commissie (PB nr. L 353 van 3. 12. 1992, blz. 24)
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.
(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor verzending zijn vereist.

(3) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden.

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden
vermeld.

(4) De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden aan : De Keyzer & Schütz BV, Postbus
1438 , Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam .

(*) Delegatie van de Commissie waarmee degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : zie PB
nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 33 .

(6) Degene aan wie is gegund legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de
volgende bescheiden voor :
— plantengezondheidscertificaat,
— bewijs van oorsprong.

Q Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient eveneens de
vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
(8) Voor „A"- en „B"-suiker :

Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8 . 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compense
rende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt. De datum bedoeld in
artikel 2 van de genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage.
Voor „CB-suiker :

Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987, blz. 56) is niet van
toepassing. Het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2630/81 van de Commissie (PB nr. L 258 van 11.9.
1981 , blz. 16) geldt voor de uitvoer van op grond van deze verordening geleverde suiker.
(*) De toepassing van het bepaalde in artikel 18, lid 2, onder a), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr.
2103/77 is beslissend voor de vaststelling van de categorie van de suiker.
(10) Partij C :

De zakken worden gestapeld (max. 20) op houten paletten (grenen-, vure- of populierehout) met een
grondvlak van ten hoogste 1 200 x 1 400 mm, die ten minste de volgende kenmerken hebben :
— 4 insteekopeningen — niet omkeerbaar — met opzetstukken ;
— bovendek : ten minste 7 planken met een breedte van 100 mm en een dikte van 22 mm ;
— onderdek : 3 planken met een breedte van 100 mm en een dikte van 22 mm ;
— 3 dwarsliggers met een breedte van 100 mm en een dikte van 22 mm ;
— 9 blokken : ten minste 100

x

100

x

78 mm .

De op het palet gestapelde lading wordt omwikkeld met krimpfolie met een dikte van ten minste 150
micrometer.

Het geheel wordt in elke richting omsnoerd met 2 nylonbanden met een breedte van ten minste 15 mm,
met plastic sluitingen.
(") Partij A :

De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laad
haven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen van de containers uit de terminal. Artikel 13, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
2200/87 is niet van toepassing.
Degene aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de
volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal verpakkingseenheden per verladings
nummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving.
Degene aan wie is gegund moet elke container afsluiten met een genummerd slot, waarvan het nummer
moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot

Cantidad total

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Totalmængde
Delmængde
(tons)
(tons)
Gesamtmenge
Teilmengen
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Total quantity
Partial quantities
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)

Acción n°

Inscripciones complementarias

Aktion nr.

Yderligere påskrifter

Maßnahme
Nr.

Ergänzende Aufschriften

Δράση αρι9.

Συμπληρωματικές ενδείξεις

Operation
No

Supplementary markings

Action n"

Inscriptions complémentaires

(in tonnellate)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Azione n.

Iscrizioni supplementari

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

nr.

Lote

(in ton)
Quantidade total

Quantidades parciais
(em toneladas)

Acção n?

A

126

Lot

Lotto

Partij

B

Quantità totale

(cm toneladas)

108

Bijkomende vermeldingen
Inscrições complementares

A1 :

36

982/92

Peru / Caritas Denmark / 925807 / Lima via Callao

A2 :

18

983/92

Peru / Caritas Denmark / 925813 / Lima via Callao

A3 :

36

984/92

Peru / PDF / 927107 / Lima via Peru

A4 :

18

985/92

Haïti / Caritas B / 920229 / Port-au-Prince

A5 : 18

986/92

Burundi / Caritas B / 920217 / Bujumbura via Mombasa

108

989/92

Nicaragua / Oxfam B / 920807 / Managua via Corinto
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VERORDENING (EEG) Nr. 3633/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1992

tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de invoerregelingen die voor
rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees zijn ingesteld bij de
Verordeningen (EEG) nr. 3391/92 en (EEG) nr. 3393/92 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. 3391 /92 van de Raad van
23 november 1992 betreffende de opening van een
communautair tariefcontingent voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit van de GN-codes
0201 en 0202 en voor de produkten van de GN-codes
0206 10 95 en 0206 29 91 (1993) ('), en met name op

invoer van dat vlees moet worden bepaald dat de certifi
caten niet kunnen worden overgedragen ;
Overwegende dat moet worden voorzien in de medede
ling van gegevens over de betrokken invoeren ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 2,
Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3393/92 van de Raad van
23 november 1992 betreffende de opening van een
communautair tariefcontingent voor bevroren buffelvlees
van GN-code 0202 30 90 (1993) (2), en met name op
artikel 2,

Overwegende dat bij de Verordeningen (EEG) nr. 3391 /92
en (EEG) nr. 3393/92 contingenten zijn geopend voor
respectievelijk kwaliteitsrundvlees en buffelvlees ; dat de
uitvoeringsbepalingen van deze regelingen moeten
worden vastgesteld ;

Overwegende dat de exporterende derde landen zich ertoe
hebben verbonden om echtheidscertificaten voor deze

produkten af te geven, waarmee de oorsprong van de
produkten wordt gewaarborgd ; dat het model van deze
certificaten moet worden vastgesteld en dat moet worden
voorzien in de wijzen van toepassing voor het gebruik

1 . Het tariefcontingent voor rundvlees, vers, gekoeld of
bevroren, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3391 /92 wordt als volgt verdeeld :

a) 17 000 ton uitgebeend gekoeld vlees van de GN-codes
0201 30 en 0206 10 95 dat aan de volgende omschrij
ving voldoet :
„Deelstukken van rundvlees afkomstig van uitsluitend
op grasland gehouden runderen, van 22 tot 24
maanden oud, met twee blijvende snijtanden en met
een levend gewicht van niet meer dan 460 kg bij de
slacht ; deze deelstukken moeten van bijzondere of
goede kwaliteit zijn, speciale deelstukken van runderen
genoemd, en zij moeten als «Special boxed beef* in
kartonnen dozen verpakt zijn ; deze deelstukken
mogen het merkteken „s.c." (special cuts) dragen." ;
b) 5 000 ton, uitgedrukt in gewicht van het produkt, vlees

ervan ;

van de GN-codes 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90,
0202 30, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan de

Overwegende dat het echtheidscertificaat moet worden
afgegeven door een instantie in een derde land ; dat deze
instantie alle garanties moet bieden die nodig zijn om de
goede werking van de betrokken regeling veilig te stellen ;

volgende omschrijving voldoet :
„Geselecteerde deelstukken van vers, gekoeld of
bevroren vlees afkomstig van runderen met niet meer
dan vier blijvende snijtanden, met een karkasgewicht
van niet meer dan 327 kg (720 lb) en van compacte
bouw, met goed ogend vlees van heldere, uniforme
kleur en met een bijpassende maar niet overdreven
vetbedekking. Dit vlees moet worden gecertificeerd als
„high-quality beef ££07* ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2 van Verorde
ning (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 815/91 (4), elke invoer
in de Gemeenschap van produkten in de sector rundvlees
onderworpen is aan het voorleggen van een certificaat ;
dat dit certificaat voor vlees, dat wordt ingevoerd in het
raam van de onderhavige verordening, uit derde landen
die geen overeenkomsten voor zelfbeperking van hun
uitvoeren hebben ondertekend, de in artikel 12 van Veror

dening (EEG) nr. 2377/80 voorziene vermeldingen moet
bevatten ; dat met het oog op een goed beheer van de
(')
(2)
(3)
(*)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

346 van 27. 11 . 1992, blz. 1 .
346 van 27. 11 . 1992, blz. 5.
241 van 13. 9. 1980, blz. 5.
83 van 3. 4. 1991 , blz. 6.

c) 2 300 ton uitgebeend vlees van de GN-codes 0201 30,
0202 30 90, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan de

volgende omschrijving voldoet :
„Deelstukken van rundvlees afkomstig van uitsluitend
op grasland gehouden runderen met een levend
gewicht van niet meer dan 460 kg bij de slacht ; deze
deelstukken moeten van bijzondere of goede kwaliteit
zijn, speciale deelstukken van runderen genoemd, en
zij moeten als „Special boxed beef" in kartonnen dozen
verpakt zijn ; deze deelstukken mogen het merkteken
„s.c." (special cuts) dragen ";
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d) 10 000 ton, uitgedrukt in gewicht van het produkt,
vlees van de GN-codes 0201 , 0202, 0206 10 95 en

0206 29 91 dat aan de volgende omschrijving voldoet :
«Hele runderen of delen van runderen, van minder dan

30 maanden oud en die gedurende ten minste 100
dagen zijn gevoerd met een evenwichtig samengesteld
krachtvoerrantsoen dat ten minste 70 % graan bevat
en met een totaalgewicht van ten minste 20 „pounds"
per dag. Vlees dat door het „United States Department
of Agriculture" (USDA) is ingedeeld als „choice" of
„prime'' voldoet automatisch aan deze omschrijving.
Het vlees dat volgens de normen van het Ministerie
van Landbouw van Canada is ingedeeld in de catego
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2. Een echtheidscertificaat is naar behoren geviseerd
wanneer de plaats en datum van afgifte op het certificaat
zijn vermeld en het is voorzien van het stempel van de
instantie van afgifte en de handtekening van de persoon
of de personen die het mogen ondertekenen .
Het stempel op het origineel van het echtheidscertificaat
en op de kopieën ervan kan worden vervangen door een
gedrukt zegel.

Artikel 4

rieën A 2, A 3 en A 4, voldoet eveneens aan deze

omschrijving.".
2. Het tariefcontingent voor bevroren buffelvlees als
bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3393/92
wordt beheerd overeenkomstig het bepaalde in deze
verordening.

Artikel 2

1 . De heffing bij invoer wordt voor vlees als bedoeld in
artikel 1 volledig geschorst indien een echtheidscertificaat
wordt voorgelegd wanneer het vlees in het vrije verkeer
wordt gebracht en voor vlees als bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , onder d), bovendien het in artikel 12 van Verorde
ning (EEG) nr. 2377/80 bedoelde invoercertificaat wordt
voorgelegd.

1 . Een instantie van afgifte die vermeld is in de lijst
van bijlage II :
a) moet als zodanig zijn erkend door het exporterende
land ;

b) moet zich ertoe verbinden de op de echtheidscertifi
caten aangebrachte vermeldingen te verifiëren ;
c) moet zich ertoe verbinden de Commissie en de Lid
staten desgevraagd alle inlichtingen te verstrekken die
nodig zijn ter beoordeling van de op de echtheidscerti
ficaten aangebrachte vermeldingen.
2. De lijst wordt door de Commissie herzien wanneer
een instantie van afgifte niet langer erkend is, waneer zij
één van haar verplichtingen niet nakomt of wanneer een
nieuwe instantie van afgifte wordt aangewezen.

De aangevraagde invoercertificaten voor het in artikel 1 ,
lid 1 , onder d), bedoelde vlees zijn niet overdraagbaar.
2. Van het echtheidscertificaat worden een origineel en
ten minste één kopie opgesteld op een formulier dat over
eenstemt met het model in bijlage I. Het formaat van dit
formulier is ca. 210 x 297 mm. Het papier moet ten
minste 40 gram per m2 wegen.

3. De formulieren worden gedrukt en ingevuld in één
van de officiële talen van de Gemeenschap ; bovendien
kunnen zij worden gedrukt en ingevuld in de officiële taal
of één van de officiële talen van het land van uitvoer. Op
de achterzijde van het formulier moet de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde omschrijving die van toepassing is op het
vlees dat zijn oorsprong heeft in het land van uitvoer,
worden vermeld.

4. De echtheidscertificaten worden geïndividualiseerd
door een volgnummer dat wordt toegekend door de in
artikel 4 bedoelde instantie van afgifte. Het origineel en
de kopieën hebben hetzelfde volgnummer.

Artikel 5

1 . Het echtheidscertificaat is geldig tot drie maanden
na de datum van afgifte. Het certificaat mag echter niet
worden voorgelegd na 31 december van het jaar waarin
het is afgegeven .
2. Het origineel van dit certificaat en een kopie worden
aan de douaneautoriteiten voorgelegd wanneer het
produkt, waarop het certificaat betrekking heeft, in het
vrije verkeer wordt gebracht.
3.

De in lid 2 bedoelde kopie van het echtheidscertifi

caat wordt door de douaneautoriteiten van de Lid-Staat

waarin het produkt in het vrije verkeer is gebracht, toege
zonden aan de autoriteiten die door deze Lid-Staat zijn
aangewezen om de in artikel 6, lid 1 , bedoelde medede
lingen te verstrekken .

Artikel 6
Artikel 3

1 . Een echtheidscertificaat • is slechts geldig indien het,
zoals in de bijlagen I en II is aangegeven, naar behoren is
ingevuld en geviseerd door een instantie van afgifte die
vermeld is in de lijst van bijlage II.

1.
De Lid-Staten delen de Commissie voor elk tijdvak
van tien dagen, uiterlijk veertien dagen na afloop van het
betrokken tijdvak, de hoeveelheid in artikel 1 bedoelde
produkten mede die in het vrije verkeer werden gebracht,
onderverdeeld per land van oorsprong en per GN-code.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

17. 12. 92

Nr. L 368/29

2. Als tijdvak van tien dagen, in de betekenis van deze
verordening, worden aangemerkt :

artikel 1 , lid 1 , onder d), geldt het bepaalde in de artikelen
12 en 15 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 .

— de eerste tot en met de tiende dag van de maand,
— de elfde tot en met de twintigste dag van de maand,
— de eenentwintigste tot en met de laatste dag van de

Artikel 8

maand.

Artikel 7

Voor het indienen van de certificaataanvragen en het
afgeven van de invoercertificaten voor vlees als bedoeld in

In alle besluiten van de Gemeenschap waarin wordt
verwezen naar Verordening (EEG) nr. 263/81 van de
Commissie (') of naar bepaalde artikelen van deze verorde
ning, moet deze verwijzing worden beschouwd als verwij
zing naar de onderhavige verordening of de overeenkom
stige artikelen van de onderhavige verordening.
Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993.

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

Gedaan te Brussel, 16 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 27 van 31 . 1 . 1981 , blz. 52.

BIJLAGE I

2 Certificaat nr .

1 Exporteur (naam en adres)

ORIGINEEL

3 Instantie van afgifte

4 Geadresseerde (naam en adres)

5 ECHTHEIDSCERTIFICAAT

6 vervoermiddel

RUNDVLEES

7 Merken, nummers, aantal en soort der colli, omschrijving van de goederen

8 Brutogewicht

(kg)

9 Nettogewicht

(kg)

10 Nettogewicht (voluit)

11 VERKLARING VAN DE INSTANTIE VAN AFGIFTE

Ondergetekende verklaart hiermede dat het in dit certificaat omschreven rundvlees voldoet aan één van de omschrijvingen op de keerzijde
a) voor kwaliteitsrundvlees (')

.doorhalen

b) voor buffelvlees (')

Datum :

Het

onnodige

Plaats :

(')

Handtekening en stempel (of gedrukt zegel )

Met de schrijfmachine of met de hand in drukletters in te vullen .

DEFINITIES

Kwaliteitsrundvlees, van oorsprong uit . . .

(van toepassing zijnde definitie)
Buffelvlees, van oorsprong uit Australitt
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BIJLAGE II
LIJST VAN DE INSTANTIES VAN DE EXPORTERENDE LANDEN DIE ECHTHEIDS
CERTIFICATEN MOGEN AFGEVEN

— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA :
voor vlees van oorsprong uit Argentinië dat voldoet aan de definitie van artikel 1 , lid 1 , onder a) ;
— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :

voor vlees van oorsprong uit Australië :
a) dat voldoet aan de definitie van artikel 1 , lid 1 , onder b),
b) als bedoeld in artikel 1 , lid 2 ;
— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :

voor vlees van oorsprong uit Uruguay dat voldoet aan de definitie van artikel 1 , lid 1 , onder c);
— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE (USDA) :
voor vlees van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika dat voldoet aan de definitie van artikel 1 ,
lid 1 , onder d) ;
— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION

GÉNÉRALE, PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA :
voor vlees van oorsprong uit Canada dat voldoet aan de definitie van artikel 1 , lid 1 , onder d).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3634/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1992

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3484/92 (2), en met name op
artikel 19, lid 4, tweede alinea,

Overwegende dat de bij uitvoer van witte en ruwe suiker
toe te passen restituties vastgesteld zijn bij Verordening
(EEG) nr. 3546/92 van de Commissie (3) ;

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EEG)
nr. 3546/92 neergelegde regels op de gegevens waarover
de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding

geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende
restituties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 , bedoelde produkten, welke niet gedenatu
reerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage van Verorde
ning (EEG) nr. 3546/92, worden overeenkomstig de
bedragen aangegeven in de gewijzigde bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 16 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

O PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 353 van 3. 12. 1992, blz. 8.

h PB nr. L 361 van 10. 12. 1992, blz. 12.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 december 1992 tot wijziging van de restituties
bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
(in ecu)
Restitutiebedrag (3)

per % gehalte

Produktcode

per 100 kg

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90910
11 90 950
1290 100
12 90 910
12 90 950

36,39 (')
36,190
(2)
36,39 (')
36,19 (')
(2)

1701
1701
1701
1701
1701

91
99
99
99
99

39,56
40,56
40,56

00 000
10 100
10910
10 950
90 100

aan saccharose en

per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt

0,3956

0,3956

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het

bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 766/68 .
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie,
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3251 /85.

(3) 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.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3635/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1992

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de 33e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EEG) nr. 920/92
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3484/92 (a), met name op
artikel 19, lid 4, eerste alinea, onder b),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de RaadQ, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3534/
92 (6), de handel tussen de Gemeenschap en de
Republieken Servië en Montenegro is verboden ; dat dit
verbod niet geldt voor bepaalde situaties, die limitatief
zijn opgesomd in de artikelen 2 en 3 ; dat daarmee
rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van
de restituties ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 920/92
van de Commissie van 10 april 1992 betreffende een
permanente inschrijving voor de vaststelling van
heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (3),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 684/92 (4), deelin
schrijvingen worden gehouden voor de uitvoer van deze
suiker ;

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

Artikel 1

1 . Voor de 33e deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 920/92, wordt het maximumbedrag van de restitutie
bij uitvoer vastgesteld op 43,091 ecu per 100 kg.
2.
Bij uitvoer naar de Republieken Servië en Monte
negro mogen alleen restituties worden verleend in het
kader van humanitaire hulp die wordt geleverd 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 .

daarbuiten ;
Artikel 2

Overwegende dat na onderzoek van de offertes de in
artikel 1 bedoelde bepalingen moeten worden vastgesteld
voor de 33e deelinschrijving ;

Deze verordening treedt in werking op 17 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 16 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
353 van 3. 12. 1992, blz. 8 .
98 van 11 . 4. 1992, blz. 11 .
176 van 30. 6. 1992, blz. 31 .

O PB nr. L 151 van 3 . 6. 1992, blz. 4.
(*) PB nr. L 358 van 8 . 12. 1992, blz. 16.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3636/92 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1992

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

binnen een contante maximummarge op een bepaald

GEMEENSCHAPPEN,

moment van 2,25 %,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3484/92 (2), en met name op
artikel 16, lid 8,

Overwegende dat de heffing van toepassing bij invoer van
melasse is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1887/92
van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3555/92 (4);
Overwegende dat het toepassen van de regels en
bepalingen weergegeven in Verordening (EEG)
nr. 1887/92 op de gegevens waarover de Commissie thans
beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans van kracht
zijnde heffing, overeenkomstig artikel 1 van onderhavige
verordening ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (é),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd

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

aan te houden ; deze wisselkoersen
15 december 1992 vastgestelde koersen,

1 . De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffing wordt voor melasse,
ook indien ontkleurd, (GN-codes 1703 10 00 en
1703 90 00) vastgesteld op 1,19 ecu per 100 kg.
2.

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

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

Deze verordening treedt in werking op 17 december
1992 .

Gedaan te Brussel, 16 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177
353
189
361
164

van
van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
3. 12. 1992, blz. 8.
9. 7. 1992, blz. 34.
10. 12. 1992, blz. 38.
24. 6. 1985, blz. 1 .

(*) PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.

op

Artikel 1

in elke Lid-Staat.

PB
PB
PB
PB
PB

de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk

O
(2)
(3)
(")
0

zijn

O PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
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II

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

RAAD

RICHTLIJN 92/ 106/EEG VAN DE RAAD
van 7 december 1992

houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde
vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen Lid-Staten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75
en op artikel 84, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

progressieve zin verder kunnen ontwikkelen in overeen

stemming met het intermodale karakter van de vervoers
takken en met de specifieke middelen en behoeften van

vervoerders en gebruikers ; dat dergelijke maatregelen
gericht moeten zijn op gecombineerd vervoer waarbij het
wegvervoer wordt gecombineerd met andere vervoerswij
zen, namelijk spoor, binnenvaart en zeevaart ;

Overwegende dat het gebruik van het gecombineerd
vervoer kan worden gestimuleerd door deze techniek te

17 februari 197^ houdende vaststelling van gemeenschap

ontdoen van iedere kwantitatieve beperking en door
verschillende nog in het wegvervoer bestaande admini
stratieve verplichtingen op te heffen ;

neerd rail/wegvervoer van goederen tussen de Lid
Staten (4) herhaaldelijk is gewijzigd ; dat die richtlijn ten
gevolge van nieuwe wijzigingen duidelijkheidshalve moet
worden omgewerkt ;

Overwegende dat deze liberalisering betrekking moet

Overwegende dat Richtlijn 75/ 130/EEG van de Raad van

pelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombi

Overwegende dat de totstandbrenging van de interne
markt een toeneming va/i de verkeersstromen teweeg
brengt en dat de Gemeenschap het nodige dient te doen
om haar vervoerspotentieel zo goed mogelijk in het alge
meen belang te beheren, hetgeen gebruikmaking van
gecombineerd vervoer inhoudt ;
Overwegende dat het, gezien de toenemende problemen
in verband met de verstopte wegen, het milieu en de
verkeersveiligheid, in het algemeen belang is het gecom
bineerd vervoer als alternatief voor het wegvervoer verder
te ontwikkelen ;

Overwegende dat er zodanige maatregelen moeten
worden genomen dat de vervoerstechnieken zich in
(') PB nr. C 282 van 30. 10. 1992, blz. 8.
(2) Advies uitgebracht op 20 november 1992 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 24 november 1992 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).
(4) PB nr. L 48 van 22. 2. 1975, blz. 31 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 881 /92 (PB nr. L 95 van 9. 4.
1992, blz. 1 ).

hebben op qua afstand beperkte wegtrajecten om met de
techniek van het gecombineerd vervoer een werkelijke
ontlasting van de wegen te bereiken ;

Overwegende dat de liberalisering van de begin- en eind
trajecten over de weg van een gecombineerd vervoer moet
worden uitgebreid tot het gecombineerd vervoer dat via
zee loopt, mits het traject over zee een belangrijk deel van
het gecombineerd vervoer uitmaakt ;

Overwegende dat het dienstig is dat de Commissie om de
twee jaar een verslag indient over de toepassing van deze
richtlijn, en wel de eerste maal vóór 1 juli 1995 ;
Overwegende dat de ontwikkeling van het gecombineerd
vervoer tevens zal worden vergemakkelijkt door stimule
rende maatregelen ; dat het derhalve dienstig is dat de
belasting op het bezitten van en het rijden met bedrijfs
voertuigen wordt verminderd naar de mate waarin deze
voertuigen per spoor worden vervoerd, en dat de begin
en eindtrajecten over de weg worden vrijgesteld van alle
verplichte heffingen ;
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Overwegende dat de toegang van het vervoer voor eigen
rekening tot het gecombineerd vervoer dient te worden
vergemakkelijkt ;

Overwegende dat deze richtlijn de verplichtingen van de
Lid-Staten wat de termijnen voor omzetting en toepassing
van de gecodificeerde richtlijnen betreft, onverlet dient te
laten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

minaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden (2),
worden aangevuld met de vermelding van de spoorwegsta
tions van in- of uitlading voor wat het traject per spoor
betreft, of van de rivierhavens van in- of uitlading voor
wat het traject over de binnenwateren, of van de zeeha
vens van in- of uitlading voor wat het traject over zee
betreft. Deze vermeldingen worden aangebracht voordat
met het vervoer wordt aangevangen en worden bevestigd
door het plaatsen van een stempel van de spoorweg- of
havenadministraties in de betrokken spoorwegstations of
in de rivier- of zeehavens, wanneer het gedeelte van het
vervoer dat per spoor, over de binnenwateren of over zee
is verricht, is beëindigd.

Artikel 1

Artikel 4

Deze richtlijn is van toepassing op het gecombineerd
vervoer, onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 881 /92 (')•

In een Lid-Staat gevestigde ondernemers van wegvervoer
die met betrekking tot het goederenvervoer tussen de
Lid-Staten aan de voorwaarden voor toelating tot het
beroep en voor toegang tot de vervoersmarkt voldoen,
mogen in het kader van gecombineerd vervoer tussen
Lid-Staten al dan niet grensoverschrijdend begin- en/of
eindvervoer verrichten dat een integrerend bestanddeel
uitmaakt van het gecombineerd vervoer.

In deze richtlijn wordt verstaan onder „gecombineerd
vervoer" : het goederenvervoer tussen Lid-Staten waarbij
de vrachtwagen, de aanhangwagen, de oplegger met of
zonder trekker, de wissellaadbak of de container van 20

voet en meer gebruik maken van de weg voor het eerste
of het laatste gedeelte in het traject, en voor het andere
gedeelte van het spoor of de binnenwateren, of van een
zeetraject wanneer dat traject meer bedraagt dan 100 km
hemelsbreed gemeten, en het begin- of het eindvervoer
over de weg verrichten :

— hetzij tussen de laadplaats van de goederen en het
dichtstbij gelegen geschikte station van inlading, voor
wat het beginvervoer betreft, en tussen het dichtstbij
gelegen geschikte station van uitlading en de losplaats
van de goederen, voor wat het eindvervoer betreft ;
— hetzij binnen een afstand van ten hoogste 150 km
hemelsbreed gemeten, vanaf de rivier- of zeehaven van
in- of van uitlading.
Artikel 2

Elke Lid-Staat moet het in artikel 1 bedoelde gecombi
neerd vervoer uiterlijk op 1 juli 1993 vrijstellen van ieder
contingenterings- en vergunningenstelsel.

Artikel 3

In geval van gecombineerd beroepsgoederenvervoer moet
een vervoerdocument dat ten minste voldoet aan de voor

schriften van artikel 6 van Verordening nr. 11 van de
Raad van 27 juni 1960 ter uitvoering van artikel 79, lid 3,
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap betreffende de opheffing van discri
(') Verordening (EEG) nr. 881 /92 van de Raad van 26 maart 1992
betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer
over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied
van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer
Lid-Staten (PB nr. L 95 van 9. 4. 1992, blz. 1 ).

Artikel 5

1.

De Commissie brengt vóór 1 juli 1995 en vervolgens

om de twee jaar verslag uit aan de Raad over :

— de economische ontwikkeling van het gecombineerd
vervoer ;

— de toepassing van het Gemeenschapsrecht op dat
gebied ;
— de uitwerking, in voorkomend geval, van nieuwe acties
ter bevordering van het gecombineerd vervoer.

2.
Bij het opstellen van het in lid 1 bedoelde verslag
wordt de Commissie bijgestaan door de vertegenwoordi
gers van de Lid-Staten om de daartoe nodige gegevens te
verzamelen.

Dit verslag behelst een analyse van de gegevens en van
het statistisch materiaal over, met name :

— de verkeersverbindingen waarbij van gecombineerd
vervoer gebruik wordt gemaakt ;
— het aantal zendingen van voertuigen (een samenstel
wordt als één voertuig gerekend), wissellaadbakken en
containers over de verschillende verkeersverbindin
gen ;

— de vervoerde ' hoeveelheid in ton ;

-— de verrichte prestaties in ton/km .

In het verslag worden in voorkomend geval voorstellen
voor oplossingen gedaan aan de hand waarvan later deze
gegevens en de toestand van het gecombineerd vervoer
kunnen worden verbeterd.

(2) PB nr. 52 van 16. 8 . 1960, blz. 1121 /60.
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Artikel 6

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de in lid 3 vermelde belastingen op
de wegvoertuigen (vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens
of opleggers), wanneer zij een traject afleggen in gecombi
neerd vervoer, binnen de grenzen, onder de voorwaarden
en overeenkomstig de modaliteiten die zij na overleg met
de Commissie vaststellen, of wel forfaitair, of wel in

verhouding tot het door deze voertuigen per spoor afge
legde traject, worden verminderd of terugbetaald.
De in de eerste alinea bedoelde verminderingen of terug
betalingen worden door de Staat waar de voertuigen zijn
geregistreerd, toegekend op basis van het in deze Staat per
spoor afgelegde traject.

De Lid-Staten mogen deze verminderingen of terugbeta
lingen echter toestaan met inachtneming van de trajecten
per spoor die gedeeltelijk dan wel volledig zijn afgelegd
buiten de Lid-Staat waar de voertuigen zijn geregistreerd.
2. Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit
een eventuele aanpassing op communautair vlak van de
nationale stelsels inzake belastingen op bedrijfsvoertuigen,
mogen de voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor
de tractie over de weg op begin- of eindtrajecten van een

gecombineerd vervoer, wanneer zij afzonderlijk worden
belast, vrijgesteld worden van de in lid 3 genoemde belas
tingen.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde belastingen zijn de
volgende : .
België :
verkeersbelasting op de autovoertuigen/taxe de circu
lation sur les véhicules automobiles :
— Denemarken :

vægtafgift af motorkøretøjer m. v. ;
— Duitsland :

Kraftfahrzeugsteuer ;
— Frankrijk :
taxe spéciale sur certains véhiculés routiers ;
— Griekenland :

τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων ;
— Spanje :
a) impuesto sobre actividades económicas,
b) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ;
— Ierland :

vehicle excise duties :
— Italië :

a) tassa automobilistica,

b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica ;
— Luxemburg :

— Verenigd Koninkrijk :
vehicle excise duties.

Artikel 7

Wanneer een aanhangwagen of oplegger, toebehorende
aan een onderneming die voor eigen rekening gecombi
neerd vervoer verricht, op een van de eindtrajecten wordt
getrokken door een trekker die toebehoort aan een
beroepsgoederenvervoer verrichtende onderneming, wordt
dit vervoer vrijgesteld van het in artikel 3 bedoelde docu
ment ; in dat geval dient evenwel een ander document te
worden overgelegd waaruit het per spoor, over de binnen
wateren respectievelijk over zee afgelegde of af te leggen
traject blijkt.
Artikel 8

Het begin- of eindvervoer over de weg in het kader van
gecombineerd vervoer wordt van elke verplichte tariefre
geling vrijgesteld.
Artikel 9

Wanneer het in het kader van gecombineerd vervoer
plaatsvindende beginvervoer over de weg door de onder
neming van verzending voor eigen rekening wordt
verricht, in de zin van de Eerste Richtlijn van de Raad van
23 juli 1962 betreffende de vaststelling van gemeenschap
pelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over
de weg ('), kan de onderneming waarvoor de vervoerde
goederen bestemd zijn, in afwijking van de definitie in
bovengenoemde richtlijn, het eindvervoer over de weg
naar de plaats van bestemming van de goederen voor
eigen rekening verrichten met een trekker die haar
eigendom is of door haar op afbetaling is gekocht dan wel
door haar is gehuurd overeenkomstig Richtlijn 84/647/
EEG van de Raad van 19 december 1984 betreffende het

gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor
het vervoer van goederen over de weg (2) en die door haar
werknemers wordt bestuurd, terwijl de aanhangwagen of
de oplegger door de onderneming van verzending is gere
gistreerd dan wel gehuurd.
Het beginvervoer over de weg, dat in het kader van
gecombineerd vervoer door de onderneming van verzen
ding wordt verricht met een trekker die haar eigendom is
of door haar op afbetaling is gekocht dan wel door haar is

gehuurd overeenkomstig Richtlijn 84/647/EEG en die
door haar werknemers wordt bestuurd, terwijl de aanhang
wagen of de oplegger geregistreerd dan wel gehuurd is
door de onderneming waarvoor de vervoerde goederen
bestemd zijn, dient in afwijking van de richtlijn van
23 juli 1962 eveneens als vervoer voor eigen rekening te
worden beschouwd indien het eindvervoer overeenkom

— Nederland :

stig de eerste richtlijn voor eigen rekening verricht wordt
door de onderneming van bestemming.

motorrijtuigenbelasting ;
— Portugal :
a) imposto de camionagem,
b) imposto de circulação ;

(') PB nr. 70 van 6. 8 . 1962, blz. 2005/62. Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 881 /92 (PB nr. L 95 van 9.
4. 1992, blz. 1 ).
(2) PB nr. L 335 van 22. 12. 1984, blz. 72. Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 90/398/EEG (PB nr. L 202 van 31 . 7. 1990, blz. 46).

taxe sur les véhicules automoteurs ;

17. 12. 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Artikel 10

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór
1 juli 1993 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de Lid-Staten.
2.

Nr. L 368/41

2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn worden
beschouwd als verwijzingen naar deze richtlijn en moeten
worden gelezen volgens de concordantietabel in de
bijlage, deel B.

Artikel 12

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Gedaan te Brussel, 7 december 1992.

Artikel 11

1 . Richtlijn 75/ 130/EEG (') wordt ingetrokken onver
minderd de verplichtingen van de Lid-Staten voor wat
betreft de termijn voor omzetting en toepassing als
vermeld in de bijlage, deel A.

(') Met inbegrip van de akten tot wijziging daarvan, te weten de
Toetredingsakte van 1985 en de Richtlijnen 79/5/EEG, 82/3/
EEG, 82/603/EEG, 86/544/EEG en 91 /224/EEG.

Voor de Raad
De Voorzitter

J. MacGREGOR
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BIJLAGE
DEEL A

Termijn voor omzetting en toepassing

Richtlijn

75/ 130/EEG
79/ 5/EEG
82/ 3/EEG
82/603/EEG
86/544/EEG
91 /224/EEG

(PB
(PB
(PB
(PB
(PB
(PB

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

L
L
L
L
L
L

48
5
5
247
320
103

van
van
van
van
van
van

Termijn voor omzetting

22.
9.
9.
23.
15.
23.

2.
1.
1.
8.
11 .
4.

1975,
1979,
1982,
1982,
1986,
1991 ,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

31 )
33)
12)
6)
33)
1)

30 juni 1975
1 juli 1979
—
1 april 1983
1 juli 1987
1 januari 1992

IDEEL 13

Concordantietabel

Huidige richtlijn

Richtlijn 75/ 130/EEG

Artikel

1

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

6

Artikel

5

Artikel

7

Artikel

6

Artikel

8

Artikel

7

Artikel

9

Artikel

8

Artikel 1 1

Artikel

9

Artikel 12

Artikel 10

—

Artikel 1 1

—

Artikel 12

Artikel 13

Bijlage

—
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 3572/92 van de Commissie van 10 december 1992
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 362 van 11 december 1992)
Bladzijde 54 :

Artikel 1 wordt als volgt gelezen :
„Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en met 5 december 1992 is ingediend voor vers,
gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder d), van Verorde
ning (EEG) nr. 3743/91 , wordt voor de hele hoeveelheid ingewilligd ".

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3581/92 van de Commissie van 11 december 1992
houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 364 van 12 december 1992)

Bladzijde 19, in de bijlage, GN-code 0210 19 30, kolom „Bedrag van de heffingen in ecu/ 100 kg"
in plaats van : „71,51 "
te lezen :

„72,51 ".
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