Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

in de Nederlandse taal

Wetgeving

Inhoud

I

Uitgave

ISSN 0378-7087

L 384
35e jaargang
30 december 1992

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EEG) nr. 3797/92 van de Commissie van 29 december 1992 tot vast
stelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of
van rogge

1

Verordening (EEG) nr. 3798/92 van de Commissie van 29 december 1992 tot vast
stelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout
worden toegevoegd

3

* Beschikking nr. 3799/92/EGKS van de Commissie van 23 december 1992 tot
vaststelling van het heffingspercentage voor het begrotingsjaar 1993 en tot
wijziging van Beschikking nr. 3/52 met betrekking tot het bedrag en de wijze
van toepassing van de in de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag
bedoelde heffingen

5

* Verordening (EEG) nr. 3800/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad betreffende de
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

8

* Verordening (EEG) nr. 3801/92 van de Commissie van 23 december 1992
houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomencla
tuur

9

* Verordening (EEG) nr. 3802/92 van de Commissie van 23 december 1992
houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomencla
tuur

2

13

* Verordening (EEG) nr. 3803/92 van de Commissie van 23 december 1992
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4142/87 tot vaststelling van
de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer,
de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere
bestemming van die goederen is onderworpen

15

* Verordening (EEG) nr. 3804/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 388/92 houdende bepalingen ter
uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse
overzeese departementen (DOM) met graanprodukten en tot vaststelling van
de voorzieningsbalans

18

(Vervolg z.o.z.)

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen
en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Inhoud (vervolg)

Verordening (EEG) nr. 3805/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot

vaststelling voor 1993 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles
van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met
boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op
tong mogen vissen
20

Verordening (EEG) nr. 3806/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot
vaststelling van het aantal jonge mannelijke runderen dat in het eerste kwar
taal van 1993 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, en
houdende afwijking, voor dat kwartaal, van Verordening (EEG) nr. 2377/80
ten aanzien van de toewijzing van de beschikbare aantallen

30

Verordening (EEG) nr. 3807/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot
wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2182/77, (EEG) nr. 985/81 en (EEG)
nr. 2848/89 voor de sector rundvlees ten gevolge van de vervanging van
Verordening (EEG) nr. 569/88 door Verordening (EEG) nr. 3002/92
33
Verordening (EEG) nr. 3808/92 van de Commissie van 29 december 1992
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 970/90 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen in de sector rundvlees voor landbouwprodukten en
bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van
oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO) ... 35
Verordening (EEG) nr. 3809/92 van de Commissie van 29 december 1992 houdende
vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee
36
Verordening (EEG) nr. 3810/92 van de Commissie van 29 december 1992 houdende
vaststelling van de bedragen welke in mindering worden gebracht op de invoer
rechten van rundvlees van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan (ACS-Staten)
41

Verordening (EEG) nr. 3811 /92 van de Commissie van 29 december 1992 tot vast
stelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
43
Verordening (EEG) nr. 3812/92 van de Commissie van 29 december 1992 tot wijzi
ging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere
produkten van de suikersector
45

II

Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Raad

* Richtlijn 92/ 111/EEG van de Raad van 14 december 1992 tot wijziging van
Richtlijn 77/388/EEG en tot invoering van vereenvoudigingsmaatregelen op
het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

47

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 12. 92

Nr. L 384/ 1

I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3797/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 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,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), en met name
op artikel 13, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 1 820/92 van de Commissie (*) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; dat deze wisselkoersen de op 28 december
1992 vastgestelde koersen zijn ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
wordt toegepast op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardigheidscoëffi
ciënten ;

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

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
164
201

van
van
van
van

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

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

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

GN-code

Bedrag der heffing (')

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

1 32,26 (2)(3)
132,26 (2)(3)
172,54 00 H
172,54 0 OH

1001 90 91

143,43

1001 90 99
1002 00 00

143,43 (")
156,21 (é)

1003 00 10

124,24

1003 00 90

124,24 (")

1004 00 10
1004 00 90

113,52
113,52

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

132,26 00
132,26 00
134,67 0
47,20 (")
68,68 0
37,49 0
O

1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

,

37,49

213,60 0 (")
231,50 (8)
279,95 O (10)
229,87 (8)

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

(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap
toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
O Voor harde tarwe («durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge,, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeen
schap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de
Commissie .

Q Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Bij de invoer in Portugal wordt de heffing verhoogd met het in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3808/90 vermelde bedrag.
O Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.

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

Nr. L 384/3

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 12. 92

VERORDENING (EEG) Nr. 3798/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 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 (x), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), en met name
op artikel 15, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4),
en met name op artikel 3,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1821 /92 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 %,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden -, dat deze wisselkoersen de op 28 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

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

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>)
(2)
O
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

van
van
van
van
van

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

bij ide verordening van de Commissie van 29 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)
Lopend

1 ' term.

2' term.

3e 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 9099

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

GN-code

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

41,03

41,03

41,03

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)
GN-code

Lopend

1 ' term .

2' term.

3f term .

4C term .

12

12

3

4

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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BESCHIKKING Nr. 3799/92/EGKS VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

tot vaststelling van het heffingspercentage voor het begrotingsjaar 1993 en tot
wijziging van Beschikking nr. 3/52 met betrekking tot het bedrag en de wijze van
toepassing van de in de artikelen 49 en 50 van het ËGKS-Verdrag bedoelde
heffingen

Overwegende dat de opbrengst van de heffing bij een
percentage van 0,01 wordt geschat op 5,00 miljoen ecu,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op de
artikelen 49 en 50,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Overwegende dat de in de referentieperiode vastgestelde
afwijkingen van de gemiddelde waarden een wijziging van
de artikelen 2 en 4 van Beschikking nr. 3/52/EGKS van
23 december 1952 met betrekking tot het bedrag en de

wijze van toepassing van de in de artikelen 49 en 50 van
het EGKS-Verdrag bedoelde heffingen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Beschikking nr. 3747/9 1 /EGKS (2), noodzakelijk

Artikel 1

Het percentage van de heffing op de produktie die met
ingang van 1 januari 1993 zal worden verwezenlijkt, wordt
vastgesteld op 0,25 % van de waarden welke als basis voor
de vaststelling van de heffing dienen.

maken :

Artikel 2

Overwegende dat de behoeften van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal blijkens de ope
rationele begroting voor het begrotingsjaar 1993 op 548
miljoen ecu zijn geraamd ; dat bij deze begroting, die door
de Commissie van de Europese Gemeenschappen op
23 december 1992 werd goedgekeurd zoals in bijlage bij
deze beschikking opgenomen, het bedrag der middelen
afkomstig van de heffingen over het begrotingsjaar 1993
op 1 25 miljoen ecu is vastgesteld ;

Artikel 2 van Beschikking nr. 3/52/EGKS wordt als volgt
gelezen :
„Artikel 2

De gemiddelde waarde van de produkten waarop de
heffingen worden gelegd, wordt met ingang van
1 januari 1993 als volgt in ecu vastgesteld :

Produkten

Gemiddelde waarde

Bruinkoolbriketten en halfcokes van bruinkool

70,70

Steenkool van alle soorten

87,54

Ruwijzer, voor zover niet bestemd voor de vervaardiging van wals- of
smeedblokken

1 86,70

Staal in blokken

234,96

Walserijprodukten en eindprodukten vermeld in bijlage I van het
Verdrag

391,60".

Artikel 3

Artikel 4 van Beschikking nr. 3/52/EGKS wordt als volgt gelezen :
„Artikel 4

De in artikel 2, lid 4, van Beschikking nr. 2/52 bedoelde schaal wordt als volgt in ecu
vastgesteld :
(') PB van de EGKS nr. 1 van 30. 12. 1952, blz. 4.

4 PB nr. L 352 van 21 . 12. 1991 , blz. 57.
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Grondslag januari 1993

Produkten

en vol«ende maanden
Inning maart 1993
en volgende maanden

Bruinkoolbriketten en halfcokes van bruinkool (')

0,17675

Steenkool van alle soorten (2)

0,21885

Ruwijzer voor zover niet bestemd voor de vervaardiging van wals
of smeedblokken

0,32887

Staal in blokken

0,49658

Walserijprodukten en eindprodukten vermeld in bijlage I van het
Verdrag

0,23770

(') Ten einde rekening te houden met de aftrek bedoeld in artikel 3 dient de hierboven vastgestelde heffing te
worden berekend op de hoeveelheid bruinkoolbriketten en halfcokes van bruinkool, in ton, verminderd met
3 %.

(2) Ten einde rekening te houden met de aftrek bedoeld in artikel 3 dient de hierboven vastgestelde heffing te
worden berekend op de hoeveelheid steenkool, in ton, zoals omschreven in artikel 1 van Beschikking
nr. 2/52, verminderd met 14 % .

Het bedrag van de per ton te betalen heffing in de munteenheden der Lid-Staten van
de Gemeenschap wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 3 van Beschikking
nr. 3289/75/EGKS, zoals deze is gewijzigd bij Beschikking nr. 3334/80/EGKS ".
Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1993.

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1992.
Voor de Commissie
Peter SCHMIDHUBER

Lid van de Commissie

Nr. L 384/7

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 12. 92

BIJLAGE
ONTWERP VAN OPERATIONELE BEGROTING VAN DE EGKS VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1993
(in miljoen ecu)

Behoeften

Guer*amd
bedrag

Middelen

Gkerfmd
bedrag

Uit middelen van het begrotingsjaar te
financieren verrichtingen (niet terugvor

Middelen van het begrotingsjaar

derbaar)

i . Lopende middelen

1 . Administratieve uitgaven

1.1 . Opbrengst van heffing 0,25%

^ 2 Nettosaldo van het vorige begrotings

5

jaar

2. Steun voor wederaanpassing (artikel 56)

185

l3 Boetes

3. Steun voor onderzoek (artikel 55)

123

1.4. Diversen
58 (')

3.2. Kolen

50 (')

4. Steun in de vorm van rentevergoedingen

4.1 . Investeringen (artikel 54)

1 5 (')

125

4.2. Omschakeling (artikel 56)
. 0 . .
.
.
,
,
5. Sociale maatregelen in verband met de
,
. °
...
...
herstructurering van de ijzer- en staalindus
trie (artikel 56)

herstructurering van de steenkoolindustrie

20 (')
105 (2)

wegens

2. Annulering van verplichtingen die vermoe

delijk niet zullen worden uitgevoerd '

3. Niet-gebruikte middelen van het begro

tingsjaar 1992

4. Buitengewone ontvangsten voor sociale
maatregelen in verband met de herstructu
-

,

60

50

C/-^ C • j

, •

5. Aanwending van de reserve voor onvoor
z'ene uitgaven

(2) 6- Buitengewone middelen

548

Verrichtingen gefinancierd met uit eigen
middelen verstrekte leningen
7. Sociale woningbouw
(') Steun voor projecten met specifieke milieu-effecten ;
3.1
3.2
3.3
4.1

:
7
: 16
:
3
: 20

Totaal : 46

269
2
p. m.

rering van de EGKS-industrieën

- . ,
i
•
i
.
.
6. Sociale maatregelen in verband met de

(artikel 56)

verh0gingen

vertraagde overmaking

3.1 . Staal

3.3. Sociale aangelegenheden

en

125

63

40
n m

P- m-

P- m-

49
548

Herkomst van de eigen middelen
19

7. Bijzondere reserve en voormalig EGKS
pensioenfonds
(2) RECHAR-programma :
4.2 :
6 :

50
50

Totaal :

100

19
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VERORDENING (EEG) Nr. 3800/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad betreffende de
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 betreffende de tarief- en statistieknomencla
tuur en het gemeenschappelijk douanetarief ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2505/92 (2), inzon
derheid op artikel 9,

Overwegende dat, met het oog op een uniforme toepas
sing van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die als
bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepa
lingen dienen te worden vastgesteld betreffende de inde
ling van „schoeisel" overeenkomstig aantekening 4 a) op
hoofdstuk 64 van de gecombineerde nomenclatuur ; dat
het te dien einde noodzakelijk is een aanvullende aante
kening op te nemen in hoofdstuk 64 van de gecombi
neerde nomenclatuur ; dat bijlage I van Verordening
(EEG) nr. 2658/87 dienovereenkomstig dient te worden
gewijzigd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité nomenclatuur,

De gecombineerde nomenclatuur opgenomen als bijlage I
bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt als volgt gewij
zigd door de volgende aanvullende aantekening in hoofd
stuk 64 :

„Aanvullende aantekening
1 . Voor de toepassing van aantekening 4 a) worden als
„versterkingen" aangemerkt alle stukken materiaal
(bij voorbeeld kunststof of leder) die, ter aanvul
lende versterking, de buitenzijde van het bovendeel

bedekken, ook indien zij aan de zool zijn bevestigd.
Na het verwijderen van de versterkingen dient het
dan zichtbare materiaal het karakter te hebben van

een bovendeel en niet dat van een voering.
Voor de vaststelling van de aard van het materiaal
van het bovendeel moet met de delen die door

toebehoren of versterkingen zijn bedekt rekening
worden gehouden ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste
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, 23 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 267 van 14. 9. 1992, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3801/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekno
menclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3800/92
van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 9,
Overwegende dat, ten einde de uniforme toepassing te
waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als
bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepa
lingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van
de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de
algemene regels voor de interpretatie van de gecombi
neerde nomenclatuur zijn vastgesteld ; dat deze regels ook
van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die,
geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverde
lingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en
die bij specifieke communautaire voorschriften is vastge
steld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen
in het kader van het goederenverkeer ;
Overwegende dat, met toepassing van genoemde alge
mene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in
de bijlage bij deze verordening omschreven goederen
dienen te worden ingedeeld onder de daarmee correspon
derende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de
rtiotiveringen opgenomen in kolom 3 ;
Overwegende dat het wenselijk is dat op een door de
douaneautoriteiten van de Lid-Staten verstrekte bindende

tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in
het gemeenschappelijk douanetarief die niet in overeen
stemming is met de bepalingen van onderhavige verorde
ning, door rechthebbende, gedurende drie maanden, over
eenkomstig de bepalingen van artikel 6 van Verordening
(EEG) nr. 3796/90 van de Commissie (3), een beroep kan

worden gedaan, indien hij een overeenkomst als bedoeld
bij artikel 14, lid 3, onder a) of b), van Verordening (EEG)
nr. 1715/90 van de Commissie (4) heeft afgesloten ;
Overwegende dat deze verordening tevens de goederen
betreft die bedoeld zijn in Verordening (EEG) nr. 1074/80
van de Commissie (^ ; dat deze derhalve dient te worden
ingetrokken ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité nomenclatuur voor de produkten van bijgevoegde
tabel,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel opge
nomen in de bijlage bij deze verordening dienen in de
gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld onder
de corresponderende GN-codes in vermeld in kolom 2
van voornoemde tabel .

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten
verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeen
stemming is met de bepalingen van onderhavige verorde
ring, kan, gedurende drie maanden, door rechthebbende,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van Verorde
ning (EEG) nr. 3796/90, een beroep worden gedaan,
indien hij een overeenkomst als bedoeld bij artikel 14,
lid 3, onder a) of b), van Verordening (EEG) nr. 1715/90
heeft afgesloten.
Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 1074/80 wordt ingetrokken.
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste
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, 23 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
(2) Zie bladzijde 8 van dit Publikatieblad.

4 PB nr. L 365 van 28. 12. 1990, blz. 17.

(4) PB nr. L 160 van 26. 6. 1990, blz. 1 .
5) PB nr. L 113 van 1 . 5. 1980, blz. 54.
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BIJLAGE

Omschrijving van de goederen

GN-code

Motivering

(1)

(2)

(3)

1 . Trainingsschoenen, de enkel bedekkend, met een grof
geprofileerde buitenzooi van rubber en een bovendeel
van kunststof (79 %) en leder (21 %), voorzien van een

6402 91 90

binnenvoering van textiel waarop de stukken kunststof
en leder zijn vastgenaaid (zie afbeelding 8).

2. Trainingsschoenen, de enkel bedekkend, met een
binnenzoollengte van 24 cm of meer, een grof geprofileerde buitenzooi van rubber en een bovendeel van
leder (84 %) en kunststof (1 6 %), voorzien van een
binnenvoering van textiel, die als zodanig niet als deel

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, de aantekeningen 3 en 4 a) en aanvullende
aantekening (GN) 1 op hoofdstuk 64, alsmede de tekst
van de GN-codes 6402, 6402 91 en 6402 91 90

6403 91 13

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, de aantekeningen 3 en 4 a) en aanvullende
aantekening (GN) 1 op hoofdstuk 64, alsmede de tekst
van de GN-codes 6403, 6403 91 en 6403 91 13

3. Zogenaamde bergschoenen, de enkel bedekkend, met
grof geprofileerde buitenzooi van rubber en een bovendeel van textiel waarop stukken leder zijn genaaid, die
ongeveer 80 % van het oppervlak van de buitenzijde
bedekken (zie afbeelding 10).

6404 1 9 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, aantekening 4 a) en aanvullende aanteke
ning (GN) 1 op hoofdstuk 64, alsmede de tekst van de
GN-codes 6404, 6404 19 en 6404 19 90.
Indien de stukken leder, die de versterking of het toebe
horen vormen, worden verwijderd bestaat het bovendeel
geheel uit textiel

4. Trainingsschoenen met grof geprofileerde buitenzooi
van rubber of kunststof en een bovendeel van textiel,
waarop aan de buitenzijde, in uiteenlopende combinaties, stukken leder en/of met kunststof bedekt textiel
zijn genaaid die tot ongeveer 70 % van de oppervlakte

6404 1 1 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, de aantekeningen 3 en 4 a) en aanvullende
aantekening (GN) 1 op hoofdstuk 64, alsmede de tekst
van de GN-codes 6404 en 6404 11 00.

van de buitenzijde van het bovendeel kan dienen. De
lederen en kunststofstukken zijn op de voering vastge
naaid (zie afbeelding 9).

bedekken (zie de afbeeldingen 1 t/m 6).

Indien de stukken leder en/of de met kunststof bedekte
textiel, die de versterking of het toebehoren vormen,
worden verwijderd bestaat het bovendeel geheel uit textiel

5. Trainingsschoenen met een buitenzooi van rubber en
met binnenzoollengte van 27 cm en een bovendeel
van kunststof, waarop aan de buitenzijde stukken leder
zijn genaaid die ongeveer 4$ % van het oppervlak

6402 99 93

bedekken.

6. Trainingsschoenen met een buitenzooi van kunststof
en een bovendeel van textiel waarop op verschillende
plaatsen stukken leder (65 %) en kunststof (1 8 %) zijn
genaaid (zie afbeelding 7).

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, aantekening 4 a) en aanvullende aanteke
ning (GN) 1 op hoofdstuk 64, alsmede de tekst van de
GN-codes 6402, 6402 99 en 6402 99 93

6404 11 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, de aantekeningen 3 en 4 a) en aanvullende
aantekening (GN) 1 op hoofdstuk 64, alsmede de tekst
van de GN-codes 6404 en 6404 1 1 00 .

Indien de stukken leder en kunststof, die de versterking
of het toebehoren vormen, worden verwijderd bestaat het
bovendeel geheel uit textiel

Nr. 1 (') A — Textiel (zichtbaar) ongeveer 31 %
B — Leder ongeveer 69 %

Nr. 2 (') A — Textiel (zichtbaar) ongeveer 47 %
B — Leder ongeveer 37 %
C — Textiel volledig bedekt met kunststof ongeveer
16 %
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Nr. 3 (') A — Textiel (zichtbaar) ongeveer 43 %
B — Leder ongeveer 57 %

Nr. 7 (') A — Textielstof
B — Leder
C — Kunststof

Nr. 4 (') A — Textiel (zichtbaar) ongeveer 32 %
B — Leder ongeveer 65 %
C — Textiel volledig bedekt met leder ongeveer 3 %

Nr. 8 (') A — Leder
B — Kunststof

Nr. 5 (') A — Textiel (zichtbaar) ongeveer 30 %
B — Leder ongeveer 70 %

Nr. 6 (') A — Textiel (zichtbaar) ongeveer 32 %
B — Leder ongeveer 31 %
C — Textiel volledig bedekt met kunststof ongeveer
37 %

Nr. 9 (') A — Leder
B — Kunststof

Nr. L 384/ 11

Nr. L 384/ 12
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Nr. 10 (') A — Textiel
B — Leder
C — Kunststof

(') De schetsen hebben uitsluitend indicatieve waarde.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3802/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

de bijlage bij deze verordening omschreven goederen
dienen te worden ingedeeld onder de daarmee correspon
derende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen opgenomen in kolom 3 ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekno
menclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3800/92 (2),
inzonderheid op artikel 9,

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

Overwegende dat, ten einde de uniforme toepassing te
waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als
bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepa

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

lingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van
de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen ;

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de
algemene regels voor de interpretatie van de gecombi
neerde nomenclatuur zijn vastgesteld ; dat deze regels ook
van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die,
geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverde
lingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en
die bij specifieke communautaire voorschriften is vastge
steld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen
in het kader van het goederenverkeer ;
Overwegende dat, met toepassing van genoemde alge
mene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in

Comité nomenclatuur,

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel
nomen in de bijlage bij deze verordening dienen
gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld
de corresponderende GN-codes vermeld in kolom

2 van

voornoemde tabel .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste
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, 23 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 256 van 7. 9 . 1987, blz. 1 .
(2) Zie bladzijde 8 van dit Publikatieblad.

opge
in de
onder
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BIJLAGE

Omschrijving

GN-code

Motivering

(1 )

(2)

(3)

Bereiding van de soort gebruikt voor het voederen van
dieren, bestaande uit een mengsel van moutkiemen en
resten van het zeven (eventuele andere graankorrels daarander begrepen), verkregen bij aan het mouten van gerst
voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij
bet reinigen van gerstkorrels na het moutproces, met een

2309 90 41

zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30
gewichtspercenten

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 2309,
2309 90 en 2309 90 41 (zie ook GS-toelichtingen, post
2309, deel II, punt C).

^et Pr°dukt kan niet worden beschouwd als brouwerij
van Post 2^03

Nr. L 384/ 15
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VERORDENING (EEG) Nr. 3803/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4142/87 tot vaststelling van de
voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde góederen, bij invoer, de
toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestem
ming van die goederen is onderworpen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

„Artikel 9

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekno
menclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3800/92 (2)
inzonderheid op artikel 11 ,

Overwegende dat op de goederen met een „bijzondere
bestemming" bij het in het vrije verkeer brengen slechts
een beperkt recht dan wel een nulrecht van toepassing is
op voorwaarde dat zij voor een vastgesteld doel worden
gebruikt ; dat ze derhalve slechts volledig vrij zijn op het
ogenblik waarop ze voor dit doel worden gebruikt of
ingeval na afloop van de periode voorzien in artikel 1 1 bis
van Verordening (EEG) nr. 4142/87 van de Commissie (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1419/91 (4) ;
Overwegende dat bij verzending van deze goederen van
de ene naar de andere Lid-Staat, volgens Verordening
(EEG) nr. 4142/87, van de normale procedure van intern
communautair douanevervoer gebruik wordt gemaakt ;
Overwegende dat tengevolge van de interne markt
bedoelde procedure moet worden vervangen door een
procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van controle
exemplaar T 5 dat is ingesteld bij Verordening (EEG)
nr. 2823/87 van de Commissie van 18 september 1987
betreffende de documenten die dienen te worden gebruikt
met het oog op de toepassing van communautaire maatre
gelen die de controle op het gebruik en/of de bestem
ming van de goederen met zich brengen (*) ; dat bijgevolg
artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4142/87 moet worden
gewijzigd ;

Overwegende dat de bepalingen van deze verordening
overeenstemmen met het advies van het Comité nomen

clatuur,

1 . Bij verzending van de in artikel 1 , eerste alinea,
bedoelde goederen van de ene naar de andere Lid
Staat wordt gebruik gemaakt van controle-exemplaar
T 5 ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2823/87 en
wordt de procedure gevolgd die in de leden 2 tot en
met 8 is uiteengezet.

2. De overdrager/afzender stelt een origineel en vijf
kopieën op van controle-exemplaar T 5. Deze kopieën
moeten op duidelijke wijze genummerd worden.
Op controle-exemplaar T 5 worden de volgende gege
vens vermeld :

— in vak A („Kantoor van vertrek"), het bevoegde
douanekantoor van de Lid-Staat van vertrek ;

— in vak 2 de volledige naam en het volledige adres
van degene die overdraagt/afzender ;
— in vak 8 de volledige naam of firmanaam en het
volledige adres van degene die overneemt/
geadresseerde ;
— in het vak „Belangrijke opmerking" (onder vak 14
„aangever/vertegenwoordiger"), wordt tussen de
twee streepjes een streepje aangebracht met de
volgende tekst : „— ingeval van verzending van
goederen in het kader van de bijzondere bestem
mingen, bij de hierboven vermelde persoon die
overneemt/geadresseerde" ;
— in de vakken 31 en 33 respectievelijk de omschrij
ving van de goederen in de staat waarin ze zich op
het tijdstip van verzending bevinden (met inbegrip
van het aantal) en de desbetreffende post van de
gecombineerde nomenclatuur ;
— in vak 38 de netto-massa van de goederen ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

— in vak 103 de netto-hoeveelheid goederen, in
Artikel 1

Artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4142/87 wordt
vervangen door de volgende tekst :
(')
(2)
O
(4)
O

PB
Zie
PB
PB
PB

nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
bladzijde 8 van dit Publikatieblad.
nr. L 387 van 31 . 12. 1987, blz. 81 .
nr. L 135 van 30. 5. 1991 , blz. 30.
nr. L 270 van 23. 9. 1987, blz. 1 .

letters ;

— in vak 104, na het vak „Andere (nauwkeurige
vermelding)" te hebben aangekruist, een van de
volgende aantekeningen in hoofdletters :
DESTINO ESPECIAL : MERCANCÍAS QUE
DEBEN

PONERSE

A

DISPOSICIÓN

DEL

CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 4142/
87, ARTÍCULO 91

Nr. L 384/ 16

SÆRLIGT
STILLES
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ANVENDELSESFORMÅL :
TIL
RÅDIGHED

ERHVERVEREN

SKAL
FOR

[FORORDNING

(EØF)

Nr. 4142/87, ARTIKEL 91
BESONDERE VERWENDUNG : WAREN SIND

DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU

STELLEN [VERORDNUNG (EWG) NR. 4142/
87, ARTIKEL 91
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
αριθ. 4142/87, ΑΡΘΡΟ 9]

(ΕΟΚ)

END USE : GOODS TO BE PLACED AT THE

DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULA
TION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 9]
DESTINATION PARTICULIÈRE : MARCHAN
DISES À METTRE À LA DISPOSITION DU

CESSIONNAIRE

[RÈGLEMENT

(CEE)

N0

4142/87, ARTICLE 91
DESTINAZIONE PARTICOLARE : MERCI DA
METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIO

NARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87,
ARTICOLO 9]
BIJZONDERE

BESTEMMING : GOEDEREN

TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE

CESSIONARIS

[VERORDENING

(EEG)

Nr. 4142/87, ARTIKEL 91
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en doet de tweede en de derde kopie, vóór verzending
van de goederen, toekomen aan het bevoegde douane
kantoor van de Lid-Staat van vertrek, onder de door

dit kantoor gestelde voorwaarden. Voorts zendt hij de
vierde en de vijfde kopie en het origineel met de
goederen naar de persoon die overneemt/
geadresseerde. Het genoemde douanekantoor houdt
de tweede kopie achter en zendt de derde kopie aan
het bevoegde douanekantoor van de Lid-Staat van
bestemming.

4. Zodra degene die overneemt/geadresseerde de
goederen ontvangt, schrijft hij ze in de bij artikel 3,
lid 2, onder c), bedoelde boekhouding in, waarbij hij
het origineel voegt en doet hij de vierde kopie onver
wijld toekomen aan het' bevoegde douanekantoor van
de Lid-Staat van bestemming, onder de door het
kantoor vastgestelde voorwaarden en onder vermel
ding van de datum van aankomst. Ingeval van meer
bevindingen, minderbevindingen, verwisselingen of
andere onregelmatigheden, stelt hij dit kantoor

hiervan meteen in kennis. Voorts zendt hij de vijfde
kopie naar degene die overdraagt/afzender.
5. Met ingang van de in lid 4 bedoelde datum gaan
de verplichtingen die uit deze verordening voort
vloeien over van degene die overdraagt/afzender op
degene die overneemt/geadresseerde. Tot op dat ogen
blik zijn deze verplichtingen ten laste van degene die
overdraagt/afzender.

DESTINO ESPECIAL : MERCADORIAS A PÔR

À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULA
MENTO (CEE) N? 4142/87, ARTIGO 9 ?];
— in vak 106 :

a) indien de goederen, nadat ze in het vrije
verkeer zijn gebracht, een be- of verwerking
hebben ondergaan, de omschrijving van de
goederen in de staat waarin zij zich op het tijd
stip waarin ze in het vrije verkeer werden
gebracht, bevonden en de desbetreffende post
van de gecombineerde nomenclatuur ;
b) het nummer van geldigmaking en datum en
nummer van de aangifte voor het vrije verkeer,
alsmede naam en adres van het betrokken

douanekantoor ;

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 2,
onder e), behoevfen de goederen die volgens de bij dit
artikel vastgestelde procedure worden vervoerd, noch
aan het kantoor van vertrek, noch aan het kantoor van

bestemming te worden aangeboden.

7. Dit artikel is eveneens van toepassing op de
goederen die tussen twee plaatsen in de Gemeenschap
worden vervoerd met gebruikmaking van het grondge
bied van een of meer landen van de EVA en die in

één van deze landen opnieuw worden verzonden.
8.

De douane-instanties van de

Lid-Staten van

vertrek en bestemming verrichten respectievelijk bij
degene die overdraagt/afzender en bij degene die over
neemt/geadresseerde, periodieke controles. Deze
dienen ter zake hun medewerking te verlenen en de
gevraagde inlichtingen te verstrekken .".

— in vak E aan de achterzijde („Bestemd voor de
Lid-Staat van vertrek") :
— het plaatselijk bevoegde douanekantoor
bevoegd voor het grondgebied van de Lid-Staat
van bestemming ;
— de datum van verzending van de goederen.

3. De overdrager/afzender voegt de eerste kopie bij
zijn in artikel 3, lid 2, onder c), bedoelde boekhouding

• Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1993 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 december 1992.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 3804/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 388/92 houdende bepalingen ter uitvoe
ring van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese
departementen (DOM) met graanprodukten en tot vaststelling van de voorzie
ningsbalans
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van
16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen ('), en met name op artikel 2,
lid 6,

Overwegende dat ter uitvoering van artikel 2 van Verorde
ning (EEG) nr. 3763/91 bij Verordening (EEG) nr. 388/92
van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2027/92 (3), de voorzieningsbalans inzake graan
produkten voor de DOM voor 1992 is vastgesteld ; dat die
voorzieningsbalans voor 1993 moet worden vastgesteld ;
dat in artikel 4, lid 1 , van die verordening is bepaald dat
de steuncertificaataanvragen moeten worden ingediend
tijdens de eerste vijf werkdagen van elke maand ; dat om
rekening te houden met de specifieke handelsgebruiken
voor gries en griesmeel van durum tarwe moet worden
voorzien in de mogelijkheid om aanvragen op iedere dag
van de maand in te dienen ; dat Verordening (EEG)
nr. 388/92 bijgevolg moet worden gewijzigd ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 388/92 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

In afwijking van artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 388/92 kunnen aanvragen voor steuncertificaten voor
de levering van gries en griesmeel van durum tarwe van
oorsprong uit de Gemeenschap op elke werkdag van
iedere maand worden ingediend.
Artikel 3

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, 23 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1 .
O PB nr. L 43 van 19. 2. 1992, blz. 16.
(3) PB nr. L 207 van 23. 7. 1992, blz. 21 .
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BIJLAGE
VOORZIENINGSBALANS VAN DE DOM VOOR GRANEN VOOR 1993

Eerste halfjaar 1993
(in ton)
Granen van oorsprong uit derde landen

(ACS/ontwikkelingslanden)

Gries

Zachte tarwe

Gerst

Maïs

of EEG

en griesmeel
van durum tarwe

Guadeloupe

36 000

5 000

10 000

—

Martinique

5 000

2 000

13 000

1 500

Guyana

1 000

500

1 000

—

20 000

10 000

80 000

—

62 000

17 500

104 000

1 500

Réunion

Totaal

185 000

Tweede halfjaar 1993
(in ton)

Granen van oorsprong uit derde landen

(ACS/ontwikkelingslanden)

Gries

Zachte tarwe

Gerst

Maïs

of EEG

en griesmeel
van durum tarwe

Guadeloupe

36 000

5 000

10 000

—

Martinique

5 000

2 000

13 000

1 500

Guyana

1 000

500

1 000

—

20 000

10 000

80 000

—

62 000

17 500

104 000

1 500

Réunion
Totaal

1 85 non
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VERORDENING (EEG) Nr. 3805/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

tot vaststelling voor 1993 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van
meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met
boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong
mogen vissen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van
7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de
instandhouding van de visbestanden ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3034/92 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3554/90 van de
Commissie van 10 december 1990 tot bepaling van de
uitvoeringsbepalingen van de vaststelling van de lijst van
vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8
meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met
boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9
meter bedraagt, op tong mogen vissen (3), en met name op
artikel 1 , lid 1 ,

Overwegende dat artikel 9, lid 3, onder c), van Verorde
ning (EEG) nr. 3094/86 voorziet in een jaarlijks vast te
stellen lijst van vaartuigen waarvan de lengte over alles
meer is dan 8 meter en die in de zones vermeld onder a)
in dat lid op tong mogen vissen met boomkorren waarvan
de totale boomlengte meer dan 9 meer bedraagt ;
Overwegende dat opneming in de lijst geen afbreuk doet
aan de toepassing van de andere maatregelen voor de

instandhouding van de visbestanden waarin Verordening
(EEG) nr. 3094/86 of Verordening (EEG) nr. 170/83 van
de Raad (4) voorziet of die overeenkomstig die verorde
ningen zijn vastgesteld ;
Overwegende dat moet worden overgegaan tot de vast
stelling van de lijst volgens de uitvoeringsbepalingen vast
gesteld bij voornoemde Verordening (EEG) nr. 3554/90,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De lijst van vaartuigen, voor 1993, die krachtens artikel 9,
lid 3, onder c), van Verordening (EEG) nr. 3094/86 boom
korren met een totale boomlengte van meer dan 9 meter
mogen gebruiken in de zones vermeld onder a) in dat
lid is opgenomen in de bijlage.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1992.
Voor dè Commissie

Manuel MARÏN
Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 288 van 11 . 10. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 307 van 23. 10. 1992, blz. 1 .

(4 PB nr. L 346 van 11 . 12. 1990, blz. 11

(4) PB nr. L 24 van 27. 1 . 1983, blz. 1 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
,

atricu a. y

Nombre del barco

foho

Havnekendingsbogstaver og
-nummer

Fartøjets navn

Indicativo

de llamada

de radio
Radio

, ., .

.

Puerto de registro

Registreringshavn

Äußere Identifizierunes-

Potencia

del motor

(kW)

Maskin
effekt
(kW)

..

...

Motorstärke

kennbuchstaben und
-nummern

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Εξωτερικά αναγνωριστικά
στοιχεία
Γράμματα και αριθμοί

Όνομα του σκάφους

Αριθμός
κλήσεως (μέσω
ασύρματου)

Λιμένας νηολόγησης

Ισχύς
μηχανών
(kW)

External
letters + numbers

Name of vessel

Radio
..
ca S1^n

Port of registry

Engine
power
(kW)

identification
Numéro

Indicatif

d'immatriculation
lettres + chiffres

Identificazione
esterna
.

.

Puissance

Nom du bateau

d'appel
radio

Nome del peschereccio

,. , .
di chiamata

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

lettere + numen

Port d'attache

Indicativo

Identificação
i .

j

Nome do navio

.

Potenza
motrice
.,

Motor

Naam van het vaartuig

xi

externa

motrice
(kW)

(kW)

Op de romp aangebrachte

identificatieletters en
-cijfers

,, -™
*

letras + numéros
1

2

...

.

Indicativo

,

,

,

de chamada

„

Potência

,

Porto de registro

e

3

vermogen
(kW)

4

motriz

., w.

(kW)
5

BELGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

A
B

2
601

Nancy
Van Maerlant

OPAB
OPYA

Antwerpen
Blankenberge

213
221

BOU

4

Astrid

OPAD

Boekhoute

79

BOU
BOU

6
7

Anja
De Enige Zoon

OPAF
OPAG

Boekhoute
Boekhoute

103
219

BOU

24

K
K
N
N

8
13
555
782

Beatrix

OPAX

Boekhoute

202

Aquarius
Morgenster
Valentino
Nancy

OPAH
OPAM
OPVY
OQFD

Kieldrecht
Kieldrecht
Nieuwpoort
Nieuwpoort

220
218
110
110
110

O

20

Goewind

OPAT

Oostende

O

32

Jessica

OPBF

Oostende

99

O

49

Steve

OPBW

Oostende

143

O
O

62
64

Dini
Black Jack

OPCJ
OPCL

Oostende
Oostende

221
143

O
O

82
100

St. Antoine
Emilie

OPDD
OPDV

Oostende
Oostende

138
176

O
O

101
110

Benny
Jeaninne-Margaret

OPDW
OPEF

Oostende
Oostende

184
193

O

142

Hermes

OPFL

Oostende

191

O
O

211
455

Christoph
Zeesymphonie

OPIC
OPSC

Oostende
Oostende

158
184

O
O
O

481
533
536

Bi-Si-Ti
Virtus
Zeevalk

OPTC
OPVC
OPVF

Oostende
Oostende
Oostende

165
147
166
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1

2

3

4

O

552

Marathon

OPW

Oostende

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

12
86
88
403
430
445
447
472
474
554
582
586

Sabrina
Surcouf
Nova-Cura
Stern
Margibel
Marina
Hurricane
Condor
Argo
Lucky Star II
Asannat
Mermaid

OPAL
OPDH
OPDJ
OPQC
OPRD
OPRS
OPRU
OPST
OPSV
OPVX
OPWZ
OPXD

Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
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5

99

210
143
104
110
1 84
221
143
132
220
191
107
177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA
ACC

2

Emma

DCGK

Accumersiel

175

ACC

3

Harmonie

DCRK

Accumersiel

184

ACC

4

Freya

DCGU

Accumersiel

175

ACC

5

Anita

DCPF

Accumersiel

146

ACC

6

Uranus

DCCA

Accumersiel

175

ACC

7

Elke

DCGN

Accumersiel

175

ACC
ACC
ACC
AG

11
13
16
8

Helene
Erika
Edelweiß
Eitje Looden

DJDR
DCJD
DCPJ
DCKC

Accumersiel
Accumersiel
Accumersiel
Greetsiel

183
164
144
146

BEN

2

Möwe

DCET

Bensersiel

188

BÜS
BÜS

1
4

Catja
Adler

DIZW
DJIC

Bösum
Büsum

88
100

CUX

1

Cuxi

DFNB

Cuxhaven

104

CUX

2

Troll

DG4396

Cuxhaven

97

CUX

3

Seestern

DFJO

Cuxhaven

130

CUX

6

Heimkehr

DEKY

Cuxhaven

130

CUX

7

Edelweiß

DFBO

Cuxhaven

162

CUX
CUX
DAN

8
13
3

Johanna
Fortuna
Seestern

DJEN

Neuhaus-Oste
Cuxhaven
Dangast

92
134
68

Berendine

DCSY

Ditzum

1 88

DCIC

Ditzum

110

DIT

1

DIT

2

. Annäus Bruhns

DIT

5

Gertje Bruhns

DCPV

Ditzum

147

DIT

6

Heike

DCRE

Ditzum

170

DIT

9

Condor

DCVS

Ditzum

180

DIT
DOR
DOR

18
2
4

Jan Bruhns
Hoffnung
Saphir

DETV
DESX
DFAX

Ditzum
Dorum
Dorum

217
161
216

DOR

5

Stör

DFAT

Dorum

1 64

DOR

8

Delphin

DEUP

Dorum

137

DOR

12

Sirius

DESC

Dorum

165

DOR

13

Dithmarschen

DIZM

Dorum

125
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1

2

3

4

5

DOR

15

Else

Dorum

124

DOR

16

Poseidon

DFCS

Dorum

220

DDMP

Fedderwardersiel

191

FED

1

Orion

FED

2

Sirius

FED

3

Venus

FED

4

FED

5

FED
FED

Fedderwardersiel

147

DLIL

Fedderwardersiel

217

Christine

DLIG

Fedderwardersiel

180

Butjadingen

DDHN

Fedderwardersiel

183

6

Vörut

DDDT

Fedderwardersiel

93

9

Bianka

DLIX

Fedderwardersiel

191

DDJB

Fedderwardersiel

180

FED

10

Edelweiß

FED

11

Nordstern

FED

12

Rubin

FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
GRE

1
3
7
18
20
23
35
36
75
76
86
1

Saturn
Holsatia
Polarstern
Adler
Falke
Godewind
Ulli
Heimatland
Luise
Anneliese
Sirius
Edde

GRE

2

GRE

3

GRE

4

Magellan

Fedderwardersiel

93

DDIT

Fedderwardersiel

183

DIRJ
DIST
DIRH
DIQL
DIQT
DIRK
DIRQ
DIUP
DIJK
DITD
DB5381
DCSJ

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Greetsiel

138
151
151
136
130
151
107
131
145
151
151
146

Erna

DCOH

Greetsiel

110

Horizont

DCMU

Greetsiel

184

DMXQ

Greetsiel

184

GRE

5

Oberon

DCIL

Greetsiel

186

GRE

6

Albatross

DCJJ

Greetsiel

145

GRE

7

Emsstrom

DCCH

Greetsiel

221

GRE

8

Nordsee II

DCVF

Greetsiel

146

GRE

9

Odin

DCBG

Greetsiel

184

GRE
GRE

10
11

Jan Ysker
Korsar

DDAY
DCEJ

Greetsiel
Greetsiel

165
184

GRE

12

Condor

DCVO

Greetsiel

188

GRE
GRE

13
14

Jan Looden
Wangerland

DCRA
DCEQ

Greetsiel
Greetsiel

145
184

GRE

15

Zwei Gebrüder

DCEP

Greetsiel

186

GRE
GRE

16
17

Angelika
Odysseus

DCEY
DCFP

Greetsiel
Greetsiel

184
206

GRE

18

Karl Zink

DCVQ

Greetsiel

132

GRE

19

Flamingo

DCFW

Greetsiel

184

GRE

20

Sechs Gebrüder

DCGO

Greetsiel

190

GRE

21

Sturmvogel

DCGR

Greetsiel

140

GRE

22

Frieda Luise

DCPU

Greetsiel

199

GRE

24

Friedrich Conradi

DCVW

Greetsiel

221

190

GRE

25

Delphin

DCME

Greetsiel

GRE

28

Vorwärts

DCDN

Greetsiel

110

GRE

29

Paloma

DCEL

Greetsiel

219

HAR

1

Gesine Albrecht

DCQM

Harlesiel

191

HAR
HAR
HAR

2
4
5

Jens Albrecht II
Hilde
Ruth Albrecht

DCJG
DCMJ

Harlesiel
Harlesiel
Harlesiel

150
198
175

HAR
HAR

6
7

Gudrun Albrecht
Poseidon

DCCD
DCWF

Harlesiel
Harlesiel

214
132
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1

2

3

4

5

HAR
HAR

10
14

Wangerland
Georg Albrecht

DCVZ
DCBU

Harlesiel
Harlesiel

114
180

HAR

20

Marion Albrecht

DCGF

Harlesiel

175

HOO

1

Kpt. Haye Laurenz

DJIS

Hooge

HOO

3

Nantiane

DLYL

Hooge

132

HOO

52

Aggi

DDAE

Hooksiel

199

HOO

61

Samland

DDEP

Hooksiel

206

HOR
HUS
HUS

1
2
6

Falke
Heike
Oland

DEPJ
DJGJ
DJFU

Horumersiel
Husum
Husum

110
129
174

HUS

7

Gila

DDEY

Husum

175

HUS
HUS
HUS

9
18
19

Edelweiß
Friesland
Marion

DJGC
DJGB
DJGF

Husum
Husum
Husum

180
184
184

HUS

28

Zukunft

DLYQ

Husum

162

NC

335

Wilhelm

DJEI

Cuxhaven

184

NC

458

Ramona

DFNZ

Cuxhaven

146

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

225
226
228
230
231
232
235
240
241
243

Antares
Keen Tied
Gorch Fock
Polaris
Medusa
Seerose
Nordlicht
Anna I
Liebe
Seeschwalbe

DJES
DCBQ
DCMO
DCCX
DCFU
DDGE

Neuharlingersiel .
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel

184
147
147
110
184
184
110
135
114
177

NEU

319

Nordlicht

Neuhaus

138

NOR
NOR

202
203

Johanne
Sperber

DD3833
DFND

Norddeich
Norddeich

107
169

NOR

205

Anette

DCEM

Norddeich

161

NOR

207

Seestern

DCJS

Norddeich

146

NOR

208

Erika

DCHU

Norddeich

191

NOR

209

Sirius

DCLS ,

Norddeich

96

NOR

211

Helga

DCPP

Norddeich

175

NOR

212

Alwine

DCMN

Norddeich

92

NOR

223

Nordlicht

DCTH

Norddeich

110

NOR

224

Nordland

DCTA

Norddeich

110

NOR

225

Nordmeer

DCDB

Norddeich

110

NOR
NOR

228
230

Nordstern
Nordsee

DCWV
DCKR

Norddeich
Norddeich

185
110

NOR

231

Nordstrom I

DCJO

Norddeich

219

NOR

232

Nordstrand

DCIO

Norddeich

110

ON
PEL

180
1

Jupiter
Yvonne

DLHG
DJIG

213
184

PEL

2

Annemarie

DJFK

Fedderwardersiel
Pellworm
Pellworm

PEL
POG

9
2

Norderoog
Jan

DLZC
DCRD

Pellworm
Pogum

182
146

SC
SC

1
2

Godenwind
Stolper Bank II

DJHV
DIVQ

Büsum
Büsum

1 84
221

SC
SC

4
5

Wattenmeer
Atlantis

DITO
DIXG

Büsum
Büsum

184
183

DDFS

DFNS

132
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5

SC

6

Keen Tied

DISU

Büsum

184

SC

7

Seefuchs

DIUQ

Büsum

184

SC

8

Birgit I

DIYR

Büsum

179

SC
SC
SC

9
10
13

Wotan
Amrum Bank
Condor

DIZO
DIRT
DISD

Büsum
Büsum
Büsum

184
221
159

SC

14

Maret

DJIJ

Büsum

184

SC

15

Martina

DIWD

Büsum

184

SC
SC

18
20

Gaby Egel
Wiking Bark

DITV
DISA

Büsum
Büsum

183
220

SC

21

Blauort

DDEZ

Büsum

184

SC

27

Butendiek

DIRZ

Büsum

220

SC

28

Doggerbank

DIZL

Büsum

220

SC
SC

30
32

Maarten Senior
Cornelia

DITY
DIUE

Büsum
Büsum

110
184

SC

33

Melanie B

DJGS

Büsum

184

SC

34

Dithmarschen I

DIRV

Büsum

184

SC
SC

36
44

Achat
Klaus Groth

DIVU
DIUC

Büsum
Büsum

100
184

SC
SC
SC

45
52
57

Bussard II
Sabine
Südwind

DJNR
DJHT
DJRS

Büsum
Büsum
Büsum

135
184
184

SC
SCHL

58
1

Oderbank
Orion

DIXM

Büsum
Schlüttsiel

221
55

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
31
32

Hornsriff
Blinkfuer
Germania
Kerstin
Hoffnung
Cap Arcona
Delphin
Rugenort
Dieksand
Christine
Hindenburg
Wiking
Antares
Hanseat
Polli
Atlantik
Albatros
Seerose
Kormoran
Odin I
Venus
Nordfriesland
Paloma G
Teutonia I
Cormoran
Utholm
Tümmler

DIZQ
DJFY
DITK
DFCQ
DISX
DIRF
DIUY
DIWK
DIRB
DJCH
DISC
DISE
DITA
DIVW
DIUZ
DISR
DISO
DISP
DITZ
DIRI
DITW
DJHW
DIWG
DIUO
DFOC
DJEE
DIXU

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog

184
124
184
147
140
184
184
165
184
138
184
172
147
184
178
180
182
165
184
184
182
153
147
181
140
182
165

SD
SD
SD
SH
SH
SH
SPI
SPI

33
34
35
1
6
23
2
4

Marlies
Keen Tied
Marschenland
Bleibtreu
Tanja
Albatros
Skua
Seehund

DCQD
DDEW
DIQK
DMHR
DIUD
DFPF
DERI
DERF

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Spieka
Spieka

184
146
184
220
221
221
169
184
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1

2

SPI
SPI
SPI
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SU

5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
17
20
22
24
26
28
30
2

SU
SU

Europese Gemeenschappen
3

30 . 12. 92

4

5

Nixe II
Nordstern
Fahrwohl
Seeburg
Boreas Nordland
Möwe
Friesland
Nis Randers
Heimatland
Sigrid
Birgit R.
Anja II
Tina I
Poseidon
Korona
Karolin
Wega II
Glück Auf
Fabian
Jupiter

DFBG
DD4413
DJEZ
DJBC
DJBB
DCSP
DJDU
DJGV
DLXW
DJEP
DJDF
DJIV
DLYX
DJHQ
DIQJ
DJIF
DJCE
DLZP
DJMP
DD6372

Spieka
Spieka
Spieka
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Ording
Tönning
Tönning
Tönning
Husum

191
110
132
162
184
182
145
176
107
184
184
184
165
165
165
169
99
184
184
213
131

3
5

Theodor Storm
Andrea

DJDM
DJIM

Husum
Husum

184
184

SU

6

Ostpreußen

DJEL

Husum

184

SU

7

Holstein

DIRM

Husum

110

SU

8

Heimatland

DLZK

Husum

184

SU

9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

SU
SW
SW
SW
SW

12
1
2
3
4

Marianne
Elfriede
Claudia
Rungholdt
Hartje

DJDS
DLZV
DJIO
DLYA
DJGO

Husum
Wyk/Föhr
Wyk/Föhr
Wyk/Föhr
Wyk/Föhr

184
125
182
182
184

TÖN
TÖN
TÖN
TÖN
TÖN

1
2
4
6
32

Paloma
Hay
Pornstrom
Birgit
Capeila II

DJET
DJGD
DA7121
DJFS

Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning

74
40
88
130
165

VAR

1

Sturmvogel

DDAX

Varel

175

VAR

6

Hein Godenwind

DDBL

Varel

180

VAR
VAR

7
18

Falke I
Helga

DJDW

Varel
Varel

130
109

,

WIT

1

Christina

DIQQ

Wittdün

124

WIT

12

Nausikaa

DDFA

Wittdün

183

WRE

1

Apollo

DFCM

Wremen

130

WRE

2

Koralle

DFBB

Wremen

131

WRE

3

Falke

DESJ

Wremen

169

WRE

4

Wremen

DFAZ

Wremen

184

WRE

5

Land Wursten

DEQW

Wremen

221

WRE

6

Condor

DETZ

Wremen

110

WRE

7

Seerose

DEQX

Wremen

138

WRE
WRE

9
10

Neptun
Julia

DISK
DJHL

Wremen
Wremen

184
184
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2

1

4

3

5

DINAMARCA / DANMARK / DANEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA

E

9

E
E
E

27
35
45

Tjalfe

XPBF

Esbjerg

125

Bitten
Karen Lund
Jette Susanne

OXNS
OUYB
OXDU

Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg

217
200
201

E
E

HV

61
223
428
454
614
641
3
6

Di-Je
Maibritt Thygesen
Christina
Anna-Ester
Leif Brink
Rune Egholm
Vinnie Runge
Hansine

OWFZ
OU3102

125
128

XP3312
OUOT
OWAS
OXAO
XP2750

Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Havneby

161
169
165
214
165
148

HV

35

Svend Age

OZNX

Haderslev

169

HV
HV

41
58

Havsand
Komet

XP3685
XP2918

Haderslev
Haderslev

147
197

E
E
E
E

HV

OVIT

HV

67

Juvredyb

XP3614

Haderslev

104

HV

73

Røm

OXTW

Haderslev

165

HV
HV
RI

80
89
78

Nordlyset
Helga-Vera
Lasse Steenberg

XP4787
5QEV
OXUM

Haderslev
Haderslev
Hvide Sande

144
1 68
125

RI

450

Perkredes

OXUL

Ringkøbing

213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK /
FRANÇA
DK

341077L

Nautilus

FP 7466

DK

6S9450Y

Eric-Marie-Ange

FU 4888

DK

779894F

Manoot'che

FG 8312

Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque

55

182
162

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

BR
BR
BR
BR
BR
DZ

7
10

Res Nova
Johanna
Adriana
Nellie
Broedertrouw
Alina

PHAI
PFDQ
PCDR
PGEL
PDGH
PCMH

Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Delfzijl

221
221
166
179
221
174

19
23
35
3

GO
GO
GO

29

Jan Maria

PEZI

Goedereede

221

33
52

De Hinder
Elisabeth

PD NI

Goedereede
Goedereede

221
134

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HD

13
14
41
50
62
75
92
14

Wobbegien
Grietje
Antje
Zeevalk
Willem Tjitsche
Elisabeth

Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Den Helder

113
134
134
165
127
221
220
221

HD

147

KG

PEKN
PIXY
PDWR

Skagerak

PHIM

Wilhelmina

PIPP

Den Helder

221

5

Zeearend

PIWA

Kortgene

221

KG

6

Imantje

PEVK

Kortgene

221

KG
KG

7
9

Christina
Pieternella

PDKG
PGTD

Kortgene
Kortgene

221
221

Publikatieblad van de

Nr. L 384/28

1

2

KW
LO

44
5

LO
NC

20
304

Zwarte Arend
Tiny Rotgans

PIZQ
PHZA

PFSK

12

NZ
OD
OD
OD
SCH
SCH
SCH
SCH
SL
TH
TH
TH

21
3
5
18
10
18
25
66
16
5
15
35

Magdalena
Jan
Clara Jacoba
Johannes Lars
Drie Gebroeders
Gemma Jacoba
Annie-B
Johannes Cornelis
Morgenster
Adriana Maatje
Maria
Morgenster

36
42
61
3

Izabella
Jacomina Carolina
Johanna Cornelia
Bass Rock

TX

7

TX

25

Everdina

TX

50

Deneb

UQ
UQ
UQ
UQ
VLI
VLI
WL
WL

3
7
16
17
8
45
8
15

Grietje
Truus
Atlantis
Albatros
Elisabeth-C
Vertrouwen
Albatros
Monte Tjerk

WON

24

Elisabeth

WON
WON

29
43

Albertje
Vaya Con Dios

WON

77

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

2
3
10
15
16
20
21
22
27
34
36
54
60
71
72
75
77
88
89
98
102

3

Willy Alida
Eeltje Jan

NZ

' TH
TH
TH
TS
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PDJV
PFDU
PDTG
PEGT
PCTF
PFDE
PGAO
PCDG
PFUJ
PGAW
PEXR
PEYA
PFDD
PDOM

4
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5

Katwijk
Ulrum-Lauwersoog

199
125

Ulrum-Lauwersoog
Wieringen

134
221

Terneuzen

114

Terneuzen
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Stellendam
Tholen
Tholen
Tholen

99
188
221
221
221
221
221
104
134
221
221
221

Tholen
Tholen
Tholen
Terschelling

221
221
221
156

Texel

221

Texel

74

Texel

188

Usquert
Usquert
Usquert
Usquert
Vlissingen
Vlissingen
Westdongeradeel
Westdongeradeel

146
184
147
128
221
221
92
107

PDWL

Wonseradeel

221

PIFI

Wonseradeel
Wonseradeel

136
113

Wietske

PIRC

Wonseradeel

162

Carla Maria
Noordster
Petrinä
Pieter Cornelis
Catharina Judit
Elisabeth
Jente
Barend Jan
Visarend
Leendert Jan
Cornelis Willem
Cornelis-Nan
Verwachting
Marry-An
Alberta
Sandra Petra
Ananjah Conzelo
Rana
Geja Anjo
Else Jeanette
Limanda

PDHV
PGII
PGSD
PGSW

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

188
214
188
220
71
221
221

PDNF

PDWP

PDXH
PFCW
PCYC
PIGX
PFNU
PDKY

PIFS
PFVJ
PCFK
PHIG
PCQZ
PGYN
PDXK
PFOV

221
177
221
169
221
221
220
188
177
188
184
175
177
118
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1

2

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

106
107
108
128
131
222
224
244

YE

52

YE
YE

ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

2
11
17
18
31
33
44
54

ZK
ZK
ZK
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5

Alida Catherina
Jannie Diana
Stella Maris
Concordia
Twee Gebroeders
Anna Tatjana
De Vrouwe Tea
Texelstroom

PFAE
PHTG
PDJQ
PIBP
PCRL
PDOI
PHXZ

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

134
158
221
221
175
220
221
174

Adriana

PCEB

Yerseke

221

138

Maatje Helena

PFSB

Yerseke

221

139

Elisabeth

PDXB

Yerseke

221

Jacob Geertruida
Hoop Op Zegen
Johannes Dirk
Liberty
Hunze

PEZH

Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp

188
134
113
138
124

Reitdiep
Vier Gebroeders
Goede Verwachting

PIGY

159
174
138
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VERORDENING (EEG) Nr. 3806/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

tot vaststelling van het aantal jonge mannelijke runderen dat in het eerste kwar
taal van 1993 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, en houdende
afwijking, voor dat kwartaal, van Verordening (EEG) nr. 2377/80 ten aanzien van
de toewijzing van de beschikbare aantallen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2066/92 (2), en met name op
artikel 13, lid 4, artikel 15, lid 2, en artikel 25,

Overwegende dat de Raad in het kader van de invoerre
geling voor jonge mannelijke mestrunderen een op
ramingen berustende balans van 1 98 000 stuks voor het
tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 1993 heeft
gemaakt ; dat krachtens artikel 13, lid 4, onder a), van
Verordening (EEG) nr. 805/68 het aantal dat per kwartaal
mag worden ingevoerd en het percentage waarmee de
heffing bij invoer van deze dieren wordt verminderd,
moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat de wijze waarop deze bijzondere rege
ling moet worden toegepast, is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 612/77 van de Commissie (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1121 /87 (4), en bij Verorde
ning (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie (% laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 815/91 (6) ;
Overwegende dat het noodzakelijk is gebleken rekening
te houden met de behoeften van bepaalde gebieden in de
Gemeenschap die een zeer groot tekort hebben aan
mestrunderen ; dat een dergelijk tekort zich in Italië en in
Griekenland voordoet, waar de behoeften voor het eerste

kwartaal van 1993 op 42 120 respectievelijk 6 435 dieren
kunnen worden geraamd ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1432/92 van
de RaadQ, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2015/
92 (8), de handel tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Republieken Servië en Montenegro
verboden is ; dat deze republieken derhalve van de hierna
volgende regeling moeten worden uitgesloten ;

Overwegende dat de Tsjechische en Slowaakse Federatieve
Republiek op grond van brief nr. 2 bij de Interimovereen
komst tussen de Europese Economische Gemeenschap en
(')
(2)
(3)
(4)
0
(6)
Q
(8)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
215 van 30. 7. 1992, blz. 49.
77 van 25. 3. 1977, blz. 18.
109 van 24. 4. 1987, blz. 12.
241 van 13. 9. 1980, blz. 5.
83 van 3. 4. 1991 , blz. 6.
151 van 3. 6. 1992, blz. 4.
205 van 22. 7. 1992, blz. 2.

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds,
en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek,
anderzijds, in aanmerking dient te komen voor deze
regeling ;
Overwegende dat de behoefte aan jonge mestrunderen
een reden is om in het eerste kwartaal van 1993 voor

runderen met een gewicht van 220 tot 300 kilogram die
van oorsprong en van herkomst zijn uit Hongarije, Polen
of de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, de
heffing met een hoger percentage te verlagen ;
Overwegende dat de beschikbare aantallen onder de tradi
tionele importeurs van het betrokken contingent en de
andere belanghebbende aanvragers moeten worden
verdeeld ;

Overwegende dat, om de toewijzing van de beschikbare
aantallen te vergemakkelijken, van Verordening (EEG)
nr. 2377/80 moet worden afgeweken ; dat voor de traditio
nele importeurs de beschikbare aantallen rechtstreeks in
verhouding tot de in de afgelopen drie jaar ingevoerde
aantallen moeten worden toegewezen ; dat wat de andere
aanvragers betreft de beschikbare aantallen in verhouding
tot de gevraagde aantallen moeten worden toegewezen ;

Overwegende dat, om voor de andere aanvragers een
billijker verdeling van de beschikbare aantallen mogelijk
te maken, het maximumaantal stuks waarop iedere
aanvraag voor een invoercertificaat betrekking kan
hebben, moet worden beperkt ; dat het om economische
redenen nodig is een minimumaantal stuks voor de
betrokken aanvragen vast te stellen ;

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 1

1 . Voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart
1993 wordt het in artikel 13, lid 4, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 bedoelde maximumaantal op
52 335 jonge mannelijke mestrunderen gesteld, waarvan :

a) 6 805 stuks met een levend gewicht van ten hoogste
300 kilogram, waarvoor de heffing met 65 % wordt
verlaagd, en
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b) 45 530 stuks met een levend gewicht van 220 tot 300
kilogram, van oorsprong en van herkomst uit Honga
rije, Polen of de Tsjechische en Slowaakse Federatieve

Nr. L 384/31

de produkten worden door de Lid-Staten gespecificeerd in
de in artikel 15, lid 4, onder a), van Verordening (EEG)
nr. 2377/80 bedoelde mededeling.

Republiek, waarvoor de heffing met 75 % wordt
verlaagd.

2. De in lid 1 bedoelde verlagingen zijn van toepassing
op de heffing die geldt op de datum van aanvaarding van
de aanvraag om de produkten in het vrije verkeer te bren
gen.

3.

De in lid 1 genoemde aantallen worden als volgt

verdeeld :
Italië

a) 6 805 stuks
b) 45 530 stuks

Griekenland

Andere
Lid-Staten

5 480

835

490

36 640

5 600

3 290

4. De certificaataanvraag en het certificaat hebben
overeenkomstig artikel 9, lid 1 , onder c), van Verordening
(EEG) nr. 2377/80 betrekking op :

— hetzij jonge runderen met een gewicht tot 300 kilo

7. Van de aan Italië en Griekenland toegewezen
aantallen wordt voor iedere categorie en in afwijking van
artikel 15, lid 6, onder a), van Verordening (EEG)
nr. 2377/80 :

a) 90 % rechtstreeks toegewezen aan de aanvragers die
het bewijs leveren in de laatste drie kalenderjaren
dieren in het kader van de betrokken regeling te
hebben ingevoerd. De verdeling geschiedt naar verhou
ding van de aantallen die de aanvragers in de
betrokken drie jaar hebben ingevoerd ;
b) 10 % toegewezen aan de andere aanvragers.

8. Het in lid 7 bedoelde bewijs wordt geleverd met het
douanedocument waarmee de dieren in het vrije verkeer
zijn gebracht.
9. Voor de- in lid 7, onder b), bedoelde aantallen
worden de invoercertificaten slechts afgegeven voor een
aantal van tien stuks of meer.

gram,

— hetzij jonge runderen met een gewicht van 220 tot
300 kilogram, van oorsprong en van herkomst uit
. Hongarije, Polen of de Tsjechische en Slowaakse
Federatieve Republiek.
In het laatste geval moet op de certificaataanvraag en op
het certificaat in de vakken 7 en 8 een van de volgende
vermeldingen worden aangebracht :
— Hungría y/o Polonia y/o República Federativa Checa y
Eslovaca

— Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og
Slovakiske Føderative Republik
— Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und
Slowakische Föderative Republik

— Ουγγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και
Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
— Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak
Federal Republic
— Hongrie et/ou Pologne et/ou République federative
tchèque et slovaque
— Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e
slovacca

— Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse
Federatieve Republiek
— Hungria e/ou Polónia e/ou Republica Federativa
Checa e Eslovaca.

Het certificaat houdt de verplichting in tot invoer uit een
of meer van de aangegeven landen.
5. Met het in lid 4, eerste alinea, eerste streepje,
bedoelde certificaat mogen geen dieren van oorsprong uit
de Republieken Servië en Montenegro worden ingevoerd.

6. De gewichtscategorieën en in het in lid 4, eerste
alinea, tweede streepje, bedoelde geval de oorsprong van

Artikel 2

1.

Voor de - in artikel 1 , lid 7, onder b), bedoelde

hoeveelheden en de hoeveelheden voor de andere Lid

Staten, Italië en Griekenland uitgezonderd :
— moet de aanvraag voor het invoercertificaat betrekking
hebben op een aantal van vijftig stuks of meer, en
— mag geen aanvraag voor een invoercertificaat worden
ingediend voor een aantal dat hoger is dan 10 % van
het beschikbare aantal, behoudens wanneer die 10 %

neerkomt op een aantal van minder dan vijftig stuks ;
in dit geval bedraagt het maximumaantal dus vijftig
stuks.

2. Wanneer in een aanvraag voor een invoercertificaat
het in deze verordening bedoelde aantal wordt over
schreden, wordt voor die aanvraag slechts het als grens
voorgeschreven aantal in aanmerking genomen.
3. De verdeling geschiedt naar verhouding tot de
aangevraagde aantallen. Wanneer als gevolg van de aange
vraagde aantallen de verhoudingsgewijze verlaging tot een
aantal van minder dan tien stuks per certificaat leidt,
wijzen de Lid-Staten door loting certificaten voor een
aantal van tien stuks toe.

Artikel 3

Voor de aantallen die onder de bij artikel 8 , lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (') vast
gestelde voorwaarden worden ingevoerd, wordt voor de
aantallen waarmee de op het invoercertificaat aangegeven
aantallen worden overschreden, de volledige heffing
geïnd.
(') PB nr. L 331 van 2. 12. 1 988, blz. 1 .
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Artikel 4

In de zin van artikel 15, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 2377/80 worden de aanvragen van een zelfde
aanvrager die op dezelfde gewichtscategorie en dezelfde
verlaging van de heffing betrekking hebben, samen als
één enkele aanvraag beschouwd.
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autoriteiten die de invoercertificaten hebben afgegeven,
van het aantal en de oorsprong van de ingevoerde dieren
in kennis. De bevoegde autoriteiten delen deze gegevens
aan het begin van elke maand aan de Commissie mede.

Artikel 5

Artikel 6

Uiterlijk drie weken na de invoer van de in deze verorde
ning bedoelde dieren stelt de importeur de bevoegde

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, 23 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 384/33

VERORDENING (EEG) Nr. 3807/92 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1992

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2182/77, (EEG) nr. 985/81 en (EEG)
nr. 2848/89 voor de sector rundvlees ten gevolge van de vervanging van Verorde
ning (EEG) nr. 569/88 door Verordening (EEG) nr. 3002/92
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2066/92 (2), en met name op

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 7, lid 3,

Overwegende dat voor bepaalde uit interventievoorraden
uitgeslagen produkten een specifiek gebruik en/of een
specifieke bestemming kan worden voorgeschreven ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 569/88 van de
Commissie (3) is vervangen door Verordening (EEG)
nr. 3002/92 (4) waarbij nieuwe gemeenschappelijke bepa
lingen inzake de controle op het gebruik en/of de
bestemming van produkten uit interventie zijn vastgesteld
om te garanderen dat de produkten voor het voorge
schreven doel worden gebruikt en/of de voorgeschreven
bestemming krijgen ;

Overwegende dat naar aanleiding van deze nieuwe bepa
lingen, in de hierna genoemde verordeningen wijzigingen
moeten worden aangebracht wat betreft de daarin
vermelde bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1687/76,
respectievelijk Verordening (EEG) nr. 569/88 :
— Verordening (EEG) nr. 2182/77 van de Commissie van
30 september 1977 houdende uitvoeringsbepalingen
betreffende de verkoop van uit interventievoorraden
afkomstig bevroren rundvlees, dat bestemd is voor
verwerking in de Gemeenschap (*), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3988/87 (é) ;
— Verordening (EEG) nr. 985/81 van de Commissie van
9 april 1981 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
verkoop van voor uitvoer bestemd bevroren rundvlees
uit interventievoorraden Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 809/87 (8);
— Verordening (EEG) nr. 2848/89 van de Commissie van
22 september 1989 inzake de verkoop van bepaalde
produkten van de rundvleessector die in het bezit zijn
van de interventiebureaus aan bepaalde sociale instel
lingen en gemeenschappen (9), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 722/92 (10);
') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 49.
3) PB nr. L 55 van 1 . 3. 1988, blz. 1 .
4) PB nr. L 301 van 17. 10. 1992, blz. 17.
*) PB nr. L 251 van 1 . 10. 1977, blz. 60.
«) PB nr. L 376 van 31 . 12. 1987, blz. 31 .
0 PB nr. L 99 van 10. 4. 1981 , blz. 38 .
s) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 23.
9) PB nr. L 274 van 23. 9. 1989, blz. 9.
10) PB nr. L 179 van 1 . 7. 1992, blz. 82.

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2182/77 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 3, lid 3, wordt «artikel 13, lid 3, van Verorde

ning (EEG) nr. 1687/76" vervangen door „artikel 5,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de
Commissie (*).".

De bijbehorende voetnoot [ (*) PB nr. L 301 van 17. 10.
1992, blz. 17.] wordt toegevoegd.
2. In artikel 4, lid 2, wordt „artikel 13, lid 3, van Verorde

ning (EEG) nr. 1687/76" vervangen door „artikel 5,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3002/92".
3. In artikel 5, lid 2, wordt „artikel 12 van Verordening
(EEG) nr. 1687/76" vervangen door „artikel 4 van
Verordening (EEG) nr. 3002/92".
4. Artikel 9 wordt gelezen :
Artikel 9

In vak 104 van controle-exemplaar T 5 moeten naast
de in Verordening (EEG) nr. 3002/92 voorgeschreven
vermeldingen ook een of meer van de onderstaande
vermeldingen worden aangebracht :
Destinados a la transformación [Reglamento (CEE)
n° 2182/771

Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77)
Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr.
2182/77)
Προοριζόμενα για μεταποίηση [κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 2182/77]
For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)
Destinées à la transformation [reglement (CEE)
n0 2182/77]
Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n.
2182/77]
Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG)
nr. 2182/77)
Destinadas a transformação [Regulamento (CEE)
n ? 2182/771
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In vak 106 van controle-exemplaar T 5 moet worden
vermeld op welke datum het verkoopcontract is
gesloten en moet bovendien de volgende vermelding
worden aangebracht :
— voor vlees dat bestemd is om te worden verwerkt

tot conserven : systeem A ;
— voor vlees dat bestemd is om te worden verwerkt

tot andere produkten dan conserven : systeem B".
Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 985/91 wordt als volgt gewijzigd :

1 . In artikel 1 , lid 2, wordt „Verordening (EEG) nr. 1687/
76" vervangen door „Verordening (EEG) nr. 3002/92
van de Commissie (*).".
De bijbehorende voetnoot [ (*) PB nr. L 301 van 17. 10.
1992, blz. 17.] wordt toegevoegd.
2. In artikel 3, lid 4, wordt „artikel 13, lid 4, van Verorde

ning (EEG) nr. 1687/76" vervangen door „artikel 15
van Verordening (EEG) nr. 3002/92".
3 . Artikel 6 wordt geschrapt.
Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 2848/89 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 6, lid 3, wordt „artikel 5, lid 2, van Verorde

ning (EEG) nr. 569/88" vervangen door „artikel 5, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commis
sie 0
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De bijbehorende voetnoot [ (*) PB nr. L 301 van 17. 10.
1992, blz. 17.] wordt toegevoegd.
2. Artikel 7 wordt gelezen :
„Artikel 7

Bij verzending van vlees uit interventievoorraden naar
instellingen in een andere Lid-Staat moeten in vak 104

van controle-exemplaar T 5 naast de in Verordening
(EEG) nr. 3002/92 voorgeschreven vermeldingen ook
een of meer van de onderstaande vermeldingen
worden aangebracht :

Destinados

a

instituciones

[Reglamento

(CEE)

n° 2848/89]

Bestemt til institutioner (forordning (E0F) nr. 2848/89)
Für Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr.
2848/89)
Για οργανισμούς [κανονισμός (EOK) αριθ. 2848/
89]

For institutions (Regulation (EEC) No 2848/89)
Destines a des institutions [règlement (CEE) n0 2848/
89]

Destinati ad ïstituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]
Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr.
2848/89)
Destinados a instituições [Regulamento (CEE)
n ? 2848/89].".
Artikel 4

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, 23 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 384/35
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VERORDENING (EEG) Nr. 3808/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1992

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 970/90 tot vaststelling van uit
voeringsbepalingen in de sector rundvlees voor landbouwprodukten en bepaalde
door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong uit
de ACS-Staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van
5 maart 1 990 inzake de regeling voor landbouwprodukten
en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of
uit de landen en gebieden overzee (LGO) (l), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 297/91 (2), en met name op
artikel 27,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 970/90 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 815/
91 (4), artikel 3, leden 1 en 2, is voorzien in correcties van
de vermindering van de invoerrechten voor rundvlees,
waarbij rekening wordt gehouden met de monetaire
compenserende bedragen en de monetaire coëfficiënten ;
dat, aangezien deze beide parameters met ingang van
1 januari 1993 niet meer worden toegepast, de bedoelde
correcties moeten worden geschrapt ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 970/90 wordt gewijzigd als volgt :
De tekst van artikel 3, leden 1 en 2, wordt vervangen door
de volgende tekst :
„1.
Het in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 715/90 bedoelde bedrag voor elk produkt dat
bestemd is voor invoer in een Lid-Staat, is gelijk aan

90 % van de heffing bij invoer in de Gemeenschap
die geldt op de eerste maandag van ieder kwartaal.
2. De vermindering wordt in mindering gebracht
op de heffing die geldt op de dag van de aanvaarding
van de aangifte om de goederen in het vrije verkeer te
brengen in de Gemeenschap.".
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

84
36
99
83

van
van
van
van

30. 3. 1990, blz. 85.
8. 2. 1991 , blz. 9.
19. 4. 1990, blz. 8.
3. 4. 1991 , blz. 6.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3809/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1992

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector
slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 (2), en
met name op de artikelen 3 en 7, lid 1 ,
Overwegende dat de sluisprijzen en de heffingen voor de
produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2777/75 vooraf voor ieder kwartaal moeten
worden vastgesteld volgens de berekeningsmethoden
aangegeven in Verordening (EEG) nr. 2778/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststelling van de
voorschriften voor de berekening van de heffing en de
sluisprijs in de sector slachtpluimvee (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 (4);

Overwegende dat, daar de sluisprijzen en de heffingen in
de sector slachtpluimvee laatstelijk bij Verordening (EEG)
nr. 2695/92 van de Commissie 0 voor het tijdvak van
1 oktober tot en met 31 december 1992 zijn vastgesteld,
deze opnieuw moeten worden vastgesteld voor het tijdvak
van 1 januari tot en met 31 maart 1993 ; dat deze vast
stelling in principe moet geschieden op basis van de
prijzen van voedergranen voor het tijdvak van 1 juli tot en
met 30 november 1992 ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs, die
met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april van toepas
sing is, slechts met het verloop van de prijzen voor
voedergranen op de wereldmarkt rekening hoeft te
worden gehouden, indien de prijs van de hoeveelheid
voedergranen een minimumafwijking te zien geeft ten
opzichte van de prijs waarvan bij de berekening van de
sluisprijs van het vorige kwartaal werd uitgegaan ; dat deze
afwijking bij Verordening (EEG) nr. 2778/75 op 3 % is
vastgesteld ;

op de wereldmarkt rekening moet worden gehouden,
indien op dezelfde datum een nieuwe vaststelling van de
sluisprijzen plaatsvindt ;

Overwegende dat, daar een nieuwe vaststelling van de
sluisprijzen plaatsvindt voor zekere produkten, de
heffingen met inachtneming van het verloop van de
prijzen voor voedergranen moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3834/90 van
de Raad van 20 december 1990 houdende verlaging voor
1991 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden (6), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 509/92 (7), en Veror
dening (EEG) nr. 715/90 van de Raad (8) inzake de rege
ling voor landbouwprodukten en bepaalde door
verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen,
van oorsprong uit de ACS-Staten, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 444/92 (9), bijzondere invoerrege

lingen zijn vastgesteld waarbij onder andere voor bepaalde
produkten van de sector slachtpluimvee de heffing met
50 % wordt verlaagd binnen vaste hoeveelheden of jaar
lijkse contingenten ;
Overwegende dat de rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief, onder andere voor bepaalde produkten van
de sector slachtpluimvee, geheel of gedeeltelijk zijn
geschorst bij Verordening (EEG) nr. 3833/90 van de Raad
van 20 december 1990 houdende toepassing van alge
mene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor bepaalde
landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelings
landen (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1509/92 ;

Overwegende dat, krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit
91 /482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Economische Gemeenschap ("), geen heffingen

worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ;

Overwegende dat, aangezien de prijs van de hoeveelheid
voedergranen, gebruikt voor de produktie van slacht
pluimvee meer dan 3 % afwijkt van die waarvan voor het
vorige kwartaal werd uitgegaan, met dit verloop rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de sluis
prijzen voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31 maart

Overwegende dat bij de Verordeningen (EEG) nr. 518/92
(u), (EEG) nr. 519/92 (13) en (EEG) nr. 520/92 (M) van de
Raad van 27 februari 1992 houdende bepaalde voor
waarden voor de toepassing van de Interimovereenkom

1993 ;

de Europese Economische Gemeenschap en de Europese

Overwegende dat bij de vaststelling van de heffing die
met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april van toepas
sing is, slechts met het verloop van de voedergraanprijzen

Ó PB nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1 .

(')
(2)
O
(4)
O

14 PB nr. L 56 van 29 . 2. 1992, blz. 9 .

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

282
378
282
378
272

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 77.
23 . 12. 1992, blz. 23.
1 . 11 . 1975, blz. 84.
23 . 12. 1992, blz. 23.
17. 9. 1992, blz. 44.

sten betreffende de handel en aanverwante zaken tussen

6) PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990 .

8) PB nr.
9) PB nr.
10) PB nr.
") PB nr.
12) PB nr.
13) PB nr.

L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
L 52 van 27. 2. 1992, blz. 7.
L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 86.
L 263 van 19 . 9. 1991 , blz. 1 .
L 56 van 29. 2. 1992, blz. 3 .
L 56 van 29. 2. 1992, blz. 6.
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Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en respectie
velijk de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de
Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek ander
zijds een regeling voor de verlaging van de heffingen bij
invoer van bepaalde produkten is ingevoerd ; dat bij
Verordening (EEG) nr. 579/92 van de Commissie ('),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3730/92 (2), de bepa
lingen zijn vastgesteld inzake de wijze waarop de in deze
overeenkomsten bedoelde regeling moet worden toege
past in de sector slachtpluimvee ;

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

Nr. L 384/37

bedoelde sluisprijzen voor de in artikel 1 , lid 1 , van
dezelfde verordening genoemde produkten worden in de
bijlage vastgesteld.

2.

Voor de produkten van de GN-codes 0207 31 ,

0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71 , 0210 90 79, 1501 00 90,
1602 31 , 1602 39 19, 1602 39 30 en 1602 39 90, waarvoor

het recht in het kader van de GATT is geconsolideerd,
worden de heffingen evenwel beperkt tot de bedragen
welke uit deze consolidatie voortvloeien.

Artikel 2

Artikel 1

1 . De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2777/75
bedoelde heffingen en de in artikel 7 van die verordening

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, 29 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 62 van 7. 3 . 1992, blz. 15 .
(2 PB nr. L 380 van 24. 12. 1992, blz. 12.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1992 tot vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee (') f5)

GN-code

Sluisprijs

Bedrag der heffingen

Heffing

in ecu/ 100 stuks

in ecu/ 100 stuks

%

0105 11 11

22,19

6,24

—

0105 11 19

22,19

6,24

—

0105 11 91

22,19

6,24

—

0105 11 99

22,19

6,24

—

0105 19 10

98,62

20,59

—

0105 19 90

22,19

6,24

—

in ecu/ 100 kg

in ecu/ 100 kg

0105 91 00

76,51

26,03 (4)

—

0105 99 10

86,48

39,21

—

0105 99 20

112,31

39,29 (4)

—

0105 99 30

102,14

29,55 (4)

—

0105 99 50

118,10

41,02

—

0207 10 11

96,13

32,70 (4)

—

0207 10 15

109,30

37,18 (4)

—

0207 10 19

119,09

40,51 (4)

—

0207 10 31

145,92

42,21 (4)

—

0207 10 39

159,95

46,27 (4)

—

0207 10 51

101,73

46,12 (4)

—

0207 10 55

123,54

56,01 (4)

—

0207 10 59

137,26

62,23 (2)(4)

—

0207 10 71

160,44

56,13 (4)

—

0207 10 79

151,23

59,68 (2)(4)

—

0207 10 90

168,72

58,60

—

0207 21 10

109,30

37,18 (4)

—

0207 21 90

119,09

40,51 (4)

—

0207 22 10

145,92

42,21 (4)

—

0207 22 90

159,95

46,27 (4)

—

0207 23 11

123,54

56,01 (4)

—

0207 23 19

137,26

62,23 (2)(4)

—

0207 23 51

160,44

56,13 (4)

—

0207 23 59

151,23

59,68 (2)(4)

—
—

0207 23 90

168,72

58,60

0207 31 10

1 604,40

561,30

0207 31 90

. 1 604,40

561,30

0207 39 11

281,09

106,26 (4)

—

0207 39 13

131,00

44,56 (4)

—

0207 39 15

90,83

32,98 (4)

—

0207 39 17

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 21

180,35

61,35 (4)

—

0207 39 23

169,42

57,63 (4)

—

3 (3)
3 (3)
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GN-code

Nr. L 384/39

Sluisprijs

Bedrag der heffingen

Heffing

in ecu/100 kg

in ecu/100 kg

%

101,48

—

0207 39 25

279,48

0207 39 27

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 31

306,43

88,64 (4)

—

0207 39 33

175,95

50,90 (4)

—

0207 39 35

90,83

32,98 (4)

—

0207 39 37

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 41

233,47

67,54 (4)

—

0207 39 43

109,44

31,66 (4)

—

0207 39 45

196,99

56,98 (4)

—

0207 39 47

279,48

101,48 (4)

—

0207 39 51

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 53

317,58

1 25,33 (2)(4)

—

0207 39 55

281,09

106,26 (2)(4)

—

0207 39 57

150,99

68,45

—

0207 39 61

166,35

65,65 (2)(4)

—

0207 39 63

185,59

64,46

—

0207 39 65

90,83

32,98 (2)(4)

—

0207 39 67
0207 39 71

62,88
226,85

22,83 (2)(4)
89,52 (2)(4)

—
—

0207 39 73

180,35

61,35 (2)(4)

—

0207 39 75

219,28

86,54 (2)(4)

—

0207 39 77

169,42

57,63 (2)(4)

—

0207 39 81

192,35

80,99 (2)(4)

—

0207 39 83

279,48

0207 39 85

62,88

0207 39 90

101,48

—

22,83 (4)

—

160,70

58,35

10

0207 41 10

281,09

106,26 (4)

—

0207 41 11

131,00

44,56 (4)

—

0207 41 21
0207 41 31
0207 41 41
0207 41 51
0207 41 71
0207 41 90
0207 42 10
0207 42 11
0207 42 21
0207 42 31
0207 42 41
0207 42 51
0207 42 59
0207 42 71

90,83
62,88
180,35
169,42
279,48
62,88
306,43
175,95
90,83
62,88
233,47
109,44
196,99
279,48

32,98 (4)
22,83 (4)
61,35 (4)
57,63 (4)
101,48 (4)
22,83 (4)
88,64 (4)
50,90 (4)
32,98 (4)
22,83 (4)
67,54 (4)
31,66 (4)
56,98 (4)
101,48 (4)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0207 42 90

62,88

0207 43 11

317,58

22,83
125,33 (2H4)

—
—
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GN-code

Sluisprijs

Bedrag der heffingen

Heffing

in ecu/ 100 kg

in ecu/ 100 kg

%

0207 43 15

281,09

0207 43 21

150,99

68,45

—

0207 43 23

166,35

65,65 (2)(4)

—

0207 43 25

185,59

64,46

—

0207 43 31

90,83

32,98 (2)(4)

—

0207 43 41

62,88

22,83 (2)(4)

—

0207 43 51

226,85

89,52 (2)(4)

—

0207 43 53

180,35

61,35 (2)(4)

—

0207 43 61

219,28

86,54 (2)(4)

—

0207 43 63

169,42

57,63 (2)(4)

—

80,99 (2)(4)

—

0207 43 71

192,35

0207 43 81

279,48

1 06,26 (2)(4)

101,48

22,83 (4)

—

—

0207 43 90

62,88

0207 50 10

1 604,40

561,30

—

0207 50 90

160,70

58,35

10

0209 00 90

139,74

50,74

—

0210 90 71

1 604,40

561,30

3

0210 90 79

160,70

58,35

10

1501 00 90

167,69

60,89

18

1602 31 11

291,84

84,42

17

1602 31 19

307,43

111,63

17

1602 31 30

167,69

60,89

17

3 (3)

1602 31 90

97,82

35,52

17

1602 39 11

276,40

105,74

—

1602 39 19

307,43

111,63

17

1602 39 30

167,69

60,89

17

1602 39 90

97,82

35,52

17

(') Voor de in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 715/90 vermelde produkten van de GN-codes 0207, 1602 31 en
1602 39, van oorsprong uit de ACS-Staten, wordt de heffing met 50 % verlaagd binnen de in die verordening
genoemde contingenten .

(2) Voor de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3834/90 vermelde produkten van oorsprong uit ontwikkelings
landen wordt de heffing met 50 % verlaagd binnen de in die bijlage genoemde hoeveelheden („vaste bedragen").
(3) Voor de in Verordening (EEG) nr. 3833/90 vermelde produkten van oorsprong uit ontwikkelingslanden worden
de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geschorst en wordt geen heffing toegepast.
(4) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, én waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 579/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen.
(5) 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.

Nr. L 384/41
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VERORDENING (EEG) Nr. 3810/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1992

houdende vaststelling van de bedragen welke in mindering worden gebracht op
de invoerrechten van rundvlees van oorsprong uit de Staten in Afrika, het
Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Commissie (3),
nr. 3808/92 (4),

gewijzigd

bij

Verordening

(EEG)

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van
5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwprodukten
en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of
uit de landen en gebieden overzee (LGO)('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 297/91 (2),
inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 715/90 is voorzien in een vermindering met 90 % van
de invoerrechten van rundvlees ; dat het bedrag van deze
vermindering moet worden berekend overeenkomstig
artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 970/90 van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 715/90
bedoelde bedragen, welke in mindering worden gebracht
op de invoerrechten in de sector rundvlees, worden voor
de invoeren tijdens het eerste kwartaal van 1993 vastge
steld als vermeld in de bijlage.
Artikel 2

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, 29 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.

fó PB nr. L 36 van 8 . 2. 1991 , blz. 9.

(3) PB nr. L 99 van 19. 4. 1990, blz. 8 .
(4) Zie bladzijde 35 van dit Publikatieblad.

Nr. L 384/42
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Código NC
KN-kode
KN-Code
Κωδικός ΣΟ

Importe (en ecus/ 100 kg)
Beløb (ECU/ 1 00 kg)
Betrag (ECU/ 1 00 kg)
Εισφορά (Ecu/ 1 00 kg)

CN code
Code NC
Codice NC
GN-code
Código NC

Amount (ECÜ/ 100 kg)
Montant (en écus/ 100 kg)
Importo (ECU/ 100 kg)
Bedrag (ecu/ 100 kg)
Montante (Em ECU/ 1 00 kg)

0102 90 05
0102 90 21
01029029
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
01029079
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
229,780
229,780
183,823
275,736
344,669
394,254
173,753
173,753
139,002
217,192
260,630
217,192
217,192
298,855
394,254
298,855
344,669
394,254
394,254
394,254
394,254
394,254

NB : Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el
Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.
NB : KN-kodeme, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den
ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch
die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.
NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβα
νομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποι
ημένο κανονισμό ( EOK) αριθ. 2658/87 .
NB : The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation
(EEC) No 2658/87.

NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au
règlement (CEE) n0 2658/87 modifié.
NB ; I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regola
mento (CEE) n. 2658/87 modificato.
NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
2658 /87.

NB : Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são defi
nidos no Regulamento (CEE) n? 2658/87 alterado.
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Nr. L 384/43

VERORDENING (EEG) Nr. 3811/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1992

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
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 16, lid 8,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1813/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3719/92 (4) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1813/92 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze 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 Q, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),

bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,
aan te houden ; dat deze wisselkoersen de op 28 december
1992 vastgestelde koersen zijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe
suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 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

177
353
183
378
164

van
van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
3. 12. 1992, blz. 8.
3 . 7. 1992, blz. 18 .
23. 12. 1992, blz. 30 .
24. 6. 1985, blz. 1 .

fa PB nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1992 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (3)

1701 11 10

40,51 (')

1701 11 90

40,51 (')

1701 12 10

40,51 (')

1701 12 90

40,51 (')

1701 91 00

46,75

1701 99 10

46,75

1701 99 90

46,75 (2)

(') Het bedrag van de toe te passen heffing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 of artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie.
(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen, bevat.

'

(3) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd
besluit moet evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het bij Verordening (EEG) nr. 1870/91 vastge
stelde bedrag.

Nr. L 384/45
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VERORDENING (EEG) Nr. 3812/92 VAN DE COMMISSIE
van 29 december 1992

tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige
andere produkten van de suikersector
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 16, lid 8,

Overwegende dat de heffingen bij invoer voor stroop en
sommige andere produkten van de suikersector vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 3450/92 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3545/92 (4) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 3450/92 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van het thans geldende basisbedrag van
de heffing voor stroop en sommige andere produkten van
de suikersector zoals aangegeven in deze 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 (*),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in 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,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De basisbedragen van de invoerheffing voor de in
artikel 1 , lid 1 , onder d), van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 genoemde produkten, vastgesteld in de
bijlage van Verordening (EEG) nr. 3450/92 worden gewij
zigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in de
bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 december
1992.

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

Gedaan te Brussel, 29 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
0
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
L 353 van 3. 12. 1992, blz. 8 .

L 350 van 1 . 12. 1992, blz. 30.
L 361 van 10. 12. 1992, blz. 10.
L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .

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

bij de verordening van de Commissie van 29 december 1992 tot wijziging van het basisbe
drag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector
(in ecu)

GN-code

Basisbedrag per 1 % gehalte aan
saccharose en per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt (')

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90
2106 90 30
2106 90 59

0,4675
0,4675
—
—
—
0,4675
—
0,4675
0,4675
0,4675
—
0,4675

Heffing per 100 kg droge stof (')

—
—
56,25
56,25
56,25
56,25
—
—
—
56,25
—

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom van heffingen in de
Gemeenschap worden ingevoerd.. Krachtens artikel 101 , lid 4, van genoemd besluit moet evenwel een bedrag worden geheven dat gelijk is aan het
bij Verordening (EEG) nr. 1870/91 vastgestelde bedrag.
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II

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

RAAD

RICHTLIJN 92/111/EEG VAN DE RAAD
van 14 december 1992

tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG en tot invoering van vereenvoudigings
maatregelen op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,
Overwegende dat bij artikel 3 van Richtlijn 91 /680/EEG
van de Raad van 16 december 1991 tot aanvulling van het
gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toege
voegde waarde en tot wijziging, met het oog op de
afschaffing van de fiscale grenzen, van Richtlijn 77/388/
EEG (3) de datum van tenuitvoerlegging van de bepa
lingen van die richtlijn in alle Lid-Staten wordt vastge
steld op 1 januari 1993 ;
Overwegende dat, ten einde de toepassing van die bepa
lingen te vergemakkelijken en de nodige vereenvoudi
gingen door te voeren, het gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde, zoals van toepas
sing met ingang van 1 januari 1993, dient te worden
aangevuld om de belastingheffing op sommige hande
lingen met derdelandsgebieden en op sommige hande
lingen binnen de Gemeenschap nader te regelen en om
de nodige overgangsmaatregelen tussen de tot en met
31 december 1992 geldende bepalingen en de bepalingen
die op 1 januari 1993 van kracht worden, vast te stellen ;

begrip „derdelandsgebied" en de definitie van invoer van
een goed moeten worden aangevuld ;
Overwegende dat bepaalde gebieden die deel uitmaken

van het douanegebied van de Gemeenschap, voor de
toepassing van het gemeenschappelijk stelsel van de
belasting over de toegevoegde waarde als derdelandsge
bieden worden beschouwd ; dat derhalve voor het

handelsverkeer tussen de Lid-Staten en deze gebieden
dezelfde beginselen inzake heffing van de belasting over
de toegevoegde waarde gelden als voor handelingen
tussen de Gemeenschap en derde landen ; dat gewaar
borgd dient te worden dat ten aanzien van dit handelsver

keer belastingvoorschriften kunnen worden gehanteerd
die gelijkwaardig zijn met die welke van toepassing
zouden zijn op handelingen die onder dezelfde voor
waarden worden verricht met derdelandsgebieden buiten
het douanegebied van de Gemeenschap ; dat derhalve
Zeventiende Richtlijn 85/362/EEG van de Raad van
16 juli 1985 betreffende de harmonisatie van de wetge
vingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting —
Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde bij
de tijdelijke invoer van andere goederen dan vervoermid
delen (4) haar inhoud verliest ;
Overwegende dat nadere regels moeten worden gegeven
voor de wijze van tenuitvoerlegging van de vrijstellingen
voor bepaalde uitvoerhandelingen of daarmee gelijkge
stelde handelingen ; dat de overige richtlijnen op dit
gebied overeenkomstig deze nadere regels moeten worden
aangepast ;

Overwegende dat, ten einde de neutraliteit van het
gemeenschappelijk stelsel van omzetbelasting ten aanzien
van de oorsprong van de goederen te waarborgen, het

Overwegende dat de definitie van de plaats van belasting
heffing voor bepaalde handelingen aan boord van een
schip, vliegtuig of trein tijdens een vervoer van passagiers
binnen de Gemeenschap, dient te worden gepreciseerd ;

(') PB nr. C 337 van 21 . 12. 1992.
(2) Advies uitgebracht op 24 november 1992 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).
(3) PB nr. L 376 van 31 . 12. 1991 , blz. 1 .

(4) PB nr. L 192 van 24. 7. 1985, blz. 20. Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij Richtlijn 90/237/EEG (PB nr. L 133 van 24. 5.
1990, blz. 91 ).
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Overwegende dat de overgangsregeling voor de belasting
heffing in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten moet
worden aangevuld om de communautaire bepalingen ter
zake van de accijnzen in aanmerking te nemen en om de
regels voor de toepassing van de belasting op een aantal
van de handelingen die met ingang van 1 januari 1993
tussen Lid-Staten zullen worden verricht, nader te bepalen
en te vereenvoudigen ;

Overwegende dat in Richtlijn 92/ 12/EEG van de Raad
van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling
voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop (]), bijzondere
aangifteprocedures en -verplichtingen voor verzendingen
van deze produkten naar een andere Lid-Staat zijn voorge
schreven ; dat derhalve de regels voor de belastingheffing
op bepaalde intracommunautaire leveringen en verwer
vingen van accijnsprodukten vereenvoudigd kunnen
worden ten voordele van zowel de tot voldoening van de
belasting gehouden personen als de bevoegde overheids
diensten ;

Overwegende dat het toepassingsgebied van de in
artikel 28 quater van Richtlijn 77/388/EEG (2) bepaalde
vrijstellingen nader omschreven dient te worden ; dat
tevens de bepalingen betreffende de verschuldigdheid van
de belasting en de regels ter bepaling van de maatstaf van
heffing voor bepaalde handelingen die in het intracom
munautaire verkeer worden verricht, aangevuld dienen te
worden ;

Overwegende dat voor de in het binnenlands verkeer
belastbare handelingen, in verband met intracommunau
tair handelsverkeer van goederen dat in de in artikel 28
terdecies van Richtlijn 77/388/EEG bepaalde periode
wordt verricht door belastingplichtigen die niet in de in
artikel 28 ter, A, lid 1 , van die richtlijn bedoelde Lid-Staat
zijn gevestigd, vereenvoudigingsmaatregelen moeten
worden genomen ter waarborging van een gelijkwaardige
behandeling in alle Lid-Staten ; dat daartoe de bepalingen
betreffende de regeling van de belastingheffing en betref
fende degene die tot voldoening van de belasting uit
hoofde van deze handelingen gehouden is, geharmoni
seerd dienen te worden ;
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van belasting bij uitvoer voor het handelsverkeer tussen de
Lid-Staten overgangsmaatregelen noodzakelijk maakt om
de neutraliteit van het gemeenschappelijk stelsel van de
belasting over de toegevoegde waarde te waarborgen en
om situaties van dubbele belastingheffing of niet
belastingheffing te voorkomen ;
Overwegende dat derhalve bijzondere bepalingen dienen
te worden vastgesteld voor de gevallen waarin een vóór
1 januari 1993 aangevangen communautaire procedure
met betrekking tot een door een belastingplichtige die als
zodanig optreedt, vóór deze datum verrichte levering
betreffende naar een andere

Lid-Staat verzonden of

vervoerde goederen, eerst na 31 december 1992 wordt
afgewikkeld ;

Overwegende dat deze bepalingen tevens betrekking
moeten hebben op vóór 1 januari 1993 verrichte belast
bare handelingen waarop bijzondere vrijstellingen zijn
toegepast die tot gevolg hebben gehad dat het tijdstip van
het belastbare feit is uitgesteld ;

Overwegende dat tevens bijzondere maatregelen getroffen
dienen te worden voor vervoermiddelen die niet op de
algemene voorwaarden van de binnenlandse markt van
een Lid-Staat zijn verworven of ingevoerd, maar die op
grond van nationale bepalingen van belasting zijn vrijge
steld uit hoofde van hun tijdelijke invoer uit een andere
Lid-Staat ;

Overwegende dat voor de tenuitvoerlegging van deze
overgangsmaatregelen zowel voor het handelsverkeer
tussen de Lid-Staten als voor verrichtingen met derde
landsgebieden, de definitie van de met ingang van
1 januari 1993 te belasten handelingen aangevuld dient te
worden en voor deze gevallen de plaats van de belasting,
het belastbare feit en de verschuldigdheid van de belas
ting nader bepaald dienen te worden ;

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Italiaanse
Republiek om met de conjunctuur samenhangende
economische redenen verzocht hebben om gedurende een
overgangsperiode bepalingen te mogen toepassen die van
het in artikel 18, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn
77/388/EEG gestelde beginsel van onmiddellijke aftrek

afwijken ; dat op dit verzoek dient te worden ingegaan
Overwegende dat, om rekening te houden met de bepa
lingen betreffende degene die tot voldoening van de in
het binnenlands verkeer verschuldigde belasting is
gehouden en om bepaalde vormen van belastingfraude of
-ontwijking te voorkomen, nadere communautaire regels
dienen te worden vastgesteld met betrekking tot de in
artikel 17, lid 3, van Richtlijn 77/388/EEG als gewijzigd
bij artikel 28 septies van die richtlijn, bedoelde teruggaaf
van belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het
binnenland gevestigde belastingplichtigen ;
Overwegende dat de afschaffing, met ingang van 1 januari
1993, van de belastingheffing bij invoer en de ontheffing
(') PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 1 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 92/77/EEG (PB nr. L 316 van 31 . 10. 1992,
blz. 1 ).

voor een periode van twee jaar, die niet kan worden
verlengd ;
Overwegende dat deze richtlijn voorziet in gemeenschap
pelijke bepalingen ter vereenvoudiging van de behande
ling van sommige intracommunautaire handelingen ; dat
het in een aantal gevallen de taak van de Lid-Staten is om
de wijze van tenuitvoerlegging van deze bepalingen vast te
stellen ; dat sommige Lid-Staten de wetgevingsprocedure
met het oog op de aanpassing van hun wetgeving inzake
de belasting over de toegevoegde waarde niet binnen de
gestelde termijn zullen kunnen voltooien ; dat derhalve in
een aanvullende termijn voor de toepassing van deze
richtlijn moet worden voorzien ; dat een maximumter
mijn van twaalf maanden in dat verband voldoende is ;

Overwegende dat Richtlijn 77/388/EEG dienovereenkom
stig moet worden gewijzigd,
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 77/388/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 3, lid 4, wordt vervangen door :

„4.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden

het Vorstendom Monaco en het Eiland Man, gezien
de overeenkomsten en verdragen die zij respectieve

lijk met de Franse Republiek en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
hebben gesloten, voor de toepassing van deze richtlijn
niet beschouwd als derdelandsgebieden .
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te
waarborgen dat handelingen met als land van
herkomst of bestemming :
— het Vorstendom Monaco, behandeld worden als

handelingen met als land van herkomst of
bestemming dé Franse Republiek ;
— het Eiland Man, behandeld worden als hande

lingen met als land van herkomst of bestemming
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en

Nr. L 384/49

Gemeenschap, plaatsvindt tussen de plaats
van vertrek en de plaats van aankomst van het
vervoer van passagiers ;

— „plaats van vertrek van een vervoer van
passagiers" : het eerste punt in de Gemeen
schap waar passagiers aan boord kunnen
komen, eventueel na een tussenstop buiten de
Gemeenschap ;
— „plaats van aankomst van een vervoer van
passagiers": het laatste punt in de Gemeen
schap waar passagiers die binnen de
Gemeenschap aan boord zijn gekomen van
boord kunnen gaan, eventueel vóór een
tussenstop buiten de Gemeenschap.
Ingeval het een heen- en terugreis betreft, wordt
de terugreis als een afzonderlijk vervoer
beschouwd .

Uiterlijk op 30 juni 1993 legt de Commissie aan de
Raad een verslag voor, dat eventueel vergezeld gaat
van passende voorstellen, over de plaats van belasting
heffing op leveringen van voor verbruik aan boord
bestemde goederen en op diensten, met inbegrip van
restauratie, die worden verleend aan passagiers aan
boord van een schip, vliegtuig of trein.

Noord-Ierland." ;

2. artikel 7, lid 1 , onder b), wordt vervangen door :
„b) het binnenkomen in de Gemeenschap van een
ander dan onder a) bedoeld goed uit een derde
landsgebied." ;
3. in artikel 7, lid 3,

— worden in de eerste alinea de woorden „onder a),
b), c) en d)" toegevoegd na de woorden „artikel 1 6,
lid 1 , onder B" ;

— wordt de tweede alinea vervangen door :
„Wanneer een in lid 1 , onder b), bedoeld goed
vanaf het binnenkomen in de Gemeenschap
onder een van de in artikel 33 bis, lid 1 , onder b)
of c), bedoelde regelingen wordt geplaatst, vindt
de invoer van dat goed plaats in de Lid-Staat op
het grondgebied waarvan het goed aan die rege
lingen wordt onttrokken." ;

4. artikel 8, lid 1 , onder c), wordt vervangen door :
„c) ingeval de levering van goederen plaatsvindt aan
boord van een schip, vliegtuig of trein en tijdens
het gedeelte van een binnen de Gemeenschap
verricht passagiersvervoer : op de plaats van
vertrek van het vervoer van passagiers.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt
beschouwd als :

— „gedeelte van een binnen de Gemeenschap
verricht passagiersvervoer" : het gedeelte van
een vervoer dat, zonder tussenstop buiten de

De Raad besluit vóór 31 december 1993 met eenpa
righeid van stemmen op voorstel van de Commissie
en na raadpleging van het Europees Parlement.
Tot en met 31 december 1993 kunnen de Lid-Staten

leveringen van voor verbruik aan boord bestemde
goederen waarvan de plaats van belastingheffing over
eenkomstig bovenstaande bepalingen wordt vastge
steld, vrijstellen of blijven vrijstellen, met recht op
aftrek van de in het voorgaande stadium betaalde
belasting over de toegevoegde waarde." ;

5. artikel 11 , B, lid 1 , wordt vervangen door :
„ 1 . De maatstaf van heffing is, ook voor de invoer
van goederen zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 , onder
b), de waarde die bij de geldende communautaire
bepalingen wordt omschreven als de douanewaarde." ;

6. artikel 1 2, lid 1 , onder b), wordt vervangen door :
„b) in de gevallen, bedoeld in artikel 10, lid 3, tweede
en derde alinea, is het toe te passen tarief het

tarief dat van kracht is wanneer de belasting
verschuldigd wordt." ;

7. artikel 12, lid 3, onder a), wordt vervangen door :

„3. a) Het normale tarief van de belasting over de
toegevoegde waarde wordt door elke Lid-Staat
vastgesteld op een percentage van de maatstaf
van heffing, dat voor leveringen van goederen
en voor diensten gelijk is. Vanaf 1 januari
1993 tot en met 31 december 1996 mag dit
percentage niet lager zijn dan 15 % .
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Op basis van het verslag over de werking van
de overgangsregeling en op basis van voor
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— wordt in punt 4 de tweede alinea vervangen door :

De Lid-Staten kunnen bovendien een of twee

„De Commissie dient zo spoedig mogelijk bij de
Raad voorstellen in om communautaire belasting
regels vast te stellen waarbij de werkingssfeer en
de wijze van toepassing van deze vrijstelling en
van de in de punten 5 tot en met 9 bedoelde
vrijstellingen worden uitgewerkt. Totdat deze
regels in werking treden, kunnen de Lid-Staten de
draagwijdte van de in het onderhavige punt
beoogde vrijstelling beperken." ;

verlaagde tarieven toepassen. Deze tarieven
worden vastgesteld op een percentage van de
maatstaf van heffing dat niet lager mag zijn
dan 5 % en zijn uitsluitend van toepassing op
de in bijlage H genoemde categorieën
goederen en diensten." ;

— worden in punt 10, tweede alinea, de woorden
„met inachtneming van de . . vastgestelde voor
waarden en beperkingen" vervangen door „met
inachtneming van de . . . vastgestelde beperkin
gen" ;

stellen voor de definitieve regeling die de
Commissie overeenkomstig artikel 28 terde
cies moet indienen, besluit de Raad vóór 31

december

1995

met

eenparigheid

van

stemmen over het niveau van het minimumta
rief dat na 31 december 1996 voor het

normale tarief zal gelden.

8 . in artikel 14, lid 1 ,

— wordt punt c) geschrapt ;
— wordt aan punt d) de volgende alinea toegevoegd :
„Deze vrijstelling geldt ook voor de invoer van
goederen, in de zin van artikel 7, lid 1 , onder b),
die voor de douanevrijstelling in aanmerking
zouden komen indien zij zouden zijn ingevoerd
in de zin van artikel 7, lid 1 , onder a)." ;
9 . in artikel 15

— worden aan punt 2 de volgende alinea's toege
voegd :
„De Commissie dient zo spoedig mogelijk bij de
Raad voorstellen in om communautaire belas

tingsregels vast te stellen waarbij de werkingssfeer
en de wijze van toepassing van deze vrijstelling
worden uitgewerkt voor in het kleinhandelssta
dium verrichte leveringen van goederen die deel
uitmaken van de persoonlijke bagage van reizi
gers. Tot de inwerkingtreding van deze bepalin
gen :

— kan de vrijstelling enkel worden verleend na
overlegging van een exemplaar van de factuur,
of van een in de plaats daarvan komend
bewijsstuk, voorzien van het stempel van het
douanekantoor van uitgang uit het grondge
bied van de Gemeenschap ;
— kunnen de Lid-Staten de toepassing van deze
vrijstelling beperken, leveringen aan reizigers
wier woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats
in de Gemeenschap is gevestigd, van de
vrijstelling uitsluiten en de vrijstelling ook
verlenen aan hun ingezetenen.
Voor de toepassing van de tweede alinea wordt als
„woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats"
beschouwd, de plaats die als zodanig is vermeld
op de reispas, de identiteitskaart of, bij ontsten
tenis daarvan, op elk ander document dat door de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de levering
wordt verricht, als identiteitsbewijs wordt
erkend." ;

— worden in punt 3 de woorden „in een derde land
gevestigde" vervangen door „niet in het binnen
land gevestigde" ;

— wordt in punt 10, de derde alinea vervangen door :
„Voor goederen die niet buiten het land worden
verzonden of vervoerd en voor diensten kan de

vrijstelling worden toegekend in de vorm van een
belastingteruggaaf." ;

— wordt punt 13 vervangen door :
„ 13. Het verrichten van diensten, met inbegrip
van vervoer en aanverwante verrichtingen, met
uitzondering van de overeenkomstig artikel 13
vrijgestelde diensten wanneer deze rechtstreeks
verband houden met de uitvoer van goedereil of
de invoer van goederen die onder de bepalingen
van artikel 7, lid 3, of van artikel 16, lid 1 , A,
vallen ;
10 . in artikel 28 bis

— wordt lid 1 , onder a), tweede alinea, vervangen
door :

„In afwijking van de eerste alinea zijn de intra
communautaire verwervingen van goederen door
een
belastingplichtige
of
een
niet
belastingplichtige rechtspersoon onder de bij lid 1
bis vastgestelde voorwaarden, niet aan de belasting
over de toegevoegde waarde onderworpen." ;
— wordt aan lid 1 het volgende punt toegevoegd :
„c) de intracommunautaire verwervingen van
accijnsprodukten onder bezwarende titel in
het binnenland door een belastingplichtige of
een niet-belastingplichtige rechtspersoon die
in aanmerking komt voor de afwijking onder
a), tweede alinea, uit hoofde waarvan de
accijnsrechten in het binnenland verschul
digd zijn krachtens Richtlijn 92/ 12/EEG {').
(') PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1 .";

— wordt het volgende lid ingevoegd :
„1 bis. De afwijking van lid 1 , onder a), tweede
alinea, geldt voor :
a) intracommunautaire
verwervingen
van
goederen waarvan de levering krachtens artikel
15, punten 4 tot en met 10, binnen het land
zou worden vrijgesteld ;
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b) intracommunautaire verwervingen van goede
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overeenkomstig lid 1 aan de belasting te zijn onder

ren, andere dan die bedoeld onder a) :

worpen wanneer :

— door een belastingplichtige ten behoeve
van zijn landbouw-, bosbouw- of visserijbe
drijf dat onder de forfaitaire regeling van
artikel 25 valt, door een belastingplichtige
die uitsluitend leveringen van goederen of
diensten verricht waarvoor geen recht op

— de afnemer aantoont deze intracommunautaire

aftrek

bestaat,

of

door

een

niet

belastingplichtige rechtspersoon,

— binnen de grenzen of ten belope van een
totaalbedrag dat in het lopende kalender
jaar niet hoger mag zijn dan een drempel
die door de Lid-Staten wordt bepaald, maar
die niet lager mag zijn dan de tegenwaarde
van 10 000 ecu in nationale valuta,

verwerving te hebben verricht met het oog op een
volgende levering, binnen de in lid 1 bedoelde
Lid-Staat, waarvoor degene voor wie deze levering
bestemd is, overeenkomstig artikel 28 quater, E,
lid 3, is aangewezen als tot voldoening van de
belasting gehouden persoon,
— de afnemer heeft voldaan aan de in artikel 22, lid

6, onder b), laatste alinea, bedoelde aangiftever
plichtingen." ;
12. in artikel 28 quater, A,
— wordt punt c) vervangen door :

en

— mits het totale bedrag van de intracommu
nautaire verwervingen van goederen in het
voorafgaande kalenderjaar de in het tweede
streepje bedoelde drempel niet heeft over
schreden.

De drempel die dient als referentiepunt
voor de toepassing van bovenstaande bepa
lingen, is het totale bedrag, exclusief de
belasting over de toegevoegde waarde die
verschuldigd of voldaan is in de Lid-Staat
waaruit de goederen zijn verzonden of
vervoerd,

van

de

intracommunautaire

„c) leveringen van accijnsprodukten, door de
verkoper, door de afnemer of voor hun reke
ning naar de afnemer verzonden of vervoerd,

buiten het in artikel 3 bedoelde grondgebied,
maar binnen de Gemeenschap, die worden
verricht voor belastingplichtigen of voor
niet-belastingplichtige rechtspersonen die in
aanmerking komen voor de afwijking van
artikel 28 bis, lid 1 , onder a), tweede alinea,
wanneer de verzending of het vervoer van de
goederen plaatsvindt overeenkomstig artikel
7, leden 4 en 5, of artikel 16 van Richtlijn

verwervingen van goederen, andere dan
nieuwe vervoermiddelen en accijnsproduk

92/ 12/EEG.

ten." ;

Deze vrijstelling is niet van toepassing op
leveringen van accijnsprodukten die worden
verricht door belastingplichtigen die in
aanmerking komen voor de vrijstel
lingsregeling van artikel 24." ;

— wordt aan lid 5, onder b), de volgende alinea
toegevoegd :
„Wanneer een van

de voorwaarden voor de

toepassing van bovenstaande bepalingen niet
meer wordt vervuld, wordt het goed evenwel
beschouwd als overgebracht naar een andere Lid
Staat. In dat geval vindt de overbrenging plaats op
het tijdstip waarop de voorwaarde niet meer wordt
vervuld." ;

— wordt aan lid 6 de volgende alinea toegevoegd :
«Met een intracommunautaire verwerving van een
goed onder bezwarende titel wordt ook gelijkge
steld de toewijzing door de strijdkrachten van een
Staat die partij bij het Noord-Atlantisch Verdrag
is, ten behoeve van deze strijdkrachten of het hen
begeleidende burgerpersoneel, van goederen die
zij niet tegen de algemene belastingvoorwaarden

— wordt het volgende punt toegevoegd :

„d) leveringen van goederen in de zin van artikel
28 bis, lid 5, onder b), die voor de bovenbe
doelde vrijstellingen in aanmerking zouden
zijn gekomen indien zij voor een andere
belastingplichtige verricht waren." ;
13. artikel 28 quater, E, wordt vervangen door :
„E. Andere vrijstellingen

1 . Aan artikel 1 6 wordt het volgende lid toegevoegd :

van de interne markt van een Lid-Staat hebben

verworven, wanneer de invoer van deze goederen
niet in aanmerking zou kunnen komen voor de in
artikel 14, lid 1 , onder g), bedoelde vrijstelling." ;

„1 bis. Wanneer zij gebruik maken van de in lid 1
bedoelde mogelijkheid, treffen de Lid-Staten de
nodige maatregelen om te verzekeren dat voor

1 1 . aan artikel 28 ter, A, lid 2, wordt de volgende alinea
toegevoegd :

bedoeld in artikel 16, lid 1 , B, bevinden, dezelfde

«Voor de toepassing van de eerste alinea wordt de
intracommunautaire verwerving van goederen geacht

intracommunautaire verwervingen van goederen
die zich onder een regeling of in een situatie als
bepalingen gelden als voor leveringen van
goederen die in het binnenland onder dezelfde
voorwaarden worden verricht ".

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 384/52

2. Aan artikel 16, lid 2,
— worden de woorden „de intracommunautaire

verwerving van goederen door een belasting
plichtige," toegevoegd na de woorden „kunnen
de Lid-Staten vrijstellen" en worden de
woorden „uit de Gemeenschap," toegevoegd na
de woorden „met het oog op uitvoer";
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— degene voor wie de volgende levering is
bestemd, overeenkomstig artikel 21 , punt 1 ,
onder a), derde alinea, is aangewezen als tot
voldoening van de belasting gehouden persoon
uit hoofde van de levering die is verricht door
de niet in het land gevestigde belastingplichti
ge " ;

14. artikel 28 quinquies, lid 3, wordt vervangen door :
— worden de volgende alinea's toegevoegd :
„Wanneer zij gebruik maken van deze moge
lijkheid en onder voorbehoud van de in artikel
29 bedoelde raadpleging, verlenen de Lid
Staten deze vrijstelling ook voor de intracom
munautaire verwerving van goederen door een
belastingplichtige, de invoer en de levering van
goederen bestemd voor een belastingplichtige
met het oog op levering, al dan niet na
verwerking, onder de voorwaarden van artikel
28 quater, A, alsmede de diensten in verband
met deze leveringen, binnen de grenzen van
het bedrag van de leveringen van goederen die
door de belastingplichtige onder de voor
waarden van artikel 28 quater, A, in de vooraf
gaande twaalf maanden werden verricht.
Lid-Staten kunnen een gemeenschappelijke

grens vaststellen voor het bedrag van de
vrijstellingen die zij op grond van de eerste
alinea en op grond van de tweede alinea verle
—

99

nen . .

wanneer :

intracommunautaire

verwerving

van

goederen wordt verricht door een niet in het
land gevestigde, maar in een andere Lid-Staat
voor BTW-doeleinden geïdentificeerde belas
tingplichtige ;
— de

den." ;

15. artikel 28 quinquies, lid 4, tweede alinea, wordt
vervangen door :

„De belasting wordt echter verschuldigd bij de uitrei
king van de in artikel 22, lid 3, onder a), eerste alinea,
bedoelde factuur of het als zodanig dienstdoend
document wanneer deze factuur of dit document zijn
uitgereikt vóór de 1 5e van de maand volgende op die
waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden." ;
16. in artikel 28 sexies, lid 1 ,
— wordt

de

tweede

zin

van

de

eerste

alinea

vervangen door :

3. Elke Lid-Staat treft bijzondere maatregelen om
intracommunautaire verwervingen van goederen
die, in de zin van artikel 28 ter, A, lid 1 , op zijn
grondgebied worden verricht, niet aan de belasting
over de toegevoegde waarde te onderwerpen
— de

„3. In afwijking van lid 2 wordt de belasting
verschuldigd bij de uitreiking van de factuur of het
als zodanig dienstdoend document zoals bedoeld in
artikel 22, lid 3, onder a), eerste alinea, wanneer deze
factuur of dit document aan de afnemer zijn uitge
reikt vóór de 15e van de maand die volgt op de
maand waarin het belastbare feit heeft plaatsgevon

intracommunautaire

verwerving

van

goederen wordt verricht met het oog op een
volgende levering van deze goederen in het
binnenland door deze belastingplichtige ;

„Met name wordt voor de intracommunautaire

verwerving van goederen als bedoeld in artikel 28
bis, lid 6, de maatstaf van heffing bepaald over
eenkomstig artikel 11 , A, lid 1 , onder b), en leden
2 en 3 ";

■— wordt aan de tweede alinea de volgende zin toege
voegd :
„Wanneer de afnemer na het tijdtip waarop de
intracommunautaire verwerving van goederen
plaatsvindt, teruggaaf verkrijgt van de in de Lid
Staat van vertrek van de verzending of het vervoer
van de goederen voldane accijns, wordt de maat
staf van heffing dienovereenkomstig verlaagd in
de

Lid-Staat

waarin

de

intracommunautaire

verwerving heeft plaatsgevonden." ;
17. in artikel 28 sexies worden de leden 2 en 3 de leden 3

— de aldus door deze belastingplichtige
verworven goederen rechtstreeks uit een andere
Lid-Staat dan die waarin hij voor BTW
doeleinden
geïdentificeerd
is,
worden
verzonden of vervoerd naar degene voor wie hij
de volgende levering verricht ;

— degene voor wie de volgende levering is
bestemd, een andere belastingplichtige is of
een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die
voor BTW-doeleinden in het land zijn geïden
tificeerd ;

en 4 en wordt het volgende nieuwe lid 2 ingevoegd :
„2. Voor de in artikel 28 quater, A, onder d),
bedoelde leveringen van goederen wordt de maatstaf
van heffing bepaald overeenkomstig artikel 11 , A, lid
1 , onder b), en leden 2 en 3." ;
18 . in artikel 28 septies
— worden in artikel 17, lid 3, onder b), de woorden
„en artikel 28 quater, A" vervangen door „in

artikel 28 quater, A en C" ;
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— wordt de volgende alinea toegevoegd aan artikel
17, lid 4 :

— de belastbare verrichting is een levering
van goederen die onder de voorwaarden
van artikel 28 quater, E, lid 3, wordt
verricht,

«Voor de toepassing van bovenstaande bepalin
gen :

a) worden de in artikel 1 van Richtlijn 79/ 1072/
EEG bedoelde belastingplichtigen die in het
binnenland slechte leveringen van goederen of
diensten hebben verricht waarvoor degene voor
wie deze handelingen bestemd zijn, overeen
komstig artikel 21 , punt 1 , onder a), werd
aangewezen als degene die tot voldoening van
de belasting is gehouden, voor de toepassing
van die richtlijn eveneens beschouwd als niet
in het binnenland gevestigde belastingplichti
gen ;

b) worden de in artikel 1 van Richtlijn 86/560/
EEG bedoelde belastingplichtigen die in het
binnenland slechts leveringen van goederen of
diensten hebben verricht waarvoor degene voor
wie deze handelingen bestemd zijn, overeen
komstig artikel 21 , punt 1 , onder a), werd
aangewezen als degene die tot voldoening van
de belasting is gehouden, voor de toepassing
van die richtlijn eveneens beschouwd als niet
op het grondgebied van de Gemeenschap
gevestigde belastingplichtigen ;

c) zijn de Richtlijnen 79/ 1072/EEG en 86/560/
EEG slechts van toepassing op leveringen van
goederen die zijn vrijgesteld of vrijgesteld
kunnen worden krachtens artikel 28 quater, A,
wanneer de aldus geleverde goederen door de
afnemer of voor zijn rekening worden
verzonden of vervoerd." ;
19. in artikel 28 octies

— wordt artikel 21 , punt 1 , onder a), vervangen
door :

„a) door de belastingplichtige die een belastbare
levering van goederen of een belastbare dienst
verricht, met uitzondering van de onder b)
bedoelde diensten.

Wanneer de belastbare levering van goederen
of de belastbare dienst wordt verricht door

een niet in het binnenland gevestigde belas
tingplichtige, kunnen de Lid-Staten bepalen
dat de belasting verschuldigd is door een
andere persoon. Daartoe kan onder meer een
fiscaal vertegenwoordiger of degene voor wie
de belastbare levering van goederen of de
belastbare dienst bestemd is, worden aange
wezen .

De belasting is echter verschuldigd door
degene voor wie de belastbare levering van
goederen bestemd is wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan :

— degene voor wie deze levering bestemd is,
is een andere belastingplichtige of een
niet-belastingplichtige rechtspersoon die
voor BTW-doeleinden in het binnenland

geïdentificeerd zijn,

— de door de niet in het binnenland geves
tigde belastingplichtige uitgereikte factuur
is in overeenstemming met artikel 22, lid
3.

De Lid-Staten kunnen evenwel een afwijking
van deze verplichting toestaan wanneer de
niet op het grondgebied van het land geves
tigde belastingplichtige in dat land een fiscaal
vertegenwoordiger heeft aangewezen .
De Lid-Staten kunnen bepalen dat een andere
persoon dan de belastingplichtige hoofdelijk
verplicht is de belasting te voldoen." ;

— wordt artikel 21 , punt 1 , onder b), vervangen
door :

„b) door de ontvanger van een dienst als bedoeld
in artikel 9, lid 2, onder e), of door de voor
BTW-doeleinden in het binnenland geïdentifi
ceerde ontvanger van een in artikel 28 ter, C,
D en E, bedoelde dienst, wanneer de dienst
wordt verricht door een in het buitenland

gevestigde belastingplichtige ; de Lid-Staten
kunnen evenwel bepalen dat de dienstver
richter hoofdelijk verplicht is de belasting te
voldoen ;" ;
20 . in artikel 28 nonies

— worden in artikel 22, lid 1 , onder c), eerste
streepje, na de woorden „overeenkomstig artikel
21 , punt 1 , onder b)" toegevoegd de woorden „en
dan leveringen van goederen of diensten waarvoor
de belasting verschuldigd is door degene voor wie
de goederen of de diensten zijn bestemd dan wel
die deze goederen of diensten ontvangt" ;
— wordt in artikel 22, lid .1 , onder c), na het tweede
streepje het volgende ingevoegd :
„— iedere belastingplichtige die in het binnen
land intracommunautaire verwervingen van
goederen verricht ten behoeve van zijn
handelingen die behoren tot de in artikel 4,
lid 2, bedoelde economische activiteiten en

die hij in het buitenland verricht," ;

— wordt in artikel 22, lid 3, onder b), het volgende
streepje toegevoegd :
„— in geval van toepassing van de bepalingen
van artikel 28 quater, E, lid 3, een uitdrukke

lijke

verwijzing

naar

deze

bepalingen
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door de woorden „alsmede het totaalbedrag van
deze leveringen vastgesteld overeenkomstig artikel

alsmede het BTW-identificatienummer waar

onder de belastingplichtige de intracommu
nautaire verwerving en de daarop aanslui
tende levering van goederen verricht heeft en
het nummer waaronder degene voor wie deze
levering van goederen bestemd is ten
behoeve van de belasting over de toege
voegde waarde geïdentificeerd is." ;

28 sexies, lid 2." ;

— wordt in artikel 22, lid 6, onder b), de volgende
alinea toegevoegd :
„In de in artikel 28 ter, A, lid 2, derde alinea,

bedoelde gevallen dient de belastingplichtige die
voor

— wordt in artikel 22, lid 4, onder c), het tweede
streepje vervangen door :

„b) Iedere voor BTW-doeleinden geïdentificeerde
belastingplichtige moet eveneens een lijst
indienen van de voor de BTW-doeleinden

geïdentificeerde afnemers aan wie hij
goederen heeft geleverd onder de in artikel
28 quater, A, onder a) en d), vastgestelde
voorwaarden, alsmede van de voor BTW

doeleinden geïdentificeerde personen voor
wie de in de vijfde en zesde alinea vermelde
handelingen zijn bestemd." ;
— worden in artikel 22, lid 6, onder b), derde alinea,
eerste streepje, de woorden „van artikel 28 quater,
A", vervangen door de woorden „van artikel 28
quater, A, onder a)" ;
— worden in artikel 22, lid 6, onder b), vierde alinea,
eerste streepje, de woorden „van artikel 28 quater,
A, onder c)" vervangen door de woorden „van
artikel 28 quater, A, onder d)" en de woorden „als
mede de waarde van de goederen bepaald over
eenkomstig artikel 28 sexies, lid 1 " vervangen

in

het

binnenland

is

— het nummer waaronder hij voor BTW
doeleinden in het binnenland is geïdentifi
ceerd en waaronder hij de intracommunautaire
verwerving en de daarop aansluitende levering
van goederen heeft verricht,

in artikel 28 bis, lid 1 en lid 6, die in het

— wordt in artikel 22, lid 6, onder b), de eerste alinea
vervangen door :

BTW-doeleinden

geïdentificeerd duidelijk op de lijst te vermelden :

„-— het totale bedrag, exclusief belasting over de
toegevoegde waarde, van de intracommunau
taire verwervingen van goederen als bedoeld
binnenland zijn verricht en waarover de
belasting verschuldigd is geworden.
Bovendien moeten worden toegevoegd : het
totale bedrag, exclusief belasting over de
toegevoegde waarde, van de leveringen van
goederen als bedoeld in artikel 8 , lid 1 , onder
a), tweede zin, en artikel 28 ter, B, lid 1 , die
in het binnenland zijn verricht en waarover
de belasting in de loop van de aangiftepe
riode verschuldigd is geworden, indien de
plaats van vertrek van de verzending of het
vervoer van de goederen op het grondgebied
van een andere Lid-Staat is gelegen, alsmede
het totale bedrag, exclusief belasting over de
toegevoegde waarde, van de leveringen van
goederen die in het binnenland zijn verricht
en waarvoor de belastingplichtige, overeen
komstig artikel 28 quater, E, lid 3, is aange
wezen als degene die tot voldoening van de
belasting is gehouden en uit hoofde waarvan
de belasting in de loop van de aangiftepe
riode verschuldigd is geworden." ;
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— het nummer waaronder degene voor wie de
daaropvolgende levering verricht door de
belastingplichtige bestemd is in de Lid-Staat
van aankomst van de verzending of het
vervoer van goederen, is geïdentificeerd,

— en, voor elk van degenen voor wie deze
bestemd zijn, het totale bedrag, exclusief
belasting over de toegevoegde waarde, van de
aldus door de belastingplichtige in de Lid
Staat van aankomst van de verzending of het
vervoer van goederen verrichte leveringen.
Deze bedragen worden opgegeven voor het
kalenderkwartaal waarin de belasting verschul
digd is geworden." ;
— worden in artikel 22, lid 11 , aan het begin van het
lid ingevoegd de woorden „Voor de in artikel 28
bis, lid 1 , onder c), bedoelde intracommunautaire
verwervingen van accijnsprodukten, alsmede" ;
21 . artikel 28 decies wordt vervangen door :
„Artikel 28 decies

Bijzondere regeling voor kleine ondernemingen
Aan artikel 24, lid 3, wordt de volgende alinea toege
voegd :
„De leveringen van nieuwe vervoermiddelen onder de
voorwaarden van artikel 28 quater, A, alsmede de
leveringen van goederen en de diensten die worden
verricht door een niet in het binnenland gevestigde
belastingplichtige zijn in elk geval uitgesloten van de
belastingvrijstelling bedoeld in lid 2."" ;

22. het volgende artikel wordt toegevoegd :
„Artikel 28 quindecies
Overgangsmaatregelen

1.

Wanneer goederen :

— vóór 1 januari 1993 in het binnenland, in de zin
van artikel 3, zijn binnengebracht,
en

— sedert hun binnenkomst werden geplaats onder
een van de in artikel 14, lid 1 , onder b) of c), of
artikel 16, lid 1 , A, bedoelde regelingen,
en
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— niet voor 1 januari 1993 aan deze regeling zijn
onttrokken, blijven de bepalingen die van toepas
sing waren op het tijdstip dat de goederen onder
deze regeling werden geplaatst van toepassing
gedurende het verblijf onder deze regeling,
waarvan de duur wordt bepaald overeenkomstig
genoemde bepalingen.

goed wordt onttrokken aan de regeling waaronder het
vóór 1 januari 1993 werd gebracht.

2. Aan invoer van een goed in de zin van artikel 7,
lid 1 , wordt gelijkgesteld :

a) het ingevoerde goed uit de Gemeenschap in de zin

a) elke onttrekking, met inbegrip van een onregelma
tige onttrekking, van dit goed aan de in artikel 14,
lid 1 , onder c), bedoelde regeling waaronder het
vóór 1 januari 1993 werd gebracht op de in lid 1
bedoelde voorwaarden ;

b) elke onttrekking, met inbegrip van een onregel
matige onttrekking van dit goed aan een van de in
artikel 16, lid 1 , onder a), bedoelde regelingen
waaronder het goed vóór 1 januari 1993 werd
gebracht op de in lid 1 bedoelde voorwaarden ;

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt de
invoer van een goed in de zin van lid 2 van dit artikel
verricht zonder dat een belastbaar feit plaatsvindt
wanneer :

van artikel 3 wordt verzonden of vervoerd ;
of

b) het in de zin van lid 2, onder a), ingevoerde goed
geen vervoermiddel is en herverzonden of vervoerd
wordt naar de Lid-Staat waaruit het werd uitge
voerd en naar degene die het heeft uitgevoerd ;
of

c) het in de zin van lid 2, onder a), ingevoerde goed
een vervoermiddel is dat vóór 1 januari 1993 onder
de algemene belastingvoorwaarden van de binnen
landse markt van een Lid-Staat, in de zin van

c) het einde van een intern communautair douane
vervoer dat vóór 1 januari 1993 in de Gemeen
schap werd aangevangen ten behoeve van een vóór
1 januari 1993 verrichte levering onder bezwa
rende titel in de Gemeenschap door een als
zodanig optredende belastingplichtige ;

d) het einde van een vóór 1 januari 1993 aange
vangen extern douanevervoer ;
e) elke onregelmatigheid of overtreding die werd
begaan ter gelegenheid van of tijdens een extern
douanevervoer dat werd aangevangen op de onder
c) bedoelde voorwaarden, of van een onder d)
bedoeld extern douanevervoer ;

f) de bestemming in het binnenland, door een belas
tingplichtige of een niet-belastingplichtige, van
goederen die hem zijn geleverd, vóór 1 januari
1993, voor het binnenland van een andere Lid

Staat, wanneer aan de volgende voorwaarden is
voldaan :

— de levering van deze goederen is of kan
worden vrijgesteld uit hoofde van artikel 15,
punten 1 en 2 ;

— de goederen zijn niet ingevoerd in het
binnenland vóór 1 januari 1993.
Voor de toepassing van punt c), wordt onder „intern
communautair douanevervoer" verstaan de verzending
of het vervoer van goederen onder de regeling voor
intern communautair douanevervoer of vergezeld van
document T 2 L, het carnet intracommunautair

artikel 3, werd verworven of ingevoerd en/of waar
voor, uit hoofde van zijn uitvoer, geen vrijstelling
of teruggaaf van de belasting over de toegevoegde
waarde werd verleend.

Aan deze voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan
wanneer de datum van de eerste ingebruikneming
van het vervoermiddel voorafgaat aan 1 januari 1985
of wanneer het bedrag van de belasting die uit hoofde
van de invoer verschuldigd zou zijn, te verwaarlozen
is.";

23. in artikel 33 bis worden de leden 1 en 2 vervangen
door :

„ 1 . Voor de in artikel 7, lid 1 , onder b), bedoelde
goederen die de Gemeenschap binnenkomen uit een
grondgebied dat deel uitmaakt van het douanegebied
van de Gemeenschap maar voor de toepassing van
deze richtlijn beschouwd wordt als een derdelandsge
bied zijn de volgende bepalingen van toepassing :
a) de formaliteiten betreffende het binnenkomen van
deze goederen in de Gemeenschap zijn dezelfde
als voorzien in de vigerende communautaire
douanebepalingen voor de invoer van goederen

binnen het douanegebied van de Gemeenschap ;
b) wanneer de plaats van aankomst van de verzen
ding of van het vervoer van deze goederen zich
buiten de Lid-Staat van hun binnenkomst in de

douanevervoer alsmede de verzending van goederen

Gemeenschap bevindt, zijn zij binnen de
Gemeenschap in het verkeer onder de regeling

per post.

voor

3. In de in lid 2, onder a) tot en met e), bedoelde
gevallen wordt de invoer in de zin van artikel 7, lid 2,
geacht te worden verricht in de Lid-Staat waar het

bedoeld in de vigerende communautaire douane
bepalingen, indien op het moment van hun
binnenkomst in de Gemeenschap aangifte is
gedaan dat zij onder die regeling zijn gebracht ;

intern

communautair

douanevervoer

als
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c) wanneer deze goederen op het moment van
binnenkomst in de Gemeenschap zich bevinden
in een situatie waardoor zij, indien zij ingevoerd
waren in de zin van artikel 7, lid 1 , onder a), in

aanmerking konden komen voor een van de in
artikel 16, lid 1 , B, onder a), b), c) en d), vermelde
regelingen of voor een regeling van tijdelijke
uitvoer met totale vrijstelling van invoerrechten,
zorgen de Lid-Staten ervoor dat deze goéderen in
de Gemeenschap onder dezelfde voorwaarden
kunnen verblijven als die welke voor de toepassing
van die regelingen gelden.
2. Voor de niet in artikel 7, lid 1 , onder a),
bedoelde goederen die verzonden of vervoerd worden
uit een Lid-Staat naar een gebied dat deel uitmaakt
van het douanegebied van de Gemeenschap maar
voor de toepassing van deze richtlijn beschouwd
wordt als een derdelandsgebied, zijn de volgende
bepalingen van toepassing :

a) de formaliteiten betreffende de uitvoer van deze
goederen uit het douanegebied van de Gemeen
schap zijn dezelfde als die welke voorzien zijn in
de vigerende communautaire douanebepalingen
betreffende de uitvoer van goederen uit het
douanegebied van de Gemeenschap ;

b) voor goederen die tijdelijk uit de Gemeenschap
worden geëxporteerd met het oog op wederinvoer
nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat die goederen bij hun wederin
voer in de Gemeenschap in aanmerking komen
voor dezelfde bepalingen als wanneer zij tijdelijk
geëxporteerd waren uit het douanegebied van de
Gemeenschap." ;
24. Richtlijn 85/362/EEG (') houdt op van kracht te zijn
op 31 december 1992 ;
25. vanaf 1 januari 1993 vervalt artikel 6 van Richtlijn
69/ 169/EEG (2).

Artikel 2

1 . Vanaf 1 januari 1993, en voor een niet verlengbare
periode van twee jaar, mogen het Koninkrijk Spanje en de
Italiaanse Republiek bepalingen toepassen die afwijken
van het beginsel van onmiddellijke aftrek als bedoeld in
artikel 18 , lid 2, eerste alinea. Deze bepalingen mogen er
niet toe leiden dat het moment waarop het ontstane recht
op aftrek uit hoofde van artikel 18, lid 1 , kan worden
uitgeoefend, met meer dan een maand wordt uitgesteld.
Voor de belastingplichtigen die aangiften indienen als
bedoeld in artikel 22, lid 4, over driemaandelijkse belas
tingtijdvakken mogen het Koninkrijk Spanje en de Itali
(') PB nr. L 192 van 24. 7. 1985, blz. 20. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 90/237/EEG (PB nr. L 133 van 24. 5.
1990, blz. 91 ).
(2) PB nr. L 133 van 4. 6. 1969, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 91 /680/EEG (PB nr. L 376 van 31 . 12. 1991 ,
blz. 1 ).
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aanse Republiek bepalen dat het ontstane recht op aftrek,
dat op grond van artikel 18, lid 1 , in een gegeven kwartaal
zou kunnen worden uitgeoefend, pas in het volgende
kwartaal wordt uitgeoefend. Deze bepaling is slechts van
toepassing voor zover het Koninkrijk Spanje en de Itali
aanse Republiek deze belastingplichtigen toestaan te
kiezen voor het indienen van maandelijkse aangiften.
2. In afwijking van artikel 15, punt 10, derde alinea,
mogen de Portugese Republiek, de Franse Republiek, het
Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland, met betrekking tot na 31 december 1992
gesloten contracten, uiterlijk op 1 oktober 1993 de terug
gaveprocedure afschaffen in die gevallen waarin deze bij
de richtlijn wordt verboden.
Artikel 3

De Raad stelt vóór 30 juni 1993 op voorstel van de
Commissie met eenparigheid van stemmen de wijze van
belastingheffing voor kettingtransacties tussen belasting
plichtigen vast, opdat die bepalingen per 1 januari 1994
van toepassing zijn.
Artikel 4

1 . De Lid-Staten passen hun huidige regeling van
belasting over de toegevoegde waarde aan deze richtlijn
aan .

Zij nemen wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
aan opdat hun aldus aan deze richtlijn aangepaste regeling
van toepassing wordt op 1 januari 1993 .
De Lid-Staten kunnen echter bepalen dat de gegevens
betreffende de in artikel 22, lid 6, onder b), laatste alinea,
bedoelde handelingen uit hoofde waarvan de belasting
verschuldigd is geworden tijdens de eerste drie kalender
maanden van het jaar 1993, ten laatste moeten worden
opgenomen in de verzamelstaat die wordt opgesteld voor
het tweede kalenderkwartaal van het jaar 1993 .

2. In afwijking van lid 1 , tweede alinea, mogen de Lid
Staten wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
aannemen om uiterlijk op 1 januari 1994 het bepaalde in
de volgende punten van artikel 1 van tóepassing te doen
worden :

— punt 11 ,

— punt 13, wat betreft artikel 28 quater, E, lid 3,
— punt 19, wat betreft artikel 21 , punt 1 , onder a), derde
alinea,

— punt 20, wat betreft de verplichtingen met betrekking
tot de in de voorgaande streepjes bedoelde handelin
gen .

De Lid-Staten die op 1 januari 1993 maatregelen met
gelijke werking als de bovengenoemde maatregelen
toepassen, moeten echter maatregelen treffen om ervoor
te zorgen dat de beginselen vervat in artikel 22, lid 6,
evenals in de vigerende communautaire bepalingen met
betrekking tot de administratieve samenwerking inzake
indirecte belastingen, vanaf 1 januari 1993 in elk geval
worden nageleefd.
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3 . In afwijking van lid 1 , tweede alinea, mag de Bonds
republiek Duitsland wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen aannemen om het bepaalde in artikel 1 , punt

bekendmaking van die bepalingen . De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten..

10, tweede alinea, wat betreft artikel 28 bis, lid 1 bis,

onder a), uiterlijk op 1 oktober 1993 in werking te doen

Artikel 5

treden .

4.

De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

de bepalingen die zij vaststellen voor de toepassing van
deze richtlijn.
5.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
6. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële

Gedaan te Brussel, 14 december 1992.

Voor de Raad
De Voorzitter
N. LAMONT

