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VERORDENING (EEG) Nr. 3813/92 VAN DE RAAD
van 28 december 1992

betreflende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

verenigbare agromonetaire regeling moet worden vastge
steld en bovengenoemde verordeningen derhalve moeten
worden ingetrokken ;

42 en 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

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

té (3),
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de ecu gedefinieerd is in Verordening
(EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 tot
wijziging van de waarde van de rekeneenheid die wordt
gebruikt door het Europees Fonds voor Monetaire Samen
werking (8) ; dat het mogelijk moet zijn deze rekeneenheid
te gebruiken om de prijzen of bedragen in het kader van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid vast te stellen en
weer te geven ;

Overwegende dat de in artikel 8 A van het Verdrag
bedoelde interne markt met ingang van 1 januari 1993
een ruimte zonder binnengrenzen omvat ; dat voor de

toepassing van de agromonetaire regeling die vervat is in :
— 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
gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden
toegepast (4),
— Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector (5),
, — Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad van
11 juni 1985 tot vaststelling van de in de landbouw
toe te passen omrekeningskoersen (6),
— Verordening (EEG) nr. 129/78 van de Raad van

24 januari 1978 betreffende de in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwstructuurbeleid toe te
passen wisselkoersen Q,
controles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap
noodzakelijk zijn ; dat derhalve een met de interne markt
(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
L

188 van 25. 7. 1992, blz. 23 .
337 van 21 . 12. 1992.
332 van 16. 12. 1992, blz. 26.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (PB nr. L 201
van 31 . 7. 1990, blz. 9).
O PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90.
(6) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 11 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3679/92 (PB nr. L 370
van 19 . 12. 1992, blz. 73).
F) PB nr. L 20 van 25. 1 . 1978, blz. 16.

Overwegende dat vóór de totstandbrenging van de
Economische en Monetaire Unie betaling van in ecu vast
gestelde prijzen en bedragen in nationale valuta noodza
kelijk is en dus de voor de landbouwsector geldende
omrekeningskoersen moeten worden vastgesteld ; dat deze
koersen enigermate stabiel moeten zijn en tegelijkertijd
nauw bij de economische en monetaire realiteit moeten
aansluiten ; dat, onverminderd de koersen vastgesteld op
grond van artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 4253/88
van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen
van
Verordening
(EEG)
nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de
bijstandsverlening uit de onderscheiden structuurfondsen
enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de
Europese Investeringsbank en de andere bestaande finan
cieringsinstrumenten anderzijds (9), in bepaalde gevallen
specifieke koersen moeten kunnen worden vastgesteld ;

Overwegende dat de landbouwomrekeningskoersen na
een monetaire herschikking in beginsel onmiddellijk
moeten worden aangepast ; dat echter een min of meer
geleidelijke aanpassing wenselijk kan zijn om verstoringen
van de markt door kleine aanpassingen te voorkomen of
nodig kan zijn om de gevolgen van grote aanpassingen af
te zwakken ; dat echter om aanmerkelijke marktversto
ringen te voorkomen in alle gevallen moet worden voor
komen dat een aanvaardbare bilaterale monetaire afwij
king wordt overschreden ;
(") PB nr. L 379 van 30. 12. 1978, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1971 /89 (PB nr. L 189
van 4. 7. 1989, blz. 1 ).
(9) PB nr. L 374 van 31 . 12. 1988, blz. 1 .
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Overwegende dat, met name om de invloed van de
wereldmarktsituatie te kunnen nagaan, de omrekenings
koersen voor de ecu en de in de landbouwsector gebruikte
valuta's van derde landen moeten worden bepaald ;

Overwegende dat, voor het geval dat de landbouwomreke
ningskoers gedurende de uitvoering van een transactie
wordt gewijzigd, moet worden aangegeven welke koers
voor de betrokken bedragen van toepassing is ; dat het
ontstaansfeit van de landbouwomrekeningskoersen over

het algemeen het feit is waardoor het economische doel
van de transactie wordt bereikt ; dat het nodig kan zijn dit
ontstaansfeit nader te preciseren of ervan af te wijken, met
inachtneming van bepaalde criteria, en met name de
snelheid van de daadwerkelijke toepassing van de nieuwe
landbouwomrekeningskoersen, hetgeen de verschillende
mogelijkheden van voorfixatie over een langere periode
principieel uitsluit ; dat het ten aanzien van de door de
Raad op het gebied van het landbouwstructuurbeleid vast
gestelde bedragen verantwoord is een daling te voor
komen van de steun die vóór de inwerkingtreding van een
nieuwe landbouwomrekeningskoers is toegekend ;
Overwegende dat de landbouwinkomens sneller en in
sterkere mate de negatieve gevolgen van een belangrijke
monetaire revaluatie ondervinden dan de inkomens in de

overige sectoren van de economie ; dat het derhalve
verantwoord is om de mogelijkheid te scheppen om ter
flankering van de aanpassing van de landbouwprijzen een
tijdelijke en degressieve compenserende steun voor reva
luaties te verlenen zonder dat daardoor de definitieve

aanpassing van de landbouwsector aan de algemene
economische spelregels wordt belemmerd ; dat op grond
van de in artikel 130 A van het Verdrag voorziene cohesie
een communautaire bijdrage voor de aan agrarische
bedrijfshoofden toegekende compensatiesteun kan
worden verleend ; dat de hoogte van de communautaire
bijdrage moet worden gevarieerd afhankelijk van de finan
ciële behoeften en mogelijkheden in de regio's van de
Gemeenschap genoemd in doelstelling 1 van artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni

van een premieregeling voor het aanhouden van het zoog
koeienbestand (3), in artikel 4 bis van Verordening (EEG)
nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
rundvlees (4), in Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de
Raad van 30 juni 1992. betreffende landbouwproduktieme
thoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieube
scherming, en betreffende natuurbeheer (*), in Verorde
ning (EEG) nr. 2079/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot
instelling van een communautaire steunregeling voor
vervroegde uittreding in de landbouwsector (6), en in
Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni
1992 tot instelling van een communautaire steunregeling
voor bosbouwmaatregelen in de landbouw Q ;
Overwegende dat in de mogelijkheid moet worden voor
zien om de onderdelen van de regeling voor het handels
verkeer van landbouwprodukten met derde landen bij
wijziging van de spilkoersen van de valuta's der Lid-Staten
of van de wisselkoersen van de valuta's van bepaalde
derde landen snel aan te passen ;
Overwegende dat bijzondere bepalingen dienen te worden
vastgesteld om het hoofd te kunnen bieden aan uitzon
derlijke situaties die zich zowel binnen de Gemeenschap
als op de wereldmarkt kunnen voordoen en waarop
onmiddellijk dient te worden gereageerd met het oog op
het goed functioneren van de in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde regelin
gen ;

Overwegende dat voor een vlotte uitvoering van het
bepaalde in deze verordening een procedure moet worden
ingesteld waarbij eeri nauwe samenwerking tussen de
Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht ;
Overwegende dat overgangsmaatregelen moeten kunnen
worden vastgesteld met het oog op een vlotte invoering
van de nieuwe agromonetaire regeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele

strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie
van hun bijstandsverlening onderling en met die van de
Europese Investeringsbank en de andere bestaande finan
cieringsinstrumenten (') ;

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder :

a) „ besluiten inzake het gemeenschappelijk landbouwbe
Overwegende dat het derhalve verantwoord is de in
artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1677/85 bedoelde
regeling betreffende de overdracht van vaste positieve
monetaire afwijkingen voor een beperkte periode te
verlengen ; dat de in de leden 3 en 4 van dat
artikel bedoelde verlaging van de prijzen en bedragen
evenwel niet geldt voor de compensaties waartoe is
besloten in het kader van de hervorming van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid als bedoeld in Verordening
(EEG) nr. 1765/92 van de Raad van 30 juni 1992 . tot
instelling van een steunregeling voor producenten van
bepaalde akkerbouwgewassen (2), in Verordening (EEG)
nr. 1357/80 van de Raad van 5 juni 1980 tot instelling
(') PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 9.
O PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 12.

leid ":

— de besluiten die direct of indirect gebaseerd zijn op
artikel 43 van het EEG-Verdrag, met uitzondering

van het gemeenschappelijk douanetarief en andere
besluiten van de douanewetgeving die zowel voor
landbouwprodukten als voor industrieprodukten
gelden,
(■') PB nr. L 140 van 5. 6. 1980, blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2066/92 (PB nr. L 215 van
30. 7. 1992, blz . 49).

(4) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2066/92 (PB nr. L 215
van 30 . 7. 1992, blz. 49).
O PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 85.
(4) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 91 .
P) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 96.
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— de besluiten die betrekking hebben op goederen
die door verwerking van landbouwprodukten zijn
verkregen en waarvoor specifieke handelsrege
lingen gelden ;

b) — „ vaste valuta's" : de valuta's waarvoor in het kader
van het Europees Monetair Stelsel op elk moment
een onderlinge fluctuatiemarge van maximaal
2,25 % wordt aangehouden,

— „zwevende valuta 's : de overige valuta's van de
Lid-Staten of van derde landen :

c) „ correctiefactor": een coëfficiënt die

Artikel 3

1 . Onverminderd de in de leden 2, 3 en 4 genoemde
uitzonderingsbepalingen, stelt de Commissie de land
bouwomrekeningskoers vast op basis van de representa
tieve marktkoers en overeenkomstig artikel 4.
De landbouwomrekeningskoers is aanvankelijk, voor de

vaste valuta's, gelijk aan de op 1 januari 1993 toepasselijke
representatieve marktkoers ; voor de zwevende valuta's
wordt hij vastgesteld op basis van de representatieve
marktkoers voor de referentieperiode van de maand die
voorafgaat aan die datum.

coëfficiënt en die van toepassing is op 31 december

2. Voor maatregelen die door de Gemeenschap uitslui
tend uit het EOGFL — afdeling Oriëntatie worden gefi
nancierd, is de landbouwomrekeningskoers gelijk aan de
koers die toegepast wordt voor de boeking van de

1992,

uitgaven van de algemene begroting van de Europese

— op 1 januari 1993 gelijk is aan de in artikel 6, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1677/85 omschreven

— met ingang van die datum door de Commissie
wordt gewijzigd bij elke herschikking van de valu
ta's in het kader van het Europees Monetair Stelsel
aan de hand van de revaluatie van de spilkoers van
de vaste valuta die ten opzichte van de ecu het
meest gerevalueerd is ;

d) „ representatieve marktkoers" :
— voor een vaste valuta, de in het kader van het

Europees Monetair Stelsel vastgestelde spilkoers
van de ecu voor deze valuta vermenigvuldigd met
de correctiefactor,

— voor een zwevende valuta, het gemiddelde van de
wisselkoersen van de ecu voor deze valuta, die zijn
geconstateerd gedurende een volgens de procedure
van artikel 12 bepaalde referentieperiode, en
vermenigvuldigd met de correctiefactor ;

e) „ landbouwomrekeningskoers" : de koers die ten
aanzien van de besluiten inzake het gemeenschappelijk
landbouwbeleid wordt gebruikt voor de omrekening :
— van in ecu uitgedrukte bedragen in de nationale
valuta van een Lid-Staat,

— van in de nationale valuta van een Lid-Staat uitge
drukte bedragen in ecu ;

f) „ monetaire afwijking " : het percentage van de land
bouwomrekeningskoers dat overeenkomt met het ver
schil tussen deze koers en de representatieve markt
koers.

Gemeenschappen.

3. Gelet op de correctiefactor kan respectievelijk
kunnen, volgens de procedure van artikel 12, een speci
fieke landbouwomrekeningskoers worden vastgesteld die
nauw bij de economische realiteit aansluit, of, indien
nodig, nadere voorschriften voor de bepaling van een
dergelijke koers worden vastgesteld om verstoring van de
markt door monetaire oorzaken te voorkomen, en met
name

om :

— te voorkomen dat de monetaire afwijking die kenmer
kend is voor de op het moment van vaststelling van
de landbouwomrekeningskoers bestaande tendens van
de representatieve marktkoers, wordt overschreden,
— in de nationale valuta van een Lid-Staat uitgedrukte
bedragen die betrekking hebben op gegevens betref
fende de wereldmarkt, in ecu om te rekenen.

4. In geval van vaststelling van een budgettaire beper
king kan de landbouwomrekeningskoers worden vastge
steld op het niveau van de koers die geldt voor de
boeking van de uitgaven van de algemene begroting van
de Europese Gemeenschappen, volgens de procedure die
voor de vaststelling van de beperking is gehanteerd.
Artikel 4

1.
De landbouwomrekeningskoers van een zwevende
valuta wordt aangepast wanneer de monetaire afwijking
voor de laatste referentieperiode van een maand groter is
dan 2 punten. In dat geval wordt een nieuwe landbouw
omrekeningskoers vastgesteld, waarbij deze monetaire
afwijking, onverminderd lid 3, wordt gehalveerd, en gaat
de nieuwe koers in bij het begin van de volgende maand.

Artikel 2
1.

De rekeneenheid die in de besluiten inzake het

gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gebruikt, is de
ecu als gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 3180/78.
2.

Volgens de procedure van artikel 12 kan worden

besloten dat de prijzen en bedragen in de belangrijkste
administratieve documenten van de Gemeenschap of van
de Lid-Staten voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde
besluiten, in ecu en eventueel in nationale valuta luiden.

2. Bij een valutaherschikking die ertoe leidt dat de voor
de Lid-Staten met vaste valuta vastgestelde spilkoersen
worden gewijzigd, worden de landbouwomrekenings
koersen onmiddellijk zodanig aangepast dat de monetaire
afwijkingen :

— voor vaste valuta's volledig worden weggewerkt, en
— voor zwevende valuta's met de helft worden verlaagd
wanneer zij over een passende referentieperiode meer
dan 2 punten bedragen, zulks onverminderd lid 3.
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Indien een valutaherschikking voor een vaste valuta
evenwel leidt tot een monetaire afwijking van :

— ten hoogste 0,5 punt, wordt deze afwijking uiterlijk bij
het begin van het volgende verkoopseizoen wegge
werkt ;

— meer dan 4 punten, wordt deze afwijking onmiddellijk
tot 2 punten verlaagd. Het saldo van de afwijking
wordt over een periode van ten hoogste twaalf
maanden vanaf het tijdstip van de herschikking
weggewerkt.
De in de tweede alinea bedoelde aanpassingen van de
landbouwomrekeningskoersen
worden
door
de
Commissie volgens de procedure van artikel 12 verricht.
3.

Indien de absolute waarde van het verschil tussen de

afwijkingen van de valuta's van twee Lid-Staten gedurende
een referentieperiode meer dan 4 punten bedraagt,
worden de monetaire afwijkingen tussen de betrokken
Lid-Staten die meer dan 2 punten bedragen, onmiddellijk
tot 2 punten verlaagd. Deze aanpassing geschiedt na elke
aanpassing als bedoeld in de leden 1 en 2.
Artikel 5

1.

De representatieve marktkoers van de nationale

valuta van een derde land wordt ten aanzien van de

besluiten inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid
gebruikt om :
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ecu vastgestelde bedragen kan evenwel vooraf worden
vastgesteld voor een periode die loopt tot het einde van de
derde maand volgende op de periode van de voorafgaande
vaststelling : in dit geval geldt de omrekeningskoers die
van kracht was op de datum van de voorafgaande vaststel
ling respectievelijk op de datum van de uiterste termijn
voor de inschrijving.
2.

Wanneer het in lid 1 bedoelde ontstaansfeit nader

moet worden bepaald, of om redenen die eigen zijn aan
de betrokken marktordening of aan het betrokken bedrag
niet in aanmerking kan worden genomen, wordt volgens
de procedure van artikel 12 een specifiek ontstaansfeit
bepaald met inachtneming van de volgende criteria :

a) de noodzaak wijzigingen in de landbouwomrekenings
koers zo snel mogelijk daadwerkelijk te kunnen
toepassen ;

b) de onderlinge overeenkomst tussen ontstaansfeiten
voor analoge transacties in het kader van de verschil
lende marktordeningen ;
c) de samenhang tussen de ontstaansfeiten voor de
verschillende prijzen en bedragen die een zelfde
marktordening betreffen ;

d) de uivoerbaarheid en doeltreffendheid van controles op
de toepassing van adequate landbouwomrekenings
koersen .

— in de nationale valuta van dat derde land uitgedrukte
bedragen in ecu om te rekenen.

3. Bedragen die door de Raad worden vastgesteld in
het kader van steunmaatregelen die door de Gemeen
schap uit het EOGFL — afdeling Oriëntatie worden gefi
nancierd, worden in nationale valuta omgerekend aan de
hand van de landbouwomrekeningskoers die geldt op 1
januari van het jaar waarin het besluit tot toekenning van
de steun wordt genomen.

2. Gelet op de correctiefactor kan de Commissie, om
verstoring van de markt door monetaire oorzaken te voor
komen, krachtens de bevoegdheden waarover zij op grond
van de besluiten inzake het gemeenschappelijk landbouw
beleid in elk afzonderlijk geval beschikt, in afwijking van
lid 1 toestaan dat omrekeningskoersen worden gebruikt
die nauwer bij de economische realiteit aansluiten.

Wanneer de uitbetaling van de steun op grond van de
communautaire regelgeving over verscheidene jaren
gespreid wordt, worden de deelbedragen omgerekend aan
de hand van de op 1 januari geldende laagste omreke
ningskoers van de jaren die lopen vanaf het jaar waarin
het besluit tot toekenning van de steun wordt genomen
tot het jaar waarin het betrokken deel wordt uitbetaald.

— in ecu uitgedrukte bedragen in de nationale valuta van
dat derde land om te rekenen,

3. Nadere voorschriften voor het bepalen van een nauw
bij de economische realiteit aansluitende specifieke omre
keningskoers voor het omrekenen van in de nationale
valuta van een derde land uitgedrukte bedragen in de
nationale valuta van een Lid-Staat, kunnen worden vastge
steld volgens de procedure van artikel 12.

Artikel 7

Wanneer de landbouwomrekeningskoers die van toepas
sing is op :

— per hectare of grootvee-eenheid vastgestelde forfaitaire
steun, of

Artikel 6

1.

Het ontstaansfeit voor de landbouwomrekenings

koers is :

— voor in het handelsverkeer met derde landen geheven
of toegekende bedragen : het vervullen van de douane
formaliteiten bij invoer of uitvoer,

— een compensatiepremie per ooi of geit, of
— een bedrag van structurele of milieu-technische aard,

lager is dan de vorige koers, wordt de betrokken steun,
c.q. worden de betrokken bedragen in ecu verhoogd
volgens de procedure van artikel 12.

economisch doel van de transactie wordt bereikt.

De verhoging van de in de eerste alinea bedoelde
bedragen wordt in dier voege vastgesteld dat verlaging
wordt voorkomen van deze bedragen, uitgedrukt in de

De landbouwomrekeningskoers van vooraf in ecu vastge
stelde bedragen en van na een inschrijvingsprocedure in

bouwomrekeningskoers het meest daalt van de Lid-Staten
die om toepassing van dit artikel hebben verzocht.

— in alle overige gevallen : de handeling waardoor het

nationale valuta van

de

Lid-Staat waarvan

de

land

Artikel 8

1.
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De Lid-Staten met een zwevende valuta kunnen

gedurende drie jaar aan de landbouwers een compense
rende steun toekennen wanneer de gemiddelde land
bouwomrekeningskoers in de afgelopen twaalf maanden
lager is dan de gemiddelde landbouwomrekeningskoers in
de twaalf daaraan voorafgaande maanden. De periodes die
in aanmerking worden genomen voor het toekennen van
de steun, kunnen niet in aanmerking worden genomen

— in Verordening (EEG) nr. 1765/92,

— in Verordening (EEG) nr. 1357/80 en in artikel 4 bis
van Verordening (EEG) nr. 805/68,
— in Verordening (EEG) nr. 2066/92,
— in de Verordeningen (EEG) nr. 2078/92, (EEG) nr.
2079/92 en (EEG) nr. 2080/92,
worden, in voorkomend geval, op passende manier gewij
zigd.

voor het toekennen van een nieuwe steun.

2. Het bedrag van de eerste jaarlijkse tranche van de
steun wordt vastgesteld op basis van de daling van het
gemiddelde landbouwinkomen in de betrokken Lid-Staat
die het gevolg is van de daling van de landbouwomreke
ningskoers. Het bedrag van iedere volgende jaarlijkse

Artikel 10

tranche wordt verminderd met ten minste een derde van

Bij een valutaherschikking binnen het Europees Monetair
Stelsel of bij een plotselinge en aanzienlijke wijziging van
de wisselkoers in ecu van bepaalde nationale valuta's van
derde landen kunnen de volgende in de besluiten inzake
het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde

het bedrag van de eerste tranche.

bedragen :

De compenserende steun kan niet worden toegekend in
de vorm van een bedrag per eenheid geproduceerde

— de invoerrechten,
— de uitvoerrechten,
— de uitvoerrestituties,

hoeveelheid.

3. De bijdrage van de Gemeenschap in de financiering
van de compenserende steun bedraagt :
— 75 % van de werkelijk toegekende bedragen voor
landbouwers in regio's die onder doelstelling nr. 1 van
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2052/88 vallen,
— 50 % van de werkelijk toegekende bedragen in de
overige gevallen.
Wat de financiering van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid betreft, wordt deze bijdrage beschouwd als
een onderdeel van de interventie ter regulering van de
landbouwmarkten .

4. De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, mits
de minimumgrenzen zijn bereikt, met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen de maximumbedragen vast die
voor elke tranche van de steun kunnen worden toege
kend.

— de sluisprijzen,

— de steunbedragen die zijn vastgesteld aan de hand van
gegevens betreffende de wereldmarkt,
— de invoersubsidies,

door de Commissie zo nodig opnieuw worden vastgesteld
met gebruikmaking van de nieuwe lanbouwomrekenings
koersen, volgens de voor elk van deze gevallen geldende
methoden, daarbij eventueel tevens rekening houdend
met de ontwikkeling van de situatie op de markten.
Artikel 11

1 . Ingeval monetaire praktijken van uitzonderlijke aard
de toepassing van de besluiten inzake het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid in gevaar kunnen brengen, neemt
de Commissie passende vrijwaringsmaatregelen, waarbij in
voorkomend geval van de bestaande besluiten inzake het
gemeenschappelijke landbouwbeleid kan worden afgewe
ken .

Artikel 9

1 . In geval de correctiefactor wordt verhoogd, worden
de prijzen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid in ecu worden vastgesteld, volgens de
procedure van artikel 12, aan het begin van het volgende
verkoopseizoen, met 25 % van het percentage van de
wijziging van de correctiefactor verlaagd.

2. De Lid-Staten waar de prijzen in nationale valuta als
gevolg van de toepassing van lid 1 dalen, worden, volgens
door de Raad op voorstel van de Commissie met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen vast te stellen voor

waarden, gemachtigd nationale compensatiesteun toe te
kennen . Deze steun moet betrekking hebben op het soci
aal-structurele gebied en mag niet produktiegebonden
zijn .
3. De in het kader van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid in ecu vastgestelde bedragen, met uitzonde
ring van de bedragen bedoeld

De in de eerste alinea bedoelde maatregelen worden
onverwijld aan de Raad en de Lid-Staten medegedeeld.
Elke Lid-Staat kan het besluit van de Commissie aan de

Raad voorleggen binnen drie werkdagen na de datum
waarop hij van de vrijwaringsmaatregelen in kennis is
gesteld.
De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen een andersluidend besluit nemen binnen een

maand na de kennisgeving van de betrokken maatregelen .
2. Wanneer monetaire praktijken van uitzonderlijke
aard de toepassing van de besluiten inzake het gemeen
schappelijk landbouwbeleid in gevaar kunnen brengen,
kan de Commissie in het kader van de bevoegdheden
waarover zij op grond van die besluiten voor elk afzon

derlijk geval beschikt, maatregelen nemen die van deze
verordening afwijken, met name in de volgende gevallen :
— wanneer een land abnormale wisselkoersen, zoals

meervoudige wisselkoersen, of ruilovereenkomsten
toepast,
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— wanneer het een land betreft waarvan de valuta niet op
de officiële wisselmarkten wordt genoteerd of zich
zodanig zou kunnen ontwikkelen dat verstoringen in
het handelsverkeer ontstaan .
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te vergemakkelijken, stelt de Commissie deze maatregelen
vast volgens de procedure van artikel 12. Deze maatre
gelen blijven niet langer van toepassing dan voor een
vlotte invoering van de nieuwe regeling strikt noodzake
lijk is.

Artikel 12

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van :
a) artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector
granen ('), of
b) het overeenkomstige artikel van de andere verorde
ningen houdende een gemeenschappelijke marktorde
ning voor landbouw- of visserijprodukten, of
c) het overeenkomstige artikel van andere Gemeen
schapsbesluiten waarbij een gelijkaardige procedure
wordt ingesteld.
Artikel 13

1 . Indien overgangsmaatregelen nodig zijn om de
eerste toepassing van de bepalingen van deze verordening

2.

De correctiefactor en de ermee verband houdende

elementen in deze verordening zijn ten hoogste twee jaar
van toepassing te rekenen vanaf de inwerkingtreding van
deze verordening. Vóór het einde van die termijn legt de
Commissie aan de Raad een verslag over betreffende de in
deze verordening vervatte regeling, te zamen met
passende voorstellen, ten einde de Raad in staat te stellen
om, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, een
besluit te nemen over het toekomstige beleid ter zake.
3 . De Verordeningen (EEG) nr. 1676/85, (EEG) nr.
1677/85, (EEG) nr. 1678/85 en (EEG) nr. 129/78 worden
ingetrokken.

Artikel 14

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, 28 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (PB nr. L 180
van 1 . 7. 1992, blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3814/92 VAN DE RAAD
van 28 december 1992

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81 en houdende toepassing
van de bij die verordening voor de sector suiker vastgestelde prijzen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

structurele aanpassingen in de Spaanse suikerindustrie te
vergemakkelijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 70, lid 3, onder b),
Gezien ' het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),

Overwegende dat de totstandbrenging van de interne
markt per 1 januari 1993 het wenselijk maakt dat de
belemmeringen in het handelsverkeer niet alleen tussen
de Lid-Staten van de Gemeenschap in haar samenstelling

op 31 december 1985, maar ook tussen die Lid-Staten en
de nieuwe Lid-Staten zoveel mogelijk uit de weg worden
geruimd ;

Overwegende dat in het handelsverkeer in de sector
suiker tussen Spanje en de overige Lid-Staten tot het
einde van het verkoopseizoen 1994/ 1995 compenserende
bedragen toetreding van toepassing zijn, aangezien in
Verordening (EEG) nr. 1716/91 van de Raad van 13 juni
1991 betreffende de aanpassing aan de gemeenschappe
lijke prijzen van de in Spanje toe te passen prijzen voor
suiker en suikerbieten (2) is bepaald dat de aanpassing van
de Spaanse prijzen aan de gemeenschappelijke prijzen aan
het einde van die periode voltooid dient te zijn ;

Overwegende dat het, onverminderd de maatregelen die
moeten worden genomen bij de vaststelling van een
nieuwe produktieregeling in de sector suiker of ten
gevolge van de bijzondere consequenties van de interna
tionale verbintenissen van de Gemeenschap voor Spanje,
mogelijk is om voor deze produkten per 1 januari 1993
een vervroegde prijsaanpassing tot stand te brengen en
bijgevolg de compenserende bedragen toetreding af te
schaffen door de Spaanse producenten van suikerbieten
een tijdelijke en degressieve steun toe te kennen waarvan
het aanvankelijke bedrag gebaseerd is op het verschil
tussen de suikerbietenprijzen ; dat, ingeval de prijsverla
ging voor suikerbieten consequenties zou hebben voor de
markt van in Spanje geoogst suikerriet, een soortgelijke
steun dient te worden vastgesteld voor producenten van
dit produkt ;

Overwegende dat de marktsituatie in Spanje ertoe leidt in
dit land de bij deze verordening vastgestelde prijzen toe te
passen ;

Overwegende dat de vervroegde prijsaanpassing het
wenselijk maakt maatregelen vast te stellen om de nodige
(') Advies uitgebracht op 18 december 1992 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).
O PB nr. L 162 van 26. 6. 1991 , blz. 18 .

Artikel 1

1 . De op grond van artikel 70 van de Toetredingsakte
uit te voeren aanpassing van de in Spanje toe te passen
prijzen voor suiker en suikerbieten geschiedt per 1 januari
1993 en met vaststelling van deze prijzen op de in lid 2
vermelde bedragen.

2. De in artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1 749/92 (3) vastgestelde prijzen worden, voor in de
periode van 1 januari 1993 tot en met 30 juni 1993 afge
zette suiker en suikerbieten, vervangen door de volgende
prijzen :

a) interventieprijs voor witte suiker : 54,41 ecu per 100
kg ;
b) prijs voor suikerbieten :
— basisprijs : 41,82 ecu per ton ;
— minimumprijs voor A-suikerbieten : 41,02 ecu per
ton ;

— minimumprijs voor B-suikerbieten : 29,02 ecu per
ton, onder voorbehoud van de toepassing van
artikel 28, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 (4).
Artikel 2

1 . Voor de verkoopseizoenen 1993/ 1994 en 1994/ 1995
wordt steun toegekend aan de suikerbietenproducenten in
Spanje. De steun bedraagt 2,84 ecu per ton voor het eerste
verkoopseizoen en wordt met de helft verlaagd voor het
tweede.

Bovendien wordt aan diezelfde producenten steun van
4,26 ecu per ton toegekend voor de hoeveelheden suiker
bieten die tussen 1 januari 1993 en 30 juni 1993 tot
suiker zijn verwerkt in het kader van contracten op basis
van de in artikel 1 , lid 2, onder b), vastgestelde prijzen.
2. Aan de producenten van suikerriet in Spanje wordt
voor de verkoopseizoenen 1993/ 1994 en 1994/ 1995 steun
verleend. Deze steun wordt vastgesteld op 2,27 ecu per
ton suikerriet voor het eerstgenoemde verkoopseizoen en
op de helft daarvan voor het tweede. Bovendien wordt aan
dezelfde producenten steun van 3,41 ecu per ton toege
(3) PB nr. L 150 van 1 . 7. 1992, blz. 14.
(4) PB nr. L 177 van 1.7. 1981 , blz. 4. Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 61 /92 (PB nr. L 6 van 11 . 1 .
1992, blz. 19).
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kend voor de hoeveelheden suikerriet die tussen 1 januari
1993 en 30 juni 1993 tot suiker zijn verwerkt in het kader
van contracten op basis van de in artikel 1 , lid 2, onder b),
vastgestelde prijzen.

3. Voor de produkten die onder de quota vallen en die
zich op 31 december 1992 om 24 uur in opslag, met
uitzondering van de minimumopslag, bevinden bij
degenen die ingevolge artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 recht hebben op terugbetaling van de opslag
kosten voor deze voorraden, wordt steun toegekend van
5,16 ecu per 100 kg suiker uitgedrukt in witte suiker.

4. De in de leden 1 , 2 en 3 vastgestelde steun wordt
beschouwd als een interventiemaatregel in de zin van
artikel 1 , lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/70 (').
Artikel 3

Aan artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 wordt
het volgende lid toegevoegd :
„8 . Spanje wordt gemachtigd om onder de hierna
vermelde voorwaarden in de verkoopseizoenen 1993/
1994 tot en met 1995/ 1996 aanpassingssteun toe te
kennen aan de suikerproducerende ondernemingen.
De steun wordt slechts toegekend voor A- en B-suiker
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de Commissie meegedeeld. De steun mag voor de in
de eerste alinea bedoelde periode niet meer bedragen
dan 37,8 miljoen landbouwecu.

De Gemeenschap vergoedt Spanje, als interventie
maatregel, 50 % van de per verkoopseizoen toege
kende steun .".

Artikel 4

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 41 van Veror
dening (EEG) nr. 1785/81 .
De maatregelen die nodig zijn voor een harmonische
overgang van de regeling die is vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 1716/91 naar de bij de onderhavige veror
dening vastgestelde regeling worden vastgesteld volgens
dezelfde procedure.
Artikel 5

Verordening (EEG) nr. 1716/91 wordt per 1 januari 1993
ingetrokken.

als omschreven in artikel 24 bis, lid 1 , en in het kader

Artikel 6

van herstructureringsplannen tot rationalisatie van de
suikerindustrie in Spanje. Deze plannen worden aan

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, 28 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER

(') PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (PB nr. L 185
van 15. 7. 1988, blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3815/92 VAN DE RAAD
van 28 december 1992

betreffende de toepassing van de gemeenschappelijke interventieprijs voor olijf
olie in Spanje
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 89, lid 2,

prijzen aan de gemeenschappelijke prijs mogelijk is in het
kader van de herschikking van Verordening (EEG)
nr. 2047/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot vaststelling,
voor het verkoopseizoen 1992/ 1993, van de prijzen, de
steunbedragen en de daarvan in te houden percentages in
de sector olijfolie (2),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat de totstandbrenging van de interne
markt per 1 januari 1993 inhoudt dat de belemmeringen
in het handelsverkeer niet alleen tussen de Lid-Staten van

de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december
1985, maar ook tussen die Lid-Staten en de nieuwe Lid

Artikel 1

De gemeenschappelijke interventieprijs voor olijfolie is in
Spanje van toepassing met ingang van 1 januari 1993.

Staten zoveel mogelijk uit de weg worden geruimd ;
Overwegende dat op grond van de Akte van Toetreding
de aanpassing van de prijzen voor olijfolie in de nieuwe
Lid-Staten aan de gemeenschappelijke prijs geleidelijk
moet worden gerealiseerd tegen het begin van het
verkoopseizoen 1995-1996 ; dat bijgevolg tot dat tijdstip
in het handelsverkeer tussen de betrokken landen en de

andere Lid-Staten compenserende bedragen toetreding
worden toegepast ;

Overwegende dat evenwel, met handhaving van de steun
bij de produktie en de steun bij de consumptie op het in
de Akte van Toetreding vastgestelde niveau, een
vervroegde aanpassing, per 1 januari 1993, van de Spaanse

Artikel 2

De maatregelen die nodig zijn voor een harmonische
overgang van het in artikel 92 van de Akte van Toetre
ding bedoelde stelsel naar het in deze verordening
bedoelde stelsel, en met name de maatregelen om verleg
gingen in het handelsverkeer tussen Spanje en de andere

Lid-Staten te voorkomen, worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 38 van Verordening (EEG)
nr. 1 36/66 (3).
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, 28 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER

(') Advies uitgebracht op 18 december 1992 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).

(2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 3.
(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66. Verordening laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2046/92 (PB nr. L
215 van 30 . 7. 1992, blz. 1 ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3816/92 VAN DE RAAD
van 28 december 1992

houdende afschaffing in de sector groenten en fruit van het mechanisme van
compenserende bedragen en daarmee samenhangende maatregelen in het
handelsverkeer tussen Spanje en de andere Lid-Staten
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 de Akte betreffende de Toetreding van Spanje en
Portugal, inzonderheid op artikel 89, lid 2,

Het bij artikel
Toetreding van
nisme, alsmede
artikel 152 zijn

152, lid 1 , van de Akte betreffende de
Spanje en Portugal ingestelde mecha

de bepalingen van lid 3 van voornoemd
niet meer van toepassing.

Gezien het voorstel van de Commissie,
Artikel 2

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

Overwegende dat de totstandbrenging van de interne
markt per 1 januari 1993 het wenselijk maakt dat de
belemmeringen in het handelsverkeer niet alleen tussen
de Lid-Staten van de Gemeenschap in haar samenstelling
op 31 december 1985, maar ook tussen die Lid-Staten en
de nieuwe Lid-Staten zoveel mogelijk uit de weg worden
geruimd ;

Overwegende dat de bescherming van de markten van de
Lid-Staten van de Gemeenschap in haar samenstelling op
31 december 1985 kan worden gewaarborgd door voor de
meest gevoelige produkten van herkomst uit Spanje de
aanvullende regeling voor het handelsverkeer te handha
ven ; dat de aanpassing van de meest gevoelige structuren
van deze Lid-Staat kan worden bespoedigd door specifieke
actieprogramma's ; dat in die situatie dient te worden
afgezien van de bij artikel 152, lid 1 , van de Toetredings
akte ingestelde mechanismen met compenserende
bedragen voor groenten en fruit, waarvan de toepassing en
de controle overigens ernstig zullen worden bemoeilijkt
zodra de binnengrenzen van de Gemeenschap niet meer
bestaan ;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat de in
artikel 152, lid 3, van de Toetredingsakte vastgestelde
maatregelen ter bescherming van de Spaanse markt nooit
daadwerkelijk zijn toegepast ;

Overwegende dat derhalve dient te worden afgezien van
de toepassing van de voornoemde maatregelen en duide
lijkheidshalve dient te worden overgegaan tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 3709/89 van de Raad van
4 december 1989 tot vaststelling van de algemene voor
schriften voor de toepassing van de Akte betreffende de
Toetreding van Spanje en Portugal ten aanzien van het
mechanisme van compenserende bedragen bij invoer van
groenten en fruit van herkomst uit Spanje (2) ;
Overwegende dat het, gelet op de vergevorderde integratie
van de Spaanse markt in de communautaire markt die
aldus is tot stand gebracht, dienstig is op Spanje het
gemeenschappelijke peil van de institutionele prijzen toe

1 . De Gemeenschap draagt bij aan de financiering van
een door de Franse respectievelijk Italiaanse en Griekse
autoriteiten voor te stellen en uit te voeren actiepro
gramma in de sector groenten en fruit, dat over een
periode van drie jaar loopt en gericht is op de herstructu
rering van de groente- en fruitsectoren die het zwaarst zijn
getroffen door de afschaffing van de overgangsmaatrege
len .

2. Het in lid 1 bedoelde programma wordt voor
3 1 maart 1 993 aan de Commissie voorgelegd en door haar
goedgekeurd voordat met de uitvoering ervan wordt
begonnen.
3.

De bijdrage van de Gemeenschap aan de in lid 1

bedoelde acties is een steunmaatregel die als zodanig
— beperkt is tot 75 % van de door de Lid-Staten
gedragen kosten ;
— beperkt is tot .een periode van drie jaar te rekenen
vanaf de goedkeuring van het programma ;
— beperkt is tot een totaal bedrag van 100 miljoen ecu ;
— niet met andere maatregelen van de Gemeenschap ten
gunste van deze acties kan worden gecombineerd.
4. De uitvoeringsbepalingen van deze verordening
worden in voorkomend geval vastgesteld volgens de
procedure van artikel 33 van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een

gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
groenten en fruit (3).
Artikel 3

Met ingang van 1 januari 1993 zijn de gemeenschappe
lijke basisprijzen en aankoopprijzen van toepassing in
Spanje.
Artikel 4

Verordening (EEG) nr. 3709/89 wordt ingetrokken.
Artikel 5
i

te passen ,

Deze verordening treedt in werkirig op 1 januari 1993.

(') Advies uitgebracht op 18 december 1992 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).
(2) PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 3.

(') PB nr L 118 van 20. 5. 1 972, blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 1 56/92 (PB nr. L 1 22 van
7. 5. 1972, blz. 3).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER
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VERORDENING (EEG) Nr. 3817/92 VAN DE RAAD
van 28 december 1992

tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende
regeling voor de levering in Spanje en Portugal van andere produkten dan
groenten en fruit
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 569/86 (2) de
algemene regels voor de toepassing van de aanvullende
regeling voor het handelsverkeer (ARH) zijn vastgesteld ;
Overwegende dat in het kader van de genoemde verorde
ning het handelsverkeer aan de grens wordt gecontroleerd
op basis van een stelsel van certificaten ; dat het wegens
de totstandbrenging per 1 januari 1993 van een interne
markt zonder binnengrenzen, waarin Spanje grotendeels
geïntegreerd is, noodzakelijk is een nieuw controlesysteem
in te voeren waarbij de controle in de landen van bestem
ming wordt verricht ;

om de bij Verordening (EEG) nr. 569/86 vastgestelde
regeling te wijzigen en die verordening te vervangen door
een nieuwe ; dat te dier gelegenheid duidelijkheidshalve
voor Spanje een van die van genoemde verordening
onderscheiden regeling dient te worden vastgesteld,
waarin tevens rekening is gehouden met de wijzigingen
die sedert 1986 in het beheer van de ARH zijn opge
treden evenals met de omstandigheid dat deze regeling
voortaan slechts de bescherming van de Spaanse markt op
het oog zal hebben, doordat de lijst van produkten die
onder de ARH vallen sterk is bekort en in de sector

groenten en fruit specifieke regels gelden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

TITEL I

Beheer van de ARH

Artikel 1

Overwegende dat een adequate werking van de ARH kan
worden bereikt door vermelding van het nummer van het
gebruikte ARH-certificaat op de handelsdocumenten
betreffende de vanuit andere Lid-Staten in Spanje gele
verde produkten verplicht te stellen en door daarbij tevens
in dit land controles ter plaatse te verrichten en andere
maatregelen die het passend acht te nemen, alsmede door
bij niet-naleving van de vastgestelde bepalingen sancties
met afschrikkende werking toe te passen ; dat de controle
ter plaatse met name kan worden vergemakkelijkt door de
vermeldingen betreffende oorsprong of herkomst die
krachtens de communautaire bepalingen moeten voor
komen op de onder de ARH vallende produkten of op de
verpakkingen daarvan ; dat de medewerking van dé
verzendende Lid-Staten kan bijdragen tot een doeltreffend
werkende regeling ;
Overwegende dat, voor de gevallen waarin een ernstige
verstoring van de markt voortduurt ondanks de toepassing
van de maatregelen als bedoeld in artikel 85, leden 2 en 3,
van de Toetredingsakte, dient te worden bepaald dat voor
lokale of regionale markten extra maatregelen kunnen
worden toegepast die afwijken van de in de gemeenschap
pelijke marktordening vastgestelde maatregelen ;
Overwegende dat er in het licht van alle hiervoor
genoemde elementen voor wat betreft Spanje aanleiding is
(') Advies uitgebracht op 18 december 1992 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).
(2) PB nr. L 55 van 1 . 3. 1986, blz. 106. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (PB nr. L 293
van 27. 10 . 1988 , blz. 7).

1 . Niet onder Verordening (EEG) nr. 1035/72 (3)
vallende produkten van herkomst uit een Lid-Staat voor
het binnenbrengen in Spanje waarvan de aanvullende
regeling voor het handelsverkeer, hierna „ARH" te
noemen, geldt, kunnen slechts tegen overlegging van een
ARH-certificaat in Spanje in het verkeer worden gebracht
en in deze Lid-Staat worden aangegeven tot verbruik.
Het in de eerste alinea bepaalde ten aanzien van het
verkeer van produkten in Spanje is niet van toepassing als
de houder van de produkten kan bewijzen dat deze
produkten niet voor de Spaanse markt zijn bestemd.

2. Het ARH-certificaat wordt afgegeven aan iedere
belanghebbende die daarom verzoekt, waar hij ook geves
tigd is in de Gemeenschap.
3 . Aan de afgifte van het ARH-certificaat kan als voor
waarde worden gesteld het stellen van een zekerheid als
garantie dat de verbintenis om de produkten tijdens de
geldigheidsduur van het ARH-certificaat aan te geven tot
verbruik, wordt nagekomen ; de zekerheid wordt geheel of
gedeeltelijk verbeurd, indien de betrokken transactie niet
of slechts gedeeltelijk binnen deze termijn plaatsvindt.

4.

Het ARH-certificaat mag alleen worden afgegeven

door een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waar de

produkten worden aangegeven tot verbruik.
(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1754/92 (PB nr. L 180
van 1 . 7. 1992, blz. 23).
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— de ontwikkeling van de binnenlandse vraag van de

Artikel 2

betrokken Lid-Staat,

1.

Wanneer produkten van herkomst uit derde landen

in het vrije verkeer worden gebracht in een Lid-Staat waar
de ARH van toepassing is, kunnen de produkten slechts

tegen overlegging van een ARH-invoercertificaat in het
vrije verkeer worden gebracht. Het ARH-invoercertificaat
geldt slechts in de Lid-Staat waar de ARH van toepassing
is.

2. Lid 1 geldt slechts voor de produkten van de tarief
posten waarvoor artikel 1 van toepassing is.
3.

Lid 1 geldt niet voor de produkten van herkomst uit

derde landen, waarvoor in de Lid-Staten waar de ARH van

toepassing is kwantitatieve beperkingen gelden.
4.

Het ARH-invoercertificaat wordt afgegeven aan

iedere belanghebbende die daarom verzoekt, waar hij ook
gevestigd is in de Gemeenschap.
5. Aan de afgifte van het ARH-invoercertificaat kan als
voorwaarde worden gesteld het stellen van een zekerheid
als garantie dat de verbintenis om de produkten tijdens de
geldigheidsduur van het certificaat in het vrije verkeer te
brengen, wordt nagekomen ; de zekerheid wordt geheel of
gedeeltelijk verbeurd, indien de betrokken transactie niet
of slechts gedeeltelijk binnen deze termijn plaatsvindt.
6.

Het ARH-invoercertificaat wordt door alle

Behoudens bijzondere bepalingen vervangt het

ARH-invoercertificaat het invoercertificaat dat in

2.
Aan de hand van de in lid 1 bedoelde elementen
wordt ook de situatie beoordeeld van de verschillende

regio's of markten van de Lid-Staat waarvoor de ARH
geldt.
3 . Indien ernstige verstoringen van de markten
optreden en voortduren ondanks de toepassing van de
maatregelen als bedoeld in artikel 85, lid 3, tweede alinea,
onder b), van de Toetredingsakte, kunnen volgens de in
dat artikel bedoelde procedure passende maatregelen
worden vastgesteld die verschillen van en een aanvulling
vormen op de in dat artikel bedoelde maatregelen.

Daarbij kan voor plaatselijke of regionale markten worden
afgeweken van de bepalingen van de gemeenschappelijke
ordening der markten.
TITEL II

Controles en sancties

Lid

Staten afgegeven.
7.

— de omvang van het handelsverkeer, hetzij in
produkten in ongewijzigde staat, hetzij in verwerkte
produkten, tussen de betrokken Lid-Staat en de
overige Lid-Staten en derde landen.

de

communautaire wetgeving voor bepaalde produkten is
voorgeschreven.
Artikel 3

Artikel 6

Op de verkoopfacturen en andere nader te bepalen
handelsdocumenten betreffende de in deze verordening
bedoelde produkten die uit de andere Lid-Staten in
Spanje worden binnengebracht, met uitzondering van de
in het stadium van de detailhandel opgemaakte documen
ten, moeten het nummer van het voor de aangifte tot
verbruik in dit land gebruikte ARH-certificaat en alle
andere noodzakelijke gegevens worden vermeld.

De afgifte van de ARH-certificaten en de ARH

1.

Artikel 7

invoercertificaten kan :

— tot een aantal produkten van een sector worden
beperkt,
— over het hele jaar worden gespreid.

1 . De Spaanse autoriteiten verrichten controles ter
plaatse bij elke op hun grondgebied gevestigde niet tot de
detailhandel behorende onderneming die produkten in
voorraad heeft voor het binnenbrengen uit de andere

2. Voor de afgifte van de ARH-certificaten en de
ARH-invoercertificaten kan een termijn worden vastge

vereist is ; daarbij wordt aan de hand van de in artikel 6

steld.

Artikel 4

Indien de marktsituatie beperking of schorsing van de
invoer op de markt van de betrokken Lid-Staat vereist,
kan de afgifte van de ARH-certificaten worden beperkt of
geschorst.

Lid-Staten waarvan het in artikel 1 bedoelde certificaat

bedoelde handelsdocumenten, en de op de produkten en
de verpakkingen ervan aangebrachte vermeldingen nage
gaan of de produkten van herkomst uit andere Lid-Staten
zijn ingevoerd op basis van een ARH-certificaat.
2. Om een adequate naleving van de ARH-regeling te
waarborgen, mogen de Spaanse autoriteiten de in lid 1
bedoelde controle aanvullen met andere maatregelen.
In dat verband mogen zij met name bepalen dat :
— de in lid 1 bedoelde handelaren die de betrokken

Artikel 5

1 . Bij de beoordeling van de marktsituatie van een
Lid-Staat waarvoor de ARH geldt, wordt met name reke
ning gehouden met :

— de ontwikkeling van de binnenlandse prijzen van de
betrokken Lid-Staat,

produkten kopen of verkopen een voorraadboekhou
ding bijhouden waarin in ieder geval de naam en de
vestigingsplaats van de leveranciers van de betrokken
produkten worden vermeld ;
— andere handelaren op ieder tijdstip moeten kunnen
aangegeven aan wie de betrokken produkten toebe
horen.

3.
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De autoriteiten van de overige Lid-Staten verlenen

overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1468/81 (') de
nodige medewerking aan de Spaanse autoriteiten, met
name in de gevallen waarin uit de in lid 1 en lid 2
bedoelde controles blijkt dat op hun grondgebied geves
tigde ondernemingen ook verantwoordelijk zijn. Te dien
einde mogen ook zij bepalen dat de ondernemingen van

dan een boete van tweemaal de waarde van de zonder

ARH-certificaat op de markt gebrachte produkten.
TITEL III

Algemene bepalingen en slotbepalingen

de betrokken sectoren een adequate boekhouding bijhou
den .

4.

Artikel 9

Geen van de in de leden 1 , 2 en 3 bedoelde

controles mag worden uitgevoerd aan de grenzen tussen
de Lid-Staten.

Artikel 8

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 27 van Veror
dening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 28 juni 1968
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector rundvlees (2) of, naargelang van het geval, van
de overeenkomstige artikelen van de andere verorde
ningen houdende een gemeenschappelijke ordening van
de landbouwmarkten .

Als deze verordening of de ter uitvoering daarvan vastge
stelde bepalingen worden overtreden, passen de Spaanse
autoriteiten en ook de autoriteiten van de andere Lid

Artikel 10

Staten sancties toe die evenredig zijn aan de ernst van de
overtredingen.

Verordening (EEG) nr. 569/89 is niet langer van toepas
sing op leveringen in Spanje van onder de ARH vallende
produkten.

Voor degenen die produkten waarvoor de ARH geldt

Artikel 11

zonder ARH-certificaat vanuit de andere Lid-Staten op de

markt hebben gebracht, kunnen de sancties niet lager zijn

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, 28 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER

(') PB nr. L 144 van 2. 6. 1981 , blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 945/87 (PB nr. L 90 van 2.
4. 1987, blz. 3).

(2) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2068/92 (PB nr. L 215
van 30. 7. 1992, blz. 58).
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VERORDENING (EEG) Nr. 3818/92 VAN DE RAAD
van 28 december 1992

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3210/89 tot vaststelling van de
algemene voorschriften voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer in verse groenten en fruit
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 89, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

worden toegepast die afwijken van de in de gemeenschap
pelijke marktordening vastgestelde maatregelen ;
Overwegende dat, gezien alle hiervoor genoemde elemen
ten, Verordening (EEG) nr. 3210/89 moet worden gewij
zigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3210/89 (2) is
vastgesteld dat in de periodes waarin de markt gevoelig of
zeer gevoelig is, de Spaanse autoriteiten in het kader van
de aanvullende regeling voor het handelsverkeer uitgangs
documenten afgeven voor de Spaanse uitvoer van
groenten en fruit naar de Lid-Staten van de Gemeenschap
in haar samenstelling op 31 december 1985 ;

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3210/89 wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 7 :

— de huidige tekst wordt lid 1 ;

— het volgende lid wordt toegevoegd :

„2.

artikel bedoelde maatregelen andere passende
maatregelen worden genomen. Daarbij kan voor
plaatselijke of regionale markten met name worden
afgeweken van de bepalingen van de gemeenschap
pelijke ordening der markten.'' ;

verricht ;

Overwegende dat een adequate werking van de aanvul
lende regeling voor het handelsverkeer kan worden
bereikt door vermelding van het nummer van het
gebruikte uitgangsdocument op de handelsdocumenten
betreffende de uit Spanje naar de Gemeenschap in haar
samenstelling op 31 december 1985 verzonden produkten
verplicht te stellen en door daarbij tevens in deze landen
controles ter plaatse uit te oefenen en andere maatregelen
die deze landen eventueel passend achten te nemen,
alsmede door bij niet-naleving van de vastgestelde bepa
lingen sancties met afschrikkende werking toe te passen ;
dat de controle ter plaatse met name kan worden verge
makkelijkt door de vermeldingen betreffende oorsprong
of herkomst die krachtens de communautaire wetgeving
moeten voorkomen op de verpakkingen van de onder de
aanvullende regeling voor het handelsverkeer vallende
produkten ;

Overwegende dat voor de gevallen waarin een ernstige
verstoring van de markt voortduurt ondanks de toepassing
van de maatregelen als bedoeld in artikel 6 van Verorde
ning (EEG) nr. 3210/89, dient te worden bepaald dat voor
lokale of regionale markten extra maatregelen kunnen
(') Advies uitgebracht op 18 december 1992 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).
(2) PB nr. L 312 van 27. 10. 1989, blz. 6.

In periode III kunnen, wanneer zich ernstige

verstoringen voordoen en deze voortduren ondanks
de toepassing van de in artikel 6 bedoelde maatre
gelen, volgens de procedures van artikel 85 van de
Akte van Toetreding naast de in dat

Overwegende dat de controle op de naleving van deze
regeling tot nu toe werd uitgevoerd aan de grens ; dat
wegens de tostandbrenging per 1 januari 1993 van een
interne markt zonder binnengrenzen een nieuw controle
systeem moet worden ingevoerd waarbij de controle
hoofdzakelijk in de landen van bestemming wordt

2. de volgende artikelen worden ingevoegd :
„Artikel 8 bis

1 . Op de verkoopfacturen en andere, nader te
bepalen handelsdocumenten voor produkten die in de
periodes II en III uit Spanje naar de andere Lid-Staten
worden verzonden, met uitzondering van de in het
stadium van de detailhandel opgemaakte documenten,
moeten het nummer van het bij de uitvoer overgelegde
uitgangscertificaat en alle andere noodzakelijke gege
vens worden vermeld. Iedere houder van de betrokken

produkten in een andere Lid-Staat dan Spanje moet
die documenten te allen tijde kunnen overleggen.
2.

De

autoriteiten

van

de

Lid-Staten

van

de

Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december
1985 verrichten, met name op de groothandelsmark
ten, controles ter plaatse om aan de hand van de in
lid 1

bedoelde handelsdocumenten en de vermel

dingen op de verpakkingen na te gaan of in de
periodes II en III de uit Spanje afkomstige produkten
uit dat land zijn verzonden onder overlegging van het
in artikel 5 bedoelde document. Zij mogen deze
controles ook aanvullen met andere maatregelen. Met
name mogen zij bepalen dat :

31 . 12. 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 387/ 16

— handelaren die de betrokken produkten kopen of

verkopen, met uitzondering van kleinhandelaars,
een voorraadboekhouding bijhouden waarin in
ieder geval de naam en de vestigingsplaats van de
leveranciers van deze produkten worden vermeld ;
— andere handelaren te allen tijde moeten kunnen
aangeven aan wie de betrokken produkten toebe
horen.

3 . De Spaanse autoriteiten verlenen de Lid-Staten
van de Gemeenschap in haar samenstelling op
31 december 1985 de nodige medewerking bij de
opsporing en bestraffing van onregelmatigheden.
4. De in de leden 1 , 2 en 3 bedoelde controles
mogen niet worden uitgevoerd aan de grenzen tussen
de Lid-Staten.

Artikel 8 ter

Als deze verordening of de ter uitvoering daarvan vast
gestelde bepalingen worden overtreden, passen de
Spaanse of Portugese autoriteiten en ook de autori
teiten van de andere Lid-Staten sancties toe die even

redig zijn aan de ernst van de overtredingen. Voor
degenen die in de periodes II en III uit Spanje onder
de ARH vallende produkten hebben verzonden zonder
het in artikel 5 bedoelde document, kunnen de sanc

ties niet lager zijn dan een boete van tweemaal de
waarde van de zonder uitgangsdocument verzonden
produkten.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993.

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. GUMMER
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VERORDENING (EEG) Nr. 3819/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

houdende nadere voorschriften voor de vaststelling en de toepassing van de
omrekeningskoersen in de landbouwsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
inzonderheid op artikel 1 , onder c), artikel 3, lid 3,
artikel 5, lid 3, en artikel 10,

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 omschreven representatieve marktkoersen
worden toegepast voor de omrekening van in de valuta
van derde landen uitgedrukte bedragen en voor de bere
kening van de landbouwomrekeningskoersen van de valu
ta's van de Lid-Staten ; dat nader moet worden bepaald
hoe eerstgenoemde koersen berekend moeten worden
voor de zwevende valuta's en met name die van derde
landen waarvan de waarde in ecu niet in het Publikatie

blad van de Europese Gemeenschappen wordt bekendge

ingaande aan het begin van de maand moet worden
aangepast om rekening te houden met de ontwikkeling
van de representatieve marktkoers bij belangrijke mone
taire schommelingen ;

Overwegende dat de gegevens betreffende de wereldmarkt
in ecu moeten worden vastgesteld met grote nauwkeu
righeid en met een zodanige frequentie dat de ontwikke
lingen op de voet worden gevolgd ; dat derhalve voor de
gegevens die in de nationale valuta van de Lid-Staten zijn
aangegeven, een specifieke landbouwomrekeningskoers
moet worden toegepast die gelijk is aan de representatieve
marktkoers ;

Overwegende dat op grond van artikel 6, lid 1 , tweede
alinea, van Verordening (EEG) nr. 3813/92 een nauwe
samenhang moet bestaan tussen de aanvraag tot vaststel
ling vooraf van de landbouwomrekeningskoers en de vast
stelling van het betrokken bedrag in ecu ; dat het, om
speculatie te voorkomen, noodzakelijk is het certificaat
met vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers
slechts te laten gelden voor het grondgebied van de door
de belanghebbende aangegeven Lid-Staat ;

maakt ;

Overwegende dat de representatieve marktkoersen na een
periode van tien dagen telkens moeten worden aangepast ;
dat, met het oog op een vlottere marktinformatie en om
marktverstoring te voorkomen, de representatieve markt
koersen op vaste data onmiddellijk na elke referentiepe
riode moeten worden aangepast ; dat het echter bij sterke
monetaire schommelingen zaak is de representatieve
marktkoersen snel op basis van een korte referentiepe
riode aan te passen ;

Overwegende dat met het oog op een uniforme aanpak in
de Gemeenschap en om het administratief beheer van het
handelsverkeer met derde landen te vereenvoudigen, de
koersen gehanteerd moeten worden die zijn vastgesteld bij
Verordening (EEG) nr. 1766/85 van de Commissie van
27 juni 1985 betreffende de bij de bepaling van de
douanewaarde te gebruiken wisselkoersen (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 593/91 (J), om de in
de valuta van een derde land uitgedrukte bedragen om te
rekenen in de nationale munteenheid van een Lid-Staat ;

Overwegende dat, om verstoring van de markt en eco
nomisch niet verantwoord financieel voordeel te voorko

men, de landbouwomrekeningskoers zo snel mogelijk
moet ingaan na de referentieperiode die voor de bereke
ning is aangehouden ; dat de landbouwomrekeningskoers
(') Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.
O PB nr. L 168 van 26. 6. 1985, blz. 21 .
(') PB nr. L 66 van 13 . 3. 1991 , blz. 14.

Overwegende dat voor samengestelde produkten, en met
name voor produkten die vallen onder Verordening (EEG)
nr. 3035/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vast

stelling van de algemene regels aangaande de toekenning
van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouw
produkten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bijlage II van het Verdrag vallen (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3381 /90 0, de vaststelling
vooraf van de betrokken bedragen in ecu betrekking moet
hebben op een belangrijk deel van het basislandbouwpro
dukt om de landbouwomrekeningskoers vooraf te kunnen
vaststellen ;

Overwegende dat het noodzakelijk is de vermeldingen die
op de gepaste documenten moeten worden aangebracht
met betrekking tot de vaststelling vooraf van de landbou
womrekeningskoers in de verschillende talen van de
Gemeenschap aan te geven ;

Overwegende dat de landbouwomrekeningskoersen van
zwevende valuta's worden vastgesteld volgens zeer nauw
keurige regels waardoor het resultaat van elke vaststelling
van de betrokken koersen enigszins voorspelbaar is ; dat,
om speculatie te voorkomen, de landbouwomrekenings
koers die vooraf is vastgesteld in de referentieperiode
waarvan wordt uitgegaan voor de wijziging van die koers,
moet worden aangepast ;
O PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980, blz. 27.
O PB nr. L 327 van 27. 11 . 1990, blz. 4.
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Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3813/92 voorziet

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

in de noodzaak een aanvaardbaar monetair verschil niet te

overschrijden, ten einde opmerkelijke marktverstoringen
te vermijden ; dat het dientengevolge noodzakelijk is de
geprefixeerde landbouwomrekeningskoers, die een groot

TITEL I

monetair verschil vertoont met de geldende koersen, aan

Representatieve marktkoersen

te passen ;
Artikel 1

Overwegende dat de vaststelling vooraf van de landbouw
omrekeningskoersen bij sterke schommelingen van de
wisselkoersen aanleiding kan geven tot speculatie ; dat
derhalve, desnoods via een spoedprocedure, de vaststelling
vooraf moet kunnen worden geschorst ;

1 . De wisselkoersen aan de hand waarvan de represen
tatieve marktkoers van een zwevende valuta wordt vastge
steld, zijn de dagkoersen van de ecu die in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C,
worden bekendgemaakt.

Overwegende dat, ter vereenvoudiging van de voorschrif
ten, het bepaalde in artikel 1 , eerste alinea, van Verorde
ning (EEG) nr. 653/92 van de Commissie van 16 maart

2. Wanneer de koers van de ecu ten opzichte van een
valuta van een derde land niet wordt bekendgemaakt in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen,
wordt de representatieve marktkoers voor deze valuta vast
gesteld aan de hand van de wisselkoers die zo goed
mogelijk aansluit bij de bij handelstransacties gangbare

1992 inzake de rekeneenheid en de voor offertes in het

kader van een inschrijving toe te passen omrekenings
koers (') in deze verordening moet worden opgenomen, en
Verordening (EEG) nr. 653/92 moet worden ingetrokken ;

Overwegende dat moet worden aangegeven hoe de omre
keningskoersen moeten worden afgerond ;
Overwegende, dat om de Gemeenschapswetgeving door
zichtiger te maken, de tot en met 31 december 1992
geldende bepalingen ter uitvoering van het agromonetaire
stelsel, die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 3152/85 (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3237/90 (3), Verordening (EEG) nr. 3153/85 (4), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3672/89 (%
Verordening (EEG) nr. 3154/85 (6), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1546/89 f), Verordening (EEG)
nr. 3155/85 (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3247/89 (9), Verordening (EEG) nr. 3156/85 (10), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3521 /88 (n) en
Verordening (EEG) nr. 3578/88 (l2), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3137/91 (u), evenals Verordening
(EEG) nr. 1641 /92 (H), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3756/92 (15), en Verordening (EEG) nr. 3757/
92 (16) moeten worden ingetrokken ;

waarde van de betrokken valuta .

Artikel 2

1 . De representatieve marktkoers van een zwevende
valuta wordt berekend op basis van tiendaagse basisrefe
rentieperiodes. Als basisreferentieperiodes worden
beschouwd de periodes van de eerste tot de tiende, de
elfde tot de twintigste en de eenentwintigste tot de laatste
dag van iedere maand, eventueel bekort overeenkomstig
lid 2.

De laatste basisreferentieperiode van het jaar loopt echter
van 21 tot en met 30 december.

2. In afwijking van lid 1 worden, wanneer de absolute
waarde van het verschil tussen monetaire afwijkingen van
twee Lid-Staten berekend aan de hand van de gemiddelde
wisselkoers van de ecu van drie opeenvolgende werkda
gen, groter is dan 6 punten :
— de representatieve marktkoersen van de betrokken
valuta's aangepast op basis van deze drie werkdagen,
en

— begint de betrokken basisreferentieperiode de dag
volgende op deze drie werkdagen ; de einddag van de
betrokken periode blijft ongewijzigd.
Artikel 3

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken Comités van beheer,
') PB nr. L 70 van 17. 3. 1992, blz. 6.
2) PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 1 .
3) PB nr. L 310 van 9. 11 . 1990, blz. 18.

j PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 4.
Ó PB nr. L 358 van 8. 12. 1989, blz. 28.
6) PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 9.
^ PB nr. L 151 van 3. 6. 1989, blz. 24.

B) PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 22.
») PB nr. L 314 van 28 . 10. 1989, blz. 51 .
!0) PB nr. L 310 van 21 . 11 . 1985, blz. 27.
") PB nr. L 307 van 12. 11 . 1988, blz. 28 .

•j PB nr. L 312 van 17. 11 . 1988, blz. 16.
H PB nr. L 153 van 17. 6. 1991 , blz. 1 .
H PB nr. L 297 van 29. 10. 1991 , blz. 17.
(1S) PB nr. L 382 van 28 . 12. 1992, blz. 1 .
H PB nr. L 382 van 28 . 12. 1992, blz. 45.

De representatieve marktkoers gaat in op de dag na de
periode die voor de berekening ervan in aanmerking is
genomen, en geldt tot het einde van de volgende periode
waarvan kan worden uitgegaan voor de berekening van
een nieuwe representatieve marktkoers.
De representatieve marktkoers die is gebaseerd op de
laatste referentieperiode van een jaar geldt echter met
ingang van de eerste dag van het volgende jaar.
Artikel 4

In plaats van de representatieve marktkoers wordt in het
handelsverkeer met derde landen, voor de omrekening
van in de nationale valuta van een derde land uitgedrukte
bedragen in de nationale munteenheid van een Lid-Staat,
door deze Lid-Staat de koers toegepast die moet worden
gehanteerd voor de bepaling van de douanewaarde.
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TITEL II

houd dat de offerte volledig of gedeeltelijk wordt
aanvaard.

Landbouwomrekeningskoersen
Artikel 5

1 . De landbouwomrekeningskoers van een zwevende
valuta wordt bepaald op basis van de laatste referentiepe

2. De geldigheidsduur van de vaststelling vooraf van de
landbouwomrekeningskoers is gelijk aan die van de vast
stelling vooraf van het betreffende bedrag in ecu of van de
offertetoewijzing. Deze geldigheidsduur is echter beperkt
tot het einde van de derde maand volgende op die van de
vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers.

riode van de maand als bedoeld in artikel 2 van deze

verordening vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 3813/92.
2.

De overeenkomstig lid 1 berekende landbouwomre

keningskoers wordt overeenkomstig artikel 4, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 3813/92 aangepast in functie van
het monetaire verschil met de representatieve marktkoers
die is berekend uitgaande van de krachtens artikel 2 in
aanmerking te nemen referentieperiode.
Artikel 6

Na afloop van de geldigheidsduur van de vaststelling
vooraf van de landbouwomrekeningskoers is voor de land
bouwomrekeningskoers voor het betrokken bedrag het in
artikel 6, lid 1 , eerste alinea, van Verordening (EEG) nr.
3813/92 bedoelde ontstaansfeit van toepassing.
3. Bij vaststelling vooraf van de landbouwomrekenings
koers is het certificaat of het gelijkwaardig document
slechts geldig in de Lid-Staat die de aanvrager bij het
indienen van de aanvraag tot vaststelling vooraf van de
landbouwomrekeningskoers moet aanwijzen.

De landbouwomrekeningskoers van een zwevende valuta
gaat in op de eerste dag na de referentieperiode die is
aangehouden voor de vaststelling ervan.
De op de laatste referentieperiode van het jaar gebaseerde
landbouwomrekeningskoers is van toepassing vanaf de
eerste dag van het volgende jaar.
Artikel 7

Artikel 9

1.

Voor de produkten van de GN-codes 040210 91 ,

0402 10
0403 10
0403 90
0403 90
0404 90

99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 12, 0403 10 14,
16,
0403 10 32,
0403 10 34,
0403 10 36,
31 ,
0403 90 33,
0403 90 39,
0403 90 61 ,
63,
0403 90 69,
0404 90 51 ,
0404 90 53,
59, 0404 90 91 , 0404 90 93 en 0404 90 99 kan de

landbouwomrekeningskoers slechts vooraf worden vastge
De in de nationale valuta van een Lid-Staat uitgedrukte
bedragen betreffende gegevens van de wereldmarkt
worden in ecu omgerekend aan de hand van een speci
fieke landbouwomrekeningskoers die gelijk is aan de
representatieve marktkoers.

TITEL III

steld wanneer de uitvoerrestitutie voor alle bestanddelen

van het produkt vooraf wordt vastgesteld.

2. Voor produkten die onder Verordening (EEG) nr.
3035/80 vallen, kan de landbouwomrekeningskoers
slechts vooraf worden vastgesteld wanneer voor minstens
één basisprodukt een of meer certificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie zijn afgegeven voor de gehele
hoeveelheid die voor de uitvoerrestitutie in aanmerking
komt.

Vaststelling vooraf van de landbouwomrekenings
koersen

Artikel 8

1 . De landbouwomrekeningskoers wordt onder de in
artikel 6, lid 1 , tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
3813/92 bedoelde voorwaarden op verzoek van de belang
hebbende vooraf vastgesteld, wanneer dit verzoek gelijk
tijdig wordt ingediend met :
— de aanvraag van het certificaat of van het gelijkwaardig
document voor de vaststelling vooraf van het
betrokken bedrag in ecu,
of in voorkomend geval,
— de offerte in het kader van een inschrijving, met
uitzondering van de offertes die worden ingediend bij
het interventiebureau.

Bij een inschrijving is de aanvraag voor een vaststelling
vooraf van de landbouwomrekeningskoers onder voorbe

Voor de toepassing van de eerste alinea worden alleen de
basisprodukten in aanmerking genomen waarvan het
gewicht minstens 10 % van het totale gewicht van het
produkt uitmaakt.

Wanneer voor de uitvoer van goederen een of meer certi
ficaten als bedoeld in de eerste alinea worden overgelegd
en de goederen niet in aanmerking komen voor de vooraf
vastgestelde landbouwomrekeningskoers omdat de in die
alinea bedoelde voorwaarden niet zijn vervuld, worden
deze certificaten door de bevoegde instantie niet aanvaard.
Wanneer bij het vervullen van de douaneformaliteiten
meerdere in de eerste alinea bedoelde certificaten worden

overgelegd, wordt ten aanzien van de datum die voor de
berekening van de landbouwomrekeningskoers in
aanmerking moet worden genomen, alleen rekening
gehouden met het oudste certificaat. Hierbij worden
alleen de certificaten in aanmerking genomen die voor de
volledige hoeveelheid van de betrokken basisprodukten
zijn afgegeven.

Artikel 10

1 . Als vaststelling vooraf van de landbouwomreke
ningskoers wordt gevraagd, moet op de aanvraag van het
certificaat of van het gelijkwaardige document, of op de
offerte een van de volgende vermeldingen worden aange
bracht :

— Fijación anticipada del tipo de conversion agrario
— Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen
— Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrech
nungskurses
— Προκαθορισμός της γεωργικής ισοτιμίας
— Advance fixing of the agricultural conversion rate
— Fixation à 1 avance du taux de conversion agricole
— Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo
— Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers
— Fixação antecipada da taxa de conversão agrícola.

Op de aanvraag moet voorts worden vermeld in welke
Lid-Staat het certificaat zal worden gebruikt.
2. In het certificaat of in het gelijkwaardige document
of in het bewijsstuk van de aanvaarding van de offerte,
moet een van de volgende vermeldingen worden aange
bracht :

— Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el . . .
(fecha de la fijación previa), el cual se ajustará eventu

— Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op . . .
(datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te
passen .

Certificaat geldig in . . . (door de aanvrager aangegeven
Lid-Staat)
— Taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente em
. . . (data de prefixação) a ajustar eventualmente.
Certificado válido em . . . (Estado-membro designado
pelo requerente).
Artikel 11

1.

Bij wijziging van de landbouwomrekeningskoers

voor een zwevende valuta wordt de koers die voor deze

valuta vooraf is vastgesteld in de referentieperiode waarvan
is uitgegaan voor de vaststelling van de nieuwe landbouw
omrekeningskoers, zo aangepast dat hij wordt vervangen
door deze nieuwe koers.

2. Wanneer de absolute waarde van de afwijking tussen
de vooraf vastgestelde landbouwomrekeningskoers en de
landbouwomrekeningskoers geldig op het moment van
het ontstaansfeit zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 , eerste

alinea van Verordening (EEG) nr. 3813/92, groter is dan 4
punten, wordt de vooraf vastgestelde koers zo aangepast
dat hij dichter komt bij de geldende landbouwomreke
ningskoers tot het niveau van een monetair verschil met
deze laatste koers van 4 punten.

almente.

Artikel 12

Certificado válido en . . . (estado miembro designado
por el solicitante)
— Landbrugsomregningskurs forudfastsat den . . . (dato
for forudfastsættelsen) justeres i påkommende tilfælde.
Licens gyldig i . . . (medlemsstat, der er angivet af
ansøgeren)
— Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festge
setzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs ; muß
gegebenenfalls angepaßt werden.
Lizenz gilt in ... (vom Antragssteller angegebener
Mitgliedstaat)
— Γεωργική
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ισοτιμία

προκαθοριζόμενη

στις

. . . (ημερομηνία προκαθορισμού), πού ενδέχεται
να αναπροσαρμοστεί ·
Πιστοποιητικό που ισχύει στο . . . (κράτος μέλος
υποδεικνυόμενο από τον αιτούντα)

— Agricultural conversion rate fixed in advance on . . .
(date of advance fixing), to be adjusted as appropriate.
Certificate valid in . . . (Member State designated by
the applicant)
— Taux de conversion agricole fixé à 1 avance le . . . (date
de préfixation), à ajuster éventuellement.

Certificat valable en . . . (État membre désigné par le
demandeur)

— Tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il . . .
(data della fissazione anticipata), da modificarsi se del
caso .

Titolo valido in ... (Stato membro designato dal
richiendente) ,

1 . Wanneer bij het onderzoek van de monetaire
toestand of van de marktsituatie moeilijkheden worden
geconstateerd die het gevolg zijn van de toepassing van de
bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de land
bouwomrekeningskoers, of wanneer dergelijke moeilijk
heden te vrezen zijn, kan, volgens de procedure van
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3813/92, worden
besloten de toepassing van deze bepalingen voor de
betrokken produkten te schorsen.
2. In uiterst urgente gevallen kan de Commissie, na
een onderzoek van de situatie aan de hand van alle gege
vens waarover zij beschikt, besluiten de vaststelling vooraf
van de landbouwomrekeningskoers voor ten hoogste drie
werkdagen te schorsen.
3. In de periode waarin de vaststelling vooraf van de
landbouwomrekeningskoers is geschorst, zijn aanvragen
om vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers
niet ontvankelijk.

Voor aanvragen tot vaststelling vooraf van de land
bouwomrekeningskoers die zijn ingediend voordat de
vaststelling vooraf wordt geschorst, geldt deze schorsing
niet.

4.

Voor een Lid-Staat waarvoor de in lid 3 bedoelde

schorsing geldt, kan een aanvraag tot vaststelling vooraf
van de landbouwomrekeningskoers worden ingediend
gedurende de zeven dagen volgende op het einde van de
schorsingsperiode.
5. Het bepaalde in dit artikel laat aanvragen voor certi
ficaten of gelijkwaardige documenten met vaststelling
vooraf van de betreffende bedragen in ecu onverlet.
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TITEL IV

Algemene bepalingen
Artikel 13

In de zin van deze verordening wordt onder werkdag
verstaan elke dag dat de Commissie een wisselkoers van
de ecu vaststelt.

Artikel 14

De bedragen van offertes die worden ingediend in het
kader van een inschrijving op grond van een besluit
inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moeten,
behalve bij financiering uit het EOGFL, afdeling Oriënta
tie, worden aangegeven in ecu.
Artikel 15

1 . De monetaire afwijkingen worden vastgesteld met
drie decimalen, waarvan de laatste wordt afgerond.

De representatieve marktkoersen en de landbouwomreke
ningskoersen worden vastgesteld met zes significante
cijfers, waarvan het laatste wordt afgerond.

2. In de zin van dit artikel wordt onder significante
cijfers verstaan :
— alle cijfers, bij getallen met een absolute waarde van
ten minste 1 , of

— alle decimalen tot en met de laatste die niet gelijk is
aan nul, in de overige gevallen.
De in dit artikel bedoelde afrondingen worden uitgevoerd
door het betrokken cijfer met een eenheid te verhogen
wanneer het volgende cijfer vijf of meer bedraagt, en door
het in de overige gevallen onveranderd te laten.
Artikel 16

De Verordeningen (EEG) nr. 3152/85, (EEG) nr. 3153/85,
(EEG) nr. 3154/85, (EEG) nr. 3155/85, (EEG) nr. 3156/85,
(EEG) nr. 3578/88, (EEG) nr. 653/92, (EEG) nr. 1641 /91
en (EEG) nr. 3757/92 worden ingetrokken.
Artikel 17

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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

31 . 12. 92
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VERORDENING (EEG) Nr. 3820/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de bij Verordening
(EEG) nr. 3813/92 van de Raad vastgestelde agromonetaire maatregelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
inzonderheid op artikel 11 , lid 2,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 16761%5 van de
Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2205/90 (3), per 1 januari 1993 wordt ingetrokken bij
Verordening (EEG) nr. 3813/92 ; dat er, om de overgang
tussen de tot 31 december 1992 en de daarna geldende

agromonetaire regeling te vergemakkelijken, tijdelijk voor
moet worden gezorgd dat de voorschriften van beide rege
lingen op elkaar aansluiten met name wat betreft de
ontstaansfeiten voor de landbouwomrekeningskoersen ;

Overwegende dat op grond van artikel 26 bis van Veror
dening (EEG) nr. 3540/85 van de Commissie van
5 december 1985 houdende bepalingen ter uitvoering van
de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veld
bonen en niet-bittere lupinen (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1734/92 (*), tot en met 30 juni
1993 het bruto-steunbedrag in ecu en het steunbedrag op
termijn in ecu worden verhoogd of verlaagd met het diffe
rentiële bedrag en vervolgens aan de hand van de voor
deze Lid-Staat geldende landbouwomrekeningskoers
worden omgerekend in het uiteindelijke steunbedrag in
de munteenheid van de Lid-Staat waar de produkten
worden geoogst ;
Overwegende dat het differentiële bedrag door de wijze
waarop de landbouwomrekeningskoers vanaf 1 januari
1993 wordt vastgesteld en door de voor het differentiële
bedrag geldende franchise van 5 punten, steeds gelijk is
aan 0 ; dat het bruto-steunbedrag in ecu derhalve recht
streeks in de nationale valuta moet worden omgerekend
aan de hand van de landbouwomrekeningskoers voor de
Lid-Staat waarin de produkten worden verwerkt ;
Overwegende dat de in 1992 vooraf vastgestelde steunbe
dragen voor in 1993 te identificeren produkten moeten
worden aangepast aan de hand van de op het tijdstip van
de identificatie geldende landbouwomrekeningskoers ; dat
daarbij geen differentiële bedragen mogen worden toege

past, om verstoring van de markt te voorkomen ; dat het
vooraf vastgestelde bruto-steunbedrag in ecu derhalve
rechtstreeks in de nationale valuta moet worden omgere
kend aan de hand van de landbouwomrekeningskoers
voor de Lid-Staat waarin de produkten worden verwerkt ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Tot het einde van het verkoopseizoen 1992/ 1993 en, wat
de produkten van de sector schape- en geitevlees, visserij
produkten, tomaten, komkommers, kleine pompoenen
(courgettes) en aubergines betreft, het einde van het
verkoopseizoen 1993/ 1994, worden de bepalingen die een
verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 1676/85 bevatten,
geacht een overeenkomstige verwijzing naar Verordening
(EEG) nr. 3813/92 te bevatten.
Artikel 2

1 . Het differentiële bedrag voor op of na 1 januari 1993
geïdentificeerde erwten, tuin- en veldbonen en niet
bittere lupinen wordt vastgesteld op 0.
2. In afwijking van artikel 26 bis van Verordening
(EEG) nr. 3540/85 :
a) maakt de Commissie in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen slechts het voor 100 kg

produkt toe te kennen bruto-steunbedrag in ecu
bekend, onmiddellijk na de vaststelling ervan ;

b) is het uiteindelijk toe te kennen steunbedrag gelijk aan
het brutosteunbedrag in ecu of, in voorkomend geval,
het steunbedrag op termijn in ecu, in de nationale
valuta van de Lid-Staat van verwerking omgerekend
aan de hand van de op de datum van identificatie voor
deze Lid-Staat geldende landbouwomrekeningskoers.
3 . Voor in 1992 vooraf vastgestelde steun voor in 1993
te identificeren produkten worden het uiteindelijk toe te
kennen steunbedrag en het vooraf vastgestelde bruto
steunbedrag in ecu, omgerekend in de nationale
munteenheid van de Lid-Staat waar de produkten worden
verwerkt, aan de hand van de op de datum van identifi
catie voor deze Lid-Staat geldende landbouwomrekenings
koers.

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

Zie
PB
PB
PB
PB

bladzijde 1 van dit Publikatieblad.
nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
nr. L 342 van 19. 12. 1985, blz. 1 .
nr. L 179 van 30. 6. 1992, blz. 120.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 387/23
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VERORDENING (EEG) Nr. 3821/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3294/86 en tot wijziging van de Veror
deningen (EEG) nr. 1393/76, (EEG) nr. 1780/89, (EEG) nr. 2053/89, (EEG) nr. 2054/
89, (EEG) nr. 209/88 en nr. 163/67/EEG ten einde de uitzondering op de toepas
sing van de landbouwomrekeningskoers voor de betrokken bedragen af te
schaffen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat in artikel 34 van Verordening (EEG)
nr. 1780/89 van de Commissie van 21 juni 1989 tot vast
stelling van de uitvoeringsbepalingen voor de afzet van
alcohol die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de
artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/67
van de Raad en die in het bezit is van de interventiebu

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
en met name op artikel 10,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3813/92
Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (3), per
1 januari 1993 wordt ingetrokken ; dat op 31 december
1992 op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG)
nr. 1676/85 in bepaalde gevallen in plaats van de land
bouwomrekeningskoers een andere koers van toepassing
is, die nauwer aansluit bij de economische werkelijkheid

reaus (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2864/92 (9), is bepaald dat de betrokken betalingen en
zekerheden moeten worden omgerekend aan de hand van
de representatieve marktkoers ;
Overwegende dat op grond van artikel 3 van de Verorde

ningen (EEG) nr. 2053/89 (10) en (EEG) nr. 2054/89 (u)
van de Commissie van 10 juli 1989 tot vaststelling van
bijzondere uitvoeringsbepalingen in verband met de
regeling inzake de minimumprijs bij invoer van bepaalde
verwerkte kersen, respectievelijk van krenten en rozijnen,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3390/89 (12),
de minimumprijs bij invoer in nationale valuta wordt
omgerekend aan de hand van de representatieve markt
koers ;

en kan voorkomen dat de markt door monetaire oorzaken

wordt verstoord ; dat deze uitzonderingen niet langer
verantwoord zijn in het agromonetaire stelsel dat op
1 januari 1993 ingaat en waarbij landbouwomrekenings
koersen worden ingevoerd die nauw bij de economische
werkelijkheid aansluiten ; dat de betrokken bepalingen
derhalve moeten worden ingetrokken ;
Overwegende

dat

krachtens

Verordening

(EEG)

nr. 3294/86 van de Commissie van 29 oktober 1986 tot

vaststelling van de voor de omrekening van de heffingen
en restituties in de rijstsector toe te passen omrekenings
koers (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3119/89 Q, een specifieke omrekeningskoers moet
worden toegepast om bepaalde bedragen in de rijstsector
in nationale valuta om te rekenen ;

Overwegende dat op grond van artikel 1 bis van Verorde
ning (EEG) nr. 1393/76 van de Commissie van 17 juni
1976 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van
produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde
derde landen (é), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3671 /89 Q, de referentieprijzen franco grens in
nationale valuta worden omgerekend aan de hand van de
representatieve marktkoers ;
(')
(2)
O
(4)
O
(é)
O

Zie
PB
PB
PB
PB
PB
PB

bladzijde 1 van dit Publikatieblad.
nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
nr. L 201 van 31 . 7. 1990, blz. 9.
nr. L 304 van 30. 10. 1986, blz. 25.
nr. L 300 van 18. 10. 1989, blz. 14.
nr. L 157 van 18 . 6. 1976, blz. 20.
nr. L 358 van 8. 12. 1989, blz. 26.

Overwegende dat in artikel 1 , tweede alinea, van Verorde
ning (EEG) nr. 209/88 van de Commissie van 26 januari
1988 tot vaststelling van de extra bedragen bij invoer van
produkten in de sector varkensvlees uit derde landen ("),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3117/89 (14),
is bepaald dat de aanbiedingsprijs wordt uitgedrukt in ecu,
nadat de in nationale valuta geconstateerde prijzen aan de
hand van de representatieve marktkoers in ecu zijn omge
rekend ;

Overwegende dat in artikel 1 , lid 3, van Verordening
nr. 163/67/EEG van de Commissie van 26 juni 1967
houdende vaststelling van de extra-bedragen bij invoer
van produkten van de pluimveehouderij uit derde
landen (!5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3116/89 (l6), is bepaald dat de aanbiedingsprijs wordt
uitgedrukt in ecu, nadat de in nationale valuta geconsta
teerde prijzen aan de hand van de representatieve markt
koers in ecu zijn omgerekend ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken Comités van beheer,
(s) PB nr. L 178 van 24. 6. 1989, blz. 1 .
O PB nr. L 268 van 1 . 10 . 1992, blz. 48 .
H PB nr. L 195 van 11 . 7. 1989, blz. 11 .
(") PB nr. L 195 van 11 . 7. 1989, blz. 14.
H PB nr. L 326 van 11 . 11 . 1989, blz. 27.
(") PB nr. L 21 van 27. 1 . 1988, blz. 5.
O PB nr. L 300 van 18. 10. 1989, blz. 11 .
H PB nr. 129 van 28. 6. 1967, blz. 2577/67.
H PB nr. L 300 van 18. 10. 1989, blz. 10.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

— de voor de in artikel 31 , lid 1 , bedoelde monsters

te betalen bedragen die in ecu zijn uitgedrukt ".
Artikel 1
Artikel 4

Verordening (EEG) nr. 3294/86 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Artikel 1 bis van Verordening (EEG) nr. 1393/76 wordt
gelezen :
„Artikel 1 bis

Voor de vergelijking van de aanbiedingsprijzen met de
referentieprijzen franco grens worden deze laatste
prijzen in nationale valuta omgerekend door toepas
sing van de landbouwomrekeningskoers die geldt op
de dag van uitvoer die in het in artikel 3, lid 1 , van de
onderhavige verordening bedoelde certificaat is
vermeld.

Artikel 3 van de Verordeningen (EEG) nr. 2053/89 en
nr. 2054/89 wordt gelezen :
„Artikel 3

De minimumprijs bij invoer wordt omgerekend in de
nationale valuta van de Lid-Staat waar de goederen in
het vrije verkeer worden gebracht aan de hand van de
landbouwomrekeningskoers die geldt op de datum
waarop de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen
van de goederen wordt aanvaard.".
Artikel 5

In de andere dan de in artikel 3, lid 1 , van deze veror

dening bedoelde gevallen moet echter voor de in de
eerste alinea bedoelde vergelijking de landbouwomre
keningskoers worden toegepast die geldt op de datum
waarop de douaneformaliteiten voor het in het vrije
verkeer brengen van het produkt zijn vervuld ".
Artikel 3

Artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 1780/89 wordt gele

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 209/88 wordt de
derde alinea gelezen :

„De aanbiedingsprijs wordt uitgedrukt in ecu, waarbij
wordt uitgegaan van de in de eerste alinea genoemde
prijzen die in de nationale valuta van de betrokken
Lid-Staat worden geconstateerd en in ecu worden
omgerekend door toepassing van de landbouwomreke
ningskoers die geldt op de dag waarop de betrokken
prijzen worden geconstateerd ".

zen :

„Artikel 34

Artikel 6

De op de dag vóór de publikatie van het bericht van
openbare inschrijving geldende landbouwomreke
ningskoers moet worden toegepast voor de omreke
ning in nationale valuta van
— de bedragen die voor de afgifte van de in de arti
kelen 9, lid 2, 17, lid 3, en 28, lid 1 , bedoelde
afhaalbonnen worden betaald en die in de offerte

in ecu zijn uitgedrukt ;
— de in de artikelen 6, lid 2, 14, lid 2, en 22, lid 2,

bedoelde inschrijvingszekerheden, uitgedrukt in
ecu per hectoliter alcohol 1 00 % vol ;
— de in de artikelen 8, lid 2, tweede streepje, 16,
lid 2, tweede streepje, 24, lid 2, tweede streepje, en
26, lid 2, bedoelde honoreringszekerheden, uitge
drukt in ecu per hectoliter alcohol 100 % vol ;

In artikel 1 , lid 3, van Verordening nr. 163/67/EEG wordt
de eerste alinea gelezen :
»3 . De aanbiedingsprijs wordt uitgedrukt in ecu,
waarbij wordt uitgegaan van de in lid 2 genoemde
prijzen die in de nationale valuta van de betrokken
Lid-Staat worden geconstateerd en in ecu worden
omgerekend door toepassing van de landbouwomreke
ningskoers die geldt op de dag waarop de betrokken
prijzen worden geconstateerd ".
Artikel 7

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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 3822/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken comités van beheer,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

Artikel 1

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast 0,
inzonderheid op artikel 1 , onder c), en artikel 3, lid 1 ,

De landbouwomrekeningskoersen worden vastgesteld op

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG)
nr. 3813/92 de landbouwomrekeningskoersen aanvanke
lijk worden vastgesteld op het peil van de representatieve
rnarktkoers voor de vaste valuta's en op basis van deze
koers, in een referentieperiode in de maand december
1992, voor de zwevende valuta's ;

Overwegende dat voor iedere zwevende valuta een repre
sentatieve rnarktkoers in aanmerking moet worden
genomen die gelijk is aan het gemiddelde van de in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks
C, bekendgemaakte wisselkoersen van de ecu in de
periode van 21 tot en met 30 december 1992, en de
betrokken landbouwomrekeningskoersen op het niveau
van een monetair verschil van —2 punten met deze
representatieve marktkoersen moeten worden vastgesteld ;

1 ecu =

48,5563
8,97989
2,35418
310,351
166,075
7,89563
0,878776
2 087,00
2,65256
209,523
0,939052

Belgische frank en Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark

Griekse drachme

Spaanse peseta
Franse frank

Iers pond
Italiaanse lire

Nederlandse gulden
Portugese escudo
Pond sterling.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.
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Nr. L 387/27

VERORDENING (EEG) Nr. 3823/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3016/78 houdende vaststelling van
sommige bepalingen voor de toepassing van de wisselkoersen in de sector suiker
en isoglucose
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),

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 12,
Overwegende dat de steunbedragen die op grond van
Verordening (EEG) nr. 3814/92 van de Raad van
28 december 1992 houdende wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 en houdende toepassing, in Spanje, van
de in vorengenoemde verordening voor de sector suiker

vastgestelde prijzen (*), worden toegekend, in ecu zijn vast
gesteld ; dat derhalve moet worden bepaald dat de land
bouwomrekeningskoers die moet worden gehanteerd voor
de omrekening van die bedragen in Spaanse peseta's,
afhangt van het tijdstip waarop het ontstaansfeit, dit wil
zeggen het feit waardoor het economische doel wordl
bereikt van de handeling waarvoor de steun wordt
verleend, plaatsvindt ; dat bijgevolg Verordening (EEG]
nr. 3016/78 van de Commissie van 20 december 1978

houdende vaststelling van sommige bepalingen voor de
toepassing van de wisselkoersen in de sectoren suiker en
isoglucose (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1680/89 Q, moet worden aangepast ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3016/78 wordt het volgende punt XX toege
voegd :
Betrokken bedragen

„XX. In

Verordening (EEG)

Toe te passen wisselkoers

nr.

3814/92

bedoelde steun :

a) steun aan suikerbieten- en suikerriet-

LandÈouwomrekeningskoers die geldt op de

producenten, als bedoeld in artikel 2,
lid 1 , respectievelijk lid 2,
b) steun voor de voorraden per 31 . 12.
1 992, als bedoeld in artikel 2, lid 3.

dag waarop de suikerbieten en het suikerriet
tot suiker worden verwerkt.
Landbouwomrekeningskoers die geldt op de
dag waarop de betrokken suiker wordt afgezet
in de zin van artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 1998/78 ".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
353
164
201

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
3. 12. 1992, blz. 8.
24. 6. 1985, blz. 1 .
31 . 7. 1990, blz. 9.

(5) Zie bladzijde 7 van dit Publikatieblad.
(6) PB nr. L 359 van 22. 12. 1978, blz. 11 .
O PB nr. L 164 van 15. 6. 1^89, blz. 15.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

31 . 12. 92

Nr. L 387/29
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VERORDENING (EEG) Nr. 3824/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van de in ecu vastgestelde prijzen en bedragen naar aanleiding van
de monetaire herschikkingen van september en november 1992
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbpuwsector ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2205/90 (2), en met name op
artikel 6, lid 3,

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 1677/85 voorziet in een automatische en geleidelijke
afbraak van de negatieve monetaire afwijkingen die tussen
twee herschikkingen in het raam van het Europees mone
taire stelsel zijn ontstaan ; dat deze afbraak met name een
aanpassing van de landbouwomrekeningskoersen inhoudt
waarbij 25 % van de door omzetting ontstane nieuw
gecreëerde monetaire afwijkingen wordt afgeschaft ; dat
deze aanpassing van de landbouwomrekeningskoersen
voor de monetaire afwijkingen als gevolg van de mone
taire herschikking van september en november 1992 op
1 januari 1993 wordt doorgevoerd ; dat overeenkomstig de
leden 3 en 4 van genoemd artikel de in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid in ecu vastgestelde
prijzen en, eventueel, bedragen, bij de betrokken etappe
van de afbraak worden verlaagd zodat de verhoging van de
prijzen in nationale valuta die van deze wijziging van de
landbouwomrekeningskoersen het gevolg zou zijn, wordt
geneutraliseerd ; dat het echter met het oog op de bepa
lingen van de nieuwe agromonetaire regeling die in 1993
ingaat, dienstig is deze verlaging pas met ingang van het
verkoopseizoen 1993/ 1994 toe te passen ;
Overwegende dat de in ecu vastgestelde prijzen moeten
worden verlaagd door toepassing van de coëfficiënt voor
de verlaging van de landbouwprijzen, bedoeld in artikel 5
van Verordening (EEG) nr. 3578/88 van de Commissie
van 17 november 1988 tot vaststelling van de bepalingen
voor de toepassing van de regeling voor de automatische
afbraak van de negatieve monetaire compenserende
bedragen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3137/91 (4) ; dat deze coëfficiënt is vastgesteld bij
Verordening (EEG) nr. 3387/92 van de Commissie (^ ; dat
krachtens artikel 6, lid 4, onder b), van Verordening (EEG)
nr. 1677/85 bepaalde in ecu vastgestelde bedragen dieno
vereenkomstig moeten worden gewijzigd ; dat echter om
marktverstoringen te voorkomen, rekening moet worden
gehouden met de Gemeenschapsvoorschriften voor de
berekening van de betrokken prijzen en bedragen ;

Overwegende dat de prijzen en bedragen in ecu die recht
streeks verband houden met andere in ecu vastgestelde
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

164
201
312
297
344

van
van
van
van
van

24.
31 .
18.
29.
26.

6. 1985, blz. 6.
7. 1990, blz. 9.
11 . 1988, blz. 16.
10. 1991 , blz. 17.
11 . 1992, blz. 27.

prijzen, rechtstreeks of onrechtstreeks worden beïnvloed
door de daling van laatstgenoemde prijzen ; dat de in het
kader van de marktordeningen vastgestelde verhoudingen
tussen deze prijzen of bedragen niet mogen worden gewij
zigd ;
Overwegende dat de prijzen en bedragen in ecu die
worden vastgesteld op grond van de op de markt gecon
stateerde prijzen ofwel onrechtstreeks door de daling van
de andere in ecu vastgestelde prijzen worden beïnvloed,
ofwel rechtstreeks met de situatie op de wereldmarkt
verband houden ; dat deze prijzen of bedragen, om te
voorkomen dat ze ten onrechte worden verlaagd en om de
representativiteit ervan voor de markt intact te laten, niet
mogen worden beschouwd als in ecu vastgestelde prijzen
in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1 677/85 en dat de coëfficiënt voor de verlaging van de
landbouwprijzen niet op deze prijzen en bedragen moet
worden toegepast ;
Overwegende dat het dienstig is de prijsverlagingscoëffi
ciënt niet toe te passen op de compensatiebedragen in het
kader van de hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid ;

Overwegende dat de in artikel 6, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1677/85 vastgestelde maatregelen met name
zijn bedoeld om de landbouwmarkten in evenwicht te
houden ; dat het derhalve, om de administratieve uitvoe

ring van de automatische-afbraakregeling te vereenvoudi
gen, dienstig is de coëfficiënt voor de verlaging van de
landbouwprijzen niet toe te passen op de in ecu vastge
stelde bedragen die van zodanige aard of van zodanig
niveau zijn dat zij geen noemenswaardige rechtstreekse
invloed op de produktie hebben, met name de bedragen
die zijn vastgesteld in het kader van het landbouwstruc
tuurbeleid, die met betrekking tot de opslagkosten, en de
bedragen van technische of administratieve aard ;
Overwegende dat het ter vereenvoudiging van het admini
stratief beheer dienstig is de lijst van deze nieuwe prijzen
en bedragen tijdig vast te stellen ;
Overwegende dat de voorgestelde maatregelen in overeen
stemming zijn met het advies van de betrokken Comités
van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de in de bijlage vermelde sectoren, worden de
prijzen en de bedragen gedeeld door de in artikel 2 van
Verordening (EEG) nr. 3387/92 vermelde coëfficiënt en,
in voorkomend geval, zodanig aangepast dat aan de
communautaire voorschriften voor de berekening ervan
wordt voldaan.
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Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
De prijzen en de bedragen die uit de in artikel 1 bedoelde
wijzigingen voortvloeien, worden volgens de procedure
van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1677/85 vastge
steld met ingang van de datum van toepassing van eerst
genoemd artikel.

Artikel 1 is evenwel van toepassing met ingang van het
begin van het verkoopseizoen 1993/ 1994 voor de verschil
lende sectoren. Voor produkten waarvoor geen verkoop
seizoen bestaat, is artikel 1 van toepassing vanaf het begin
van het melkprijsjaar.

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
1.

GRANEN
Granen

1.1 .

Interventieprijs, richtprijs en drempelprijs voor granen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1766/92
van de Raad van 1 juli 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
granen (').

1 .2.

Drempelprijs voor meel, gries en griesmeel van granen als bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1766/92.

1.3.

Bijzondere steun voor Portugal voor de sector granen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3653/
9°o.

Zetmeelhoudende produkten

1 .4.

Minimumprijs voor aardappelen, berekend op grond van het zetmeelgehalte, als bedoeld in artikel 8,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1766/92.

1.5.

Premie voor de fabrikanten van aardappelzetmeel, als bedoeld in artikel 8, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 1766/92.
Rijst

1 .6.

Interventieprijs voor padie en richtprijs voor gedopte rijst, als bedoeld in artikel 3, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 674/92 (4).

1.7.

Prijzen als bedoeld in punt 1.6 die van toepassing zijn in Portugal.

1 .8.

Drempelprijs voor gedopte rijst, rondkorrelige volwitte rijst en langkorrelige volwitte rijst, als bedoeld
in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 1418/76.

1.9.

Drempelprijs voor breukrijst als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1418/76.

2.

SUIKER

2.1 .

Richtprijs voor witte suiker, als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de
Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
suiker (s), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3484/92 (6).

2.2.

Interventieprijs voor witte suiker voor de gebieden zonder tekort, als bedoeld in artikel 3, lid 1 , punt
a), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.3.

Interventieprijs voor witte suiker voor de gebieden met een tekort, als bedoeld in artikel 3, lid 1 , punt
b), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.4.

Interventieprijs voor ruwe suiker, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.5.

Basisprijs voor suikerbieten, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.6.

Minimumprijs voor A-suikerbieten en B-suikerbieten, als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 .

2.7.

In de punten 2.2, 2.5 en 2.6 genoemde prijzen die van toepassing zijn in Spanje.

2.8.

Vergoeding als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.9.

Drempelprijs voor melasse, als bedoeld in artikel 14, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.10.

Drempelprijs voor witte suiker, als bedoeld in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.1 1 .

Drempelprijs voor ruwe suiker, als bedoeld in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
362 van 27. 12. 1990, blz. 28,
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
73 van 19. 3. 1992, blz. 7.
177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
353 van 3. 12. 1992, blz. 8 .
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3.

PLANTAARDIGE OLIËN EN VETTEN
Olijfolie

3.1 .

Richtprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt a), van Verordening nr. 136/66/EEG van
de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2046/92 (2).

3.2.

Interventieprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt a), van Verordening nr. 136/66/EEG.

3.3.

Prijs als bedoeld in punt 3.2, van toepassing in Portugal.

3.4.

Toeslagen en kortingen op de interventieprijs, als bedoeld in artikel 12, lid 1 , van Verordening nr.
136/66/EEG .

3.5.

Representatieve marktprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt b), van Verordening nr.
136/66/EEG.

3.6.

Drempelprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt b), van Verordening nr. 136/66/EEG.

3.7.

Produktiesteun voor olijfolie en steun aan kleine producenten, als bedoeld in de artikelen 5 en 5 bis
van Verordening nr. 136/66/EEG.

3.8.

Steun als bedoeld in punt 3.7, van toepassing in Spanje en Portugal.

3.9.

In Spanje en in Portugal toegekende verbruikerssteun, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3416/90 (3).
Lijnzaad

3.10.

Streefprijs voor lijnzaad, als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 569/76 van de Raad
van 15 maart 1976 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor lijnzaad (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2048/92 (*).

3.11 .

Prijzen als bedoeld in punt 3.10 die van toepassing zijn in Spanje.

4.

GROENTEN EN FRUIT

Verse produkten

4.1 .

Basisprijs en aankoopprijs, per soort verse groenten of vers fruit en per periode, als bedoeld in artikel
16 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1119/89 0

4.2.

Minimumprijs voor de telers van sinaasappelen, per variëteit, als bedoeld in artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2601 /69 van de Raad van 18 december 1969 betreffende bijzondere maatregelen teneinde
het verwerken van bepaalde variëteiten sinaasappelen te stimuleren (8), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3848/89 (9).

4.3.

Financiële vergoeding, per variëteit, aan de sinaasappelverwerkende bedrijven, als bedoeld in artikel 3
van Verordening (EEG) nr. 2601 /69.

4.4.

Minimumprijs voor de telers van citroenen, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1035/77 van de Raad van 17 mei 1977 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de
afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten (l0), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 11 24/89 (").

(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
O PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 1 .
O PB nr. L 330 van 29. 11 . 1990, blz. 6.
(4) PB nr. L 67 van 15. 3. 1976, blz. 29.
O PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 5.
(6) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
O PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 1 .
(8) PB nr. L 324 van 27. 12. 1969, blz. 21 .
O PB nr. L 374 van 22. 12. 1989, blz. 6.
(10) PB nr. L 125 van 19. 5. 1977, blz. 23.
(") PB nr. L 118 van 29 . 4. 1989, blz. 28 .
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Financiële vergoeding aan citroenverwerkende bedrijven, als bedoeld in artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1035/77.

4.6.

4.7.

Maximale bodemprijzen voor bepaalde produkten, vastgesteld overeenkomstig artikel 18, lid 1 , laatste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 1035/72.

Referentieprijs per soort verse groenten of vers fruit en per periode, als bedoeld in artikel 23 van
Verordening (EEG) nr. 1035/72.

4.8 .

Gemeenschappelijke aanbiedingsprijs als bedoeld in artikel 318 van de Toetredingsakte.
Verwerkte produkten

4.9.

Produktiesteun voor groenten en fruit die worden verwerkt tot rozijnen en krenten, tomatenconcen
traat, gepelde en in gehele staat verduurzaamde tomaten, tomatensap, gedroogde vijgen, gedroogde
pruimen, perziken op siroop of Williams- en Rockaperen op siroop en vruchtesap, als bedoeld in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte
produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 1 25/89 (2).

4.10.

Produktiesteun voor de Verwerking tot ananasconserven, als bedoeld in artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 525/77 van de Raad van 14 maart 1977 tot instelling van een steunregeling voor de
produktie van ananasconserven (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 699/85 (*).

4.1 1 . Minimumprijs voor de producenten van rozijnen of krenten, tomaten, vijgen, pruimedanten, perziken
en Williams- en Rockaperen voor verwerking, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
426/86.

4.12.

Minimumprijs voor de producenten van ananas voor verwerking, als bedoeld in artikel 3 van Verorde
ning (EEG) nr. 525/77.

4.13. Minimumprijs bij invoer, als bedoeld in artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 426/86.
5.

WIJN

5.1 .

Oriëntatieprijs voor elke soort tafelwijn, als bedoeld in artikel 27, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
822/87 van de Raad van 16' maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijn
markt
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1756/92 (6).

5.2.

Steun aan de distillateurs per soort produkt, steun aan de bereiders van distillatiewijn, aankoopprijs
per type neutrale alcohol dat voor distillatie wordt geleverd en vermindering voor ruwe alcohol,
bijdrage van het EOGFL, afdeling Garantie, in de interventie-uitgaven voor distillatie van de bijpro
dukten als bedoeld in artikel 35 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.3.

Steun aan distillateurs per soort produkt, steun aan de bereiders van distillatiewijn, aankoopprijs voor
neutrale alcohol die voor interventie wordt geleverd en vermindering voor ruwe alcohol, bijdrage van
het EÖGFL, afdeling Garantie in de interventie-uitgaven voor de distillatie van andere wijn dan tafel
wijn als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.4.

Steun aan de distillateurs per soort gedistilleerde wijn en per soort produkt, steun aan de bereiders van
distillatiewijn per soort behandelde wijn, in het kader van de preventieve distillatie van tafelwijn als
bedoeld in artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.5.

Steun aan de distillateurs per soort gedistilleerde tafelwijn en per soort produkt, steun aan de berei
ders van distillatiewijn per soort behandelde wijn, in het kader van de steundistillatie voor tafelwijn
als bedoeld in artikel 41 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.6.

Steun aan de distillateurs per soort gedistilleerde tafelwijn en per soort produkt, steun aan de berei
ders van distillatiewijn per soort behandelde wijn, in het kader van de distillatie van tafelwijn met
honoreringsgarantie als bedoeld in artikel 42 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

(')
O
(3)
O
O

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
73 van 21 . 3. 1977, blz. 48.
163 van 22. 6. 1985, blz. 12.
84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .

fó PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 27.
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5.7.

Steun voor het gebruik van druivemost bij de wijnbereiding en bij de diervoeding, als bedoeld in
artikel 45 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.8 .

Steun voor het gebruik van druivemost voor de vervaardiging van bepaalde produkten in Ierland en in
het Verenigd Koninkrijk, steun voor het gebruik van druiven en druivemost voor de vervaardiging van
druivesap, als bedoeld in artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.9.

Verlaging van de aankoopprijs van de voor distillatie geleverde wijn, als bedoeld in artikel 44 van
Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.10.

Referentieprijs per soort wijn, druivesap of druivemost, als bedoeld in artikel 53, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 822/87.

5.1 1 .

Referentieprijs franco grens, per soort wijn, druivesap of druivemost en per derde land, die voortvloeit
uit de in punt 5.10 genoemde prijzen.

6.

TEXTIEL

Vlas en hennep

6.1 .

Steun voor vlas dat bestemd is voor de vezelproduktie en voor hennep, als bedoeld in artikel 4 van
Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector vlas en hennep ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
2057/92 (2).

6.2.

Op de steun in te houden bedragen voor de bevordering van de afzet van vlasprodukten, als bedoeld
in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1308/70.
Zijderupsen

6.3.

Steun voor zijderupsen, als bedoeld in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 845/72 van de Raad
van 24 april 1972 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsen
teelt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2059/92 (4).
Katoen

6.4.

Streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen, als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2169/81
van de Raad van 27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor
katoen (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2053/92 (6).

6.5.

Minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen, als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2169/81 .

6.6.

Steun ten behoeve van kleine producenten, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1152/92 van de Raad P), laatstellijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2054/92 (8).

7.

ANDERE PLANTAARDIGE PRODUKTEN
Zaaizaad

7.1 .

Steun bij de produktie van zaaizaad die voor elke soort en elke rassengroep wordt vastgesteld voor het
betrokken verkoopseizoen, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad
van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaai
zaad (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/91 (10).

7.2.

Steun als bedoeld in punt 7.1 die van toepassing is in Spanje en in Portugal.

7.3.

Referentieprijs voor maïshybriden en sorghumhybriden voor zaaidoeleinden, als bedoeld in artikel 6
van Verordening (EEG) nr. 2358/71 .

') PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1 .
2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 16.
3) PB nr. L 100 van 27. 4. 1972, blz. 1 .
4) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 19.
*) PB nr. L 211 van 31 . 7. 1981 , blz. 2.
6) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 12.
^ PB nr. L 116 van 8. 5. 1990, blz. 1 .
8) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 13.
») PB nr. L 246 van 5. 11 . 1971 , blz. 1 .
10) PB nr. L 163 van 26. 6. 1991 , blz. 39.
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Tabak

7.4.

7.5.

Streefprijs per tabakssoort, als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van
21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector ruwe tabak ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 860/92 (2).

Interventieprijs en afgeleide interventieprijs voor verpakte tabak per tabakssoort, als bedoeld in artikel
6 van Verordening (EEG) nr. 727/70.

7.6.

Premie per tabakssoort, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 727/70.
Hennepzaad

7.7.

Steun voor hennepzaad, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3698/88 van de Raad van
24 november 1988 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) rir. 2050/92 (4).
Bloementeelt

7.8 .

Minimumprijzen bij uitvoer, als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 234/68 van de Raad
van 27 februari 1968 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3991 /87 (6).
Hop

7.9.

Steun aan de hopproducenten voor aromatische, bittere en andere rassengroepen, als bedoeld in
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector hop f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3124/92 (8).

Gedroogde voedergewassen
7.10.

Streefprijs voor gedroogde voedergewassen, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1117/78 van de Raad van 22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector gedroogde voedergewassen (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2275/89 (l0).

7.1 1 .

Verschil tussen de steun voor kunstmatig gedroogde voedergewassen en de steun voor op een andere
wijze gedroogde voedergewassen, als bedoeld in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1117/78 .

Erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

7.12.

Streefprijs voor erwten, tuin- en veldbonen, als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , punt b), van Verordening
(EEG) nr. 1431 /82 van de Raad van 18 mei 1982 houdende bijzondere maatregelen voor erwten, tuin
en veldbonen en niet-bittere lupinen ("), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1104/88 (,2).

7.13 .

Steundrempelprijs voor erwten, tuin- en veldbonen enerzijds en voor niet-bittere lupinen anderzijds,
als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , punt a), van Verordening (EEG) nr. 1431 /82.

7.14.

Steun voor linzen, kekers en wikke, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 762/89 van de
Raad van 20 maart 1989 tot invoering van een bijzondere maatregel voor bepaalde zaaddragende legu
minosen (,3).

')
2)
3)
4)
^
')

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

94 van 28 . 4. 1970, blz. 1 .
91 van 7. 4. 1992, blz. 1 .
325 van 29 . 11 . 1988, blz. 2.
215 van 30. 7. 1992, blz. 8 .
55 van 2. 3. 1968, blz. 1 .
377 van 31 . 12. 1987, blz. 19.

^ PB nr. L 175 van 4. 8. 1971 , blz. 1 .

8) PB nr. L 313 van 30. 10. 1992, blz. 1 .
9) PB nr. L 142 van 30 . 5. 1978, blz. 1 .
,0) PB nr. L 218 van 28 . 7. 1989, blz. 1 .
") PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 28 .
12) PB nr. L 110 van 29. 4. 1988, blz. 16.
,3) PB nr. L 80 van 23 . 3. 1989, blz. 76.
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8.1 .
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MELK EN ZUIVELPRODUKTEN

Melkrichtprijs als bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27

juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2071 /92 (2).
8.2.

Interventieprijs voor boter, magere-melkpoeder, Grana-Padano-kaas en Parmigiano-Reggiano-kaas, als
bedoeld in artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 804/68.

8.3.

In punt 8.2 genoemde interventieprijs voor boter die van toepassing is in Portugal.

8.4.

Drempelprijs voor bepaalde zuivelprodukten, als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
804/68.

8.5.

Bedragen tot aanpassing van de drempelprijzen voor de produkten die deel uitmaken van groep 1 1 als
bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2915/79 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3798/91 (4).

8.6.

Waarde franco grens voor bepaalde kaassoorten, als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
1767/82 van de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1502/90 (é).

8.7.

Speciale heffing op boter uit Nieuw-Zeeland, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
2967/89 van de Raad Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3841 /92 (8).

8.8 .

Steun voor tot caseïne en caseïnaten verwerkte ondermelk, als bedoeld in artikel 11 van Verordening
(EEG) nr. 804/68.

8.9.

Steunmarge voor magere-melkpoeder voor voederdoeleinden, als bedoeld in artikel 2 bis, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 986/68 van de Raad ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1115/
89 (,0).

8.10. Steun voor ondermelk en magere-melkpoeder die voor voederdoeleinden worden gebruikt, als
bedoeld in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 804/68.

8.11 .

Steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk, als
bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2191 /81 van de Commissie ("), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1497/91 (12).

8.12.

Steun voor de aankoop van boter door personen die sociale bijstand genieten, als bedoeld in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 2990/82 van de Commissie (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3917/90 (14).

9.

ANDERE DIERLIJKE PRODUKTEN
Rundvlees

9.1 .

Oriëntatieprijs als bedoeld in artikel 3, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27
juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (l5), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2066/92 (16).

9.2.

Interventieprijs als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68.

') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 64.
}) PB nr. L 329 van 24. 12. 1979, blz. 1 .
4) PB nr. L 357 van 28. 12. 1991 , blz. 3.
0 PB nr. L 196 van 5. 7. 1982, blz. 1 .
6) PB nr. L 141 van 2. 6. 1990, blz. 5.
*) PB nr. L 281 van 30. 9. 1989, blz. 114.
8) PB nr. L 390 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
') PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 4.
10) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 7.
") PB nr. L 213 van 1 . 8 . 1981 , blz. 20.
12) PB nr. L 140 van 4. 6. 1991 , blz. 19.
13) PB nr. L 314 van 10. 11 . 1982, blz. 26.
14) PB nr. L 375 van 31 . 12. 1990, blz. 12.
15) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

'4 PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 49.
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Schape- en geitevlees

9.3.

Basisprijs voor geslachte schapen, vers of gekoeld, en naar seizoen gedifferentieerde basisprijs als
bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van 25 september 1989
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2069/92 (2).
Varkensvlees

9.4.

Basisprijs voor geslachte varkens, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2759175
van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector varkensvlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (4).

10.

VISSERIJPRODUCTEN

10.1 .

Oriëntatieprijs per produkt en per periode, als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (5).

10.2.

Communautaire ophoudprijs en communautaire verkoopprijs, als bedoeld in de artikelen 12 en 13
van Verordening (EEG) nr. 3759/92.

10.3.

Op de financiële vergoeding in mindering te brengen forfaitaire waarde, als bedoeld in artikel 13, lid
5, van Verordening (EEG) nr. 3759/92.

10.4.

Communautaire produktieprijs voor tonijn, als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
3759/92.

10.5.

Gegarandeerde minimumprijs als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3117/85 van de
Raad van 4 november 1985 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van
compenserende vergoedingen voor sardines (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3940/
87 0.

10.6.

Compenserende vergoeding voor sardines uit de Middellandse Zee, als bedoeld in artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 3117/85.

10.7.

Referentieprijzen als bedoeld in de artikelen 22 en 23 van Verordening (EEG) nr. 3759/92.

11 .

Bijzondere maatregelen als bedoeld in de Verordeningen (EEG) nr. 3763/91 (8), (EEG) nr. 1600/92 O
en (EEG) nr. 1601 /92 (10).

(>) PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
O PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 59 .
(3) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 19.
(4) PB nr. L 129 van 11 . 5. 1989, blz. 12.
O PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(«) PB nr. L 297 van 9. 11 . 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 373 van 31 . 12. 1987, blz. 6.
(8) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1 .
0 PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1 .
(,0) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3825/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot vaststelling van de contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van
de sector rundvlees uit derde landen

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

groenten en fruit waarvoor de aanvullende regeling voor
het handelsverkeer van toepassing is, en tot vaststelling,
wat de leveringen aan Spanje betreft, van de produkten
waarvoor deze regeling blijft gelden (4) de ARH in de
rundvleessector slechts voor levende runderen van toepas
sing blijft ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 491 /86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de nadere voor

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

schriften inzake de kwantitatieve beperkingen bij invoer

Comité van beheer voor rundvlees,

in Spanje van sommige landbouwprodukten uit derde
landen ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (2),
en met name op artikel 1 , lid 3, en artikel 3,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat in artikel 77 van de Toetredingsakte is
bepaald dat Spanje tot en met 31 december 1995 kwanti
tatieve beperkingen kan toepassen bij de invoer uit derde
landen ; dat dergelijke beperkingen gelden voor
produkten die vallen onder de aanvullende regeling voor
het handelsverkeer (ARH) in de sector rundvlees ; dat de
oorspronkelijke volumecontingenten voor de onder
scheiden produkten of groepen van produkten van de
sector rundvlees en de uitvoeringsbepalingen van de
regeling inzake de in deze sector geldende kwantitatieve
beperkingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)

Artikel 1

1 . De contingenten voor de in bijlage III van Verorde
ning (EEG) nr. 491 /86 bedoelde produkten van de sector
rundvlees waarvoor de ARH geldt en die in 1993 van
toepassing zijn bij de invoer in Spanje uit derde landen,
worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.
2.

Artikel 1 , lid 3, en de artikelen 2 en 3 van Verorde

ning (EEG) nr. 1870/86 blijven van toepassing.

nr. 1870/86 van de Commissie (3) ;
Artikel 2

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 3831 /92 van de Commissie van 28 december 1992 tot

wijziging van Verordening (EEG) nr. 816/89 houdende
vaststelling van de lijst van produkten van de sector verse

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

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 54 van 1 . 3. 1986, blz. 25.
(2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.
3) PB nr. L 162 van 18. 6. 1986, blz. 16.

(4) Zie bladzijde 47 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE

Groep

1

Omschrijving

GN-code

0102 90

Contingent
1993

— Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en dieren voor stie

regevechten
(in stuks)

1 250
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VERORDENING (EEG) Nr. 3826/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van de bij Verordening (EEG) nr. 3810/91 voor de handel met Spanje
en Portugal in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer
(ARH) in de sector rundvlees vastgestelde indicatieve plafonds
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,
en met name voor Spanje op artikel 83 en voor Portugal
op artikel 251 ,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3810/91 van
de Commissie ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2934/92 (2), de bepalingen ter uitvoering van de
aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector
rundvlees zijn vastgesteld, en met name de voor 1992
geldende indicatieve plafonds voor de invoer, in Spanje en
Portugal, van een aantal groepen van produkten van
herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling op
31 december 1985 ; dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 3831 /92 van de Commissie van 28 december 1992 tot

wijziging van Verordening (EEG) nr. 816/89 houdende
vaststelling van de lijst van produkten van de sector verse
groenten en fruit waarvoor de aanvullende regeling voor
het handelsverkeer van toepassing is, en tot vaststelling,
wat de leveringen aan Spanje betreft, van de produkten
waarvoor deze regeling blijft gelden (3) de ARH in de
rundvleessector slechts voor levende runderen van toepas
sing blijft ;

Overwegende dat deze plafonds, gezien de ontwikke
lingen op de Spaanse en de Portugese markt, voor 1993
aanzienlijk moeten worden verhoogd, ten einde deze
markten beter in de gemeenschappelijke markt te kunnen
integreren ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor rundvlees
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

Artikel 1

De bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 3810/91 worden
vervangen door de bijlagen bij de onderhavige verorde
ning.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 357 van 28 . 12. 1991 , blz. 53.
(2) PB nr. L 293 van 9. 10. 1992, blz. 10 .
(3) Zie bladzijde 47 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE I

Groep
1

GN-code
0102 90

Omschrijving
Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en

dieren voor stieregevechten (in stuks)

Indicatief plafond 1993
275 000 stuks

waarvan : januari/februari :

60 000

maart/april :
mei/juni :
juli/augustus :
september/oktober :

60 000
35 000
35 000
40 000

november/december :

45 000

BIJLAGE II
Groep

GN-code

1

ex 0102 90

Omschrijving
Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en

dieren voor stieregevechten (in stuks)

2

3

0201 10
0201 20

— vlees van runderen, vers of gekoeld, met been

0201 30

— vlees van runderen, vers of gekoeld, zonder been (in
ton equivalent geslacht gewicht)

4

0202 10

— vlees van runderen, bevroren, met been

0202 20
5

0202 30

— vlees van runderen, bevroren, zonder been (in ton
equivalent geslacht gewicht)

Indicatief plafond 1993
22 000 stuks

waarvan : januari/februari :

5 000

maart/april :
mei/juni :
juli/augustus :
september/oktober :

5 000
2 000
2 000
4 000

november/december :

4 000

40 000 ton
waarvan : januari/februari :
maart/april :

7 500
7 500

mei/juni :

5 000

juli/augustus :
september/oktober :

5 000
7 500

november/december :

7 500

5 000 ton

waarvan : januari/februari :
maart/april :
mei/juni :
juli/augustus :
september/oktober :
november/december :

900
900
800
800
800
800
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VERORDENING (EEG) Nr. 3827/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van uitvoeringsbe
palingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje
ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien en
Portugal
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,

de lijst van produkten waarvoor de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer geldt, enige bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 606/86 moeten worden aangepast ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en

zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn,

en met name op artikel 83,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3817/92 van de Raad van
28 december 1992 tot vaststelling van de algemene regels

voor de toepassing van de aanvullende regeling voor de
levering in Spanje en Portugal van andere produkten dan
groenten en fruit ('), en met name op artikel 9,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3792/85 van de Raad van
20 december 1985 tot vaststelling van de regeling voor
het handelsverkeer van landbouwprodukten tussen Spanje
en Portugal (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88 (3), en met name op artikel 5, lid 1 , eerste
alinea,

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 606/86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 1 , lid 1 , wordt „ 1992" vervangen door „ 1993".
2. In artikel 2 worden de leden 2 en 3 geschrapt.
3. Artikel 2 bis wordt geschrapt.
4. In artikel 3, lid 1 , wordt de tweede alinea geschrapt.
5. Artikel 4 wordt gelezen :
„Artikel 4

Het bedrag van de in artikel 1 , lid 3, van Verordening

Overwegende dat, krachtens de Toetredingsakte, voor
1993 indicatieve plafonds moeten worden vastgesteld voor
de invoer in Spanje uit de Gemeenschap van de Tien en
Portugal ; dat, rekening houdend met de uitvoermogelijk
heden van de Gemeenschap van de Tien en Portugal en
met het oog op de verdere geleidelijke openstelling van
de Spaanse markt, deze plafonds met 30 % moeten
worden verhoogd ; dat daartoe de bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 606/86 van de Commissie (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 705/92 (5), door de bijlage
bij deze verordening moet worden vervangen ;
Overwegende dat in verband met de vaststelling van
Verordening (EEG) nr. 3831 /92 van de Commissie (6)
houdende verwijdering van bepaalde zuivelprodukten uit

(EEG) nr. 569/86 bedoelde zekerheid voor de in de

bijlage vermelde produkten wordt vastgesteld op 4 ecu
per 100 kg voor produkten van de GN-codes 0401 ,
0403 en 0404, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, in een verpakking met een
netto-inhoud van niet meer dan 2 liter ".

6. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij onder
havige verordening.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)
(*)

Zie
PB
PB
PB
PB

bladzijde 12 van dit Publikatieblad.
nr. L 367 van 31 . 12. 1985, blz. 7.
nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.
nr. L 58 van 1 . 3. 1986, blz. 28 .
nr. L 75 van 21 . 3. 1992, blz. 29.

¥) Zie bladzijde 47 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE
Indicatieve plafonds
(in ton)
Hoeveelheden

GN-code

Omschrijving

ex 0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, andere dan in verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2

Gemeenschap van de Tien
en Portugal

liter

ex 0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir
en andere gegiste of aangezuurde melk en room,
niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere

zoetstoffen, niet gearomatiseerd noch met toege-

voegde vruchten of cacao, andere dan in verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2
liter

ex 0404

Wei, niet . ingedikt, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen ; produkten bestaande uit natuur
lijke bestanddelen vain melk, andere dan in verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2
liter

>

^
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VERORDENING (EEG) Nr. 3828/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 581/86 tot vaststelling van uitvoerings
bepalingen inzake de compenserende bedragen „toetreding" en tot vaststelling
van deze bedragen in de suikersector
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. 469/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene voor
schriften van de regeling inzake de compenserende
bedragen „toetreding" in de sector suiker ('), en met name
op artikel 7, lid 1 ,
Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3814/92 van de Raad van 28

december

1992

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81
en houdende toepassing, in Spanje, van de in die verorde
ning voor de sector suiker vastgestelde prijzen (2) is
bepaald dat de in Spanje voor suiker en suikerbieten toe
te passen prijzen per 1 januari 1993 worden aangepast in
het kader van artikel 70 van de Toetredingsakte en
worden vastgesteld op het daarbij aangegeven niveau ; dat,
wat Portugal betreft, de regelingsprijzen voor suiker en
suikerbieten sedert 1 juli 1992 aan de gemeenschappelijke
prijzen zijn aangepast ;
Overwegende dat het verschil in prijspeil tussen enerzijds
Spanje en Portugal en anderzijds de overige gebieden van

de Gemeenschap krachtens de artikelen 72 en 240 van de
Toetredingsakte wordt gecompenseerd via een stelsel van
compenserende bedragen ; dat dit verschil zowel voor
Spanje als voor Portugal niet meer bestaat ; dat derhalve,
mede voor de juridische duidelijkheid, Verordening (EEG)
nr. 581 /86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot

vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de compen
serende bedragen „toetreding" en tot vaststelling van deze
bedragen in de suikersector (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1800/92 (4), per 1 januari 1993
moet worden ingetrokken ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 581 /86 wordt ingetrokken.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 53 van 1 . 3. 1986, blz. 32.
(2) Zie bladzijde 7 van dit Publikatieblad.

(■') PB nr. L 57 van 1 . 3 . 1986, blz. 27.
(4) PB nr. L 182 van 2. 7. 1992, blz. 81 .
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Nr. L 387/45

VERORDENING (EEG) Nr. 3829/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende regeling die
met ingang van 1993 geldt voor de levering, in Spanje, van andere produkten dan
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje én Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3817/92 van de Raad van
28 december 1992 tot vaststelling van de algemene regels
voor de toepassing van de aanvullende regeling voor de
levering in Spanje van andere produkten dan groenten en
fruit ('), en met name op artikel 9,
Overwegende dat de bepalingen ter uitvoering van Veror
dening (EEG) nr. 3817/92 moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 574/86 van
de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3296/88 (3), de uitvoeringsbepalingen van de bij
Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Commissie (4) inge
stelde aanvullende regeling voor het handelsverkeer zijn
vastgesteld ; dat deze bepalingen betrekking hebben op
een aantal situaties, waaronder die waarop Verordening
(EEG) nr. 3817/92 betrekking heeft ; dat daarom Verorde

ning (EEG) nr. 574/86, mits zij op enkele punten wordt

Artikel 1

1 . Verordening (EEG) nr. 574/86 is, voor zover nodig,
van toepassing op de bij Verordening (EEG) nr. 3817/92
vastgestelde aanvullende regeling voor het handelsverkeer,
onverminderd het bepaalde in lid 2.
2. Voor de toepassing van Verordening (EEG)
nr. 3817/92 en van artikel 7 van Verordening (EEG)
nr. 574/86 wordt het door het kantoor van bestemming
geviseerde exemplaar nr. 4 van het overeenkomstig
artikel 3, lid 3, onder b), van Verordening (EEG)
nr. 2726/90 van de Raad (*) te gebruiken document van
intern

communautair

douanevervoer

beschouwd

als

aangifte tot verbruik in Spanje.

Het bepaalde in de voorafgaande alinea vormt geen
beletsel voor de toepassing van vereenvoudigde proce
dures van communautair douanevervoer. Dit mag evenwel
geen aanleiding geven tot grenscontroles.

aangepast, kan worden gebruikt voor de tenuitvoerlegging
van Verordening (EEG) nr. 3817/92 ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken comités van beheer,

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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

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

Zie
PB
PB
PB

bladzijde 12 van dit Publikatieblad.
nr. L 57 van 1 . 3. 1986, blz. 1 .
nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.
nr. L 55 van 1 . 3. 1986, blz. 106.

O PB nr. L 262 van 26. 9. 1990. blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3830/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

betreffende de afschaffing van de douanerechten en vaste elementen in het
handelsverkeer tussen de Gemeenschap van de Tien en Spanje en de toepassing

door Spanje van de douanerechten van het gemeenschappelijk douanetarief in
het handelsverkeer met derde landen, met ingang van 1 januari 1993
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van alle
betrokken Comités van beheer,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
met name op artikel 75, lid 4,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat de Akte van Toetreding voorziet in de
mogelijkheid tot afschaffing van de douanerechten en
andere elementen voor landbouwprodukten die onder
werp zijn van het handelsverkeer tussen Spanje en de
Gemeenschap van de Tien ; dat diezelfde regelingen een
versnelde aanpassing toestaan van de douanerechten van
Spanje aan het gemeenschappelijk douanetarief ; dat,
krachtens artikel 78 van de Toetredingsakte, hetzelfde
voorschrift van toepassing is op de verlaging, in Spanje,

Artikel 1

van de vaste elementen ter bescherming van de verwer

1 . Met ingang van 1 januari 1993
— schaft Spanje de douanerechten en vaste elementen ter
bescherming van de verwerkende industrie af in het
handelsverkeer met de Gemeenschap van de Tien,
voor produkten die vallen onder een gemeenschappe
lijke marktordening,
— worden de douanerechten en de vaste elementen ter

bescherming van de verwerkende industrie die worden
toegepast door de Gemeenschap van de Tien op
invoer afkomstig uit Spanje afgeschaft.

kende industrie ;

Overwegende dat Spanje aanvragen in die zin heeft
gedaan ;
Overwegende dat verwezenlijking van de interne markt
zonder binnengrenzen op 1 januari 1993 noodzaakt tot
afschaffing van de douanerechten en andere elementen in
het handelsverkeer tussen de Gemeenschap van de Tien
en Spanje en tot toepassing van identieke douanerechten
bij invoer in het handelsverkeer met derde landen ;

2.

Met ingang van 1 januari 1993 past Spanje in het

handelsverkeer met derde landen de douanerechten toe

die toegepast worden door de Gemeenschap van de Tien.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 387/47

VERORDENING (EEG) Nr. 3831 /92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wij2iging van Verordening (EEG) nr. 816/89 houdende vaststelling van de lijst
van produkten van de sector verse groenten en (ruit waarvoor de aanvullende
regeling voor het handelsverkeer van toepassing is, en tot vaststelling, wat de
leveringen aan Spanje betreft, van de produkten waarvoor deze regeling blijft
gelden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 81 , lid 3,

2. Wat de leveringen aan Spanje betreft, blijft de in
artikel 81 van de Toetredingsakte bedoelde aanvullende
regeling voor het handelsverkeer slechts van toepassing
voor de volgende produkten :
GN-code

Omschrijving

Overwegende dat de totstandkoming van de interne markt
per 1 januari 1993 inhoudt dat de belemmeringen in het
handelsverkeer niet alleen tussen de Lid-Staten van de

Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december
1985, maar ook tussen die Lid-Staten en Spanje en
Portugal zoveel mogelijk uit de weg worden geruimd ; dat
daarom de aanvullende regeling voor het handelsverkeer
met Spanje voor alle gevallen waarvoor zij niet volstrekt
noodzakelijk is, moet worden afgeschaft ;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat de handha
ving van genoemde regeling in het handelsverkeer met
Spanje slechts absoluut nodig is met het oog op
— het evenwicht van de markt van de Gemeenschap in
haar samenstelling op 31 december 1985, voor
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 816/89 van de
Commissie (') genoemde produkten ;
— het evenwicht van de Spaanse markt, voor levende
runderen en melk in kleinverpakkingen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
comité ad hoe,

Melk en room, niet ingedikt, zonder toege
voegde suiker of andere zoetstoffen, in verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer

ex 0401

dan 2 liter

ex 0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt,
kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en
room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoven, niet gearomatiseerd,
noch met toegevoegde vruchten of cacao, in
verpakkingen met een netto-inhoud van niet
meer dan 2 liter

ex 0404

Wei, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen ; produkten bestaande uit
natuurlijke bestanddelen van melk, in verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer
dan 2 liter

0102 90

Levende runderen, andere dan fokdieren van

zuiver ras en dieren voor stieregevechten

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 816/89 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 86 van 31 . 3. 1989, blz. 35.
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BIJLAGE

Lijst van de produkten van de sector groenten en fruit waarvoor de ARH bij invoer uit
Spanje in de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 van toepassing is
GN-code

Produkt

0702 00

Tomaten

0709 10 00

Artisjokken

0807 10 90

Meloenen (exclusief watermeloenen)

0809 10 00

Abrikozen

ex 0809 30 00
0810 10

Perziken (exclusief bloedperziken en
nectarines)
Aardbeien
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VERORDENING (EEG) Nr. 3832/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot afschaffing van de zekerheid voor ARH-certificaten van toepassing vanaf 1993
op leveringen in Spanje van andere produkten dan groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van alle
betrokken Comités van beheer,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3817/92 van de Raad van
28 december 1992 tot vaststelling van de algemene regels
voor de toepassing van de aanvullende regeling voor de
levering in Spanje van andere produkten dan groenten en
fruit ('), met name op artikel 9,
Overwegende dat in artikel 1 , lid 3, van bovengenoemde
verordening is voorzien dat de afgifte van ARH
certificaten niet verplicht onderworpen is aan het stellen
van een zekerheid ; dat deze mogelijkheid geschapen is
met name met het oog op het vergemakkelijken van de
handel in de betrokken produkten ; dat het nodig is te
bepalen dat geen zekerheid te stellen is bij het aanvragen
van de betreffende AHR-certificaten :

Voor ARH-certificaten aangevraagd vanaf 1 januari 1993
met het oog op een levering in Spanje, zijn
— de bepalingen van artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 3810/91 van de Commissie (2) (rundvlees),
— de bepalingen van artikel 4 van Verordening (EEG)
nr. 606/86 van de Commissie (3) (melk en zuivelpro
dukten),
niet van toepassing.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') Zie bladzijde 12 van dit Publikatieblad.

(*) PB nr. L 357 van 28 . 12. 1991 , blz. 53.
(3) PB nr. L 58 van 1 . 3 . 1986, blz. 28 .
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Nr. L 387/50

VERORDENING (EEG) Nr. 3833/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot vaststelling van het tempo waarin de voor 1993 in Portugal geldende
elementen ter bescherming van de verwerkende industrie in de sector granen en

rijst worden afgebroken, alsmede van de bedragen van deze elementen voor het
jaar 1993
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),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1 806/89 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3653/90 van de Raad van
11 december 1990 houdende overgangsbepalingen inzake
de gemeenschappelijke marktordening voor granen en
rijst voor Portugal (*), en met name op artikel 10, lid 1 ,
Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 3653/90 de in het handelsverkeer tussen Portugal en
de overige Lid-Staten geldende elementen ter bescher
ming van de verwerkende industrie met ingang van
1 januari 1991 over een periode van tien jaar moeten

worden afgebroken ; dat voor rijst echter de in artikel 286,
lid 3, van de Toetredingsakte bepaalde wijze van afbraak
nog moet blijven gelden ;
Overwegende dat de voor de afbraak of aanpassing in
aanmerking te nemen basisbedragen die zijn welke bij
Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de Raad van
29 oktober 1975 betreffende de regeling voor de invoer en
de uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte
produkten (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1906/87 f), zijn vastgesteld of die welke in bijlage
XXIV van de Toetredingsakte zijn vermeld ;

Overwegende dat krachtens artikel 287 van de Toetre
dingsakte het verschil tussen de in de eerste etappe in
Portugal toegepaste vaste elementen en die welke bij de
berekening van de belasting bij invoer in de Gemeen
schap uit derde landen worden gebruikt, op 1 januari
1993 tot 49,9 % van het vroegere verschil wordt verlaagd ;
dat met dit nieuwe verschil bij de bepaling van de vaste
elementen voor Portugal rekening moet worden gehou
den :

(')
O
(3)
(4)
O
(6)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

281
180
166
177
362
281
182

van
van
van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
25. 6. 1976, blz. 1 .
24. 6. 1989, blz. 1 .
27. 12. 1990, blz. 28.
1 . 11 . 1975, blz. 65.
3. 7. 1987, blz. 49.

Overwegende dat voorts de vaste elementen een invoerbe
lasting vormen die van de invoerheffing deel uitmaakt ;
dat de in de Gemeenschap geldende heffing met ingang
van 1 januari 1991 ook in Portugal van toepassing is ; dat,
voor de toepassing van artikel 287 van de Toetredingsakte,
het resterende verschil tussen de in Portugal en de in de
Gemeenschap toegepaste vaste elementen moet worden
bepaald en dat de heffing bij de invoer in Portugal van
produkten uit derde landen met dat nieuwe verschil moet
worden verhoogd ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 715/90 van de
Raad van 5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouw
produkten en bepaalde door verwerking van landbouw
produkten verkregen goederen, van oorsprong uit de
ACS-Staten of uit de landen en de gebieden overzee
(LGO)(8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
523/91 (*), en Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad
van 16 december 1986 betreffende de invoer van langkor
relige, aromatische Basmati-rijst van de GN-codes
1006 10, 1006 20 en 1006 30 (l0), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3130/91 (n), evenwel voor de invoer in
Portugal van de in genoemde verordeningen bedoelde
produkten gelden ;
Overwegende dat het dienstig is over een volledige tabel
met de elementen ter bescherming van de verwerkende
industrie te beschikken ;

Overwegende dat onderhavige verordening leidt tot de
afschaffing van Verordening (EEG) nr. 3778/91 van de
Commissie van 18 december 1991 tot vaststelling van de
voor 1992 in Portugal geldende elementen ter bescher
ming van de verwerkende industrie in de sector granen en
rijst O 2) ;
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 in artikel 273 van de Toetredingsakte bedoelde
elementen ter bescherming van de verwerkende industrie
die in het intracommunautaire handelsverkeer van toepas
sing zijn, worden als volgt afgebroken :
(8) PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
O PB nr. L 58 van 5. 3 . 1991 , blz. 1 .
H PB nr. L 361 van 20. 12. 1986, blz. 1 .
(") PB nr. L 297 van 29. 10. 1991 , blz. 1 .

('4 PB nr. L 356 van 27. 12. 1991 , blz. 46.
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— voor granen en uit granen verkregen produkten, in
tien etappen, telkens met 10 % of desnoods meer om
te voorkomen dat de in de handel tussen Portugal en

de overige Lid-Staten toegepaste bescherming groter
zou zijn dan die welke in het handelsverkeer tussen
Portugal en derde landen geldt ;
— voor rijst en uit rijst verkregen produkten, overeen
komstig artikel 286, lid 3, van de Toetredingsakte.

2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 14
van Verordening (EEG) nr. 715/90 en het bepaalde in
Verordening (EEG) nr. 3877/86 wordt de heffing bij
invoer in Portugal van de in bijlage XXIV van de Toetre
dingsakte genoemde produkten van herkomst uit derde
landen, verhoogd met het bedrag in kolom (4) van de
bijlage van de onderhavige verordening.
3 . De in de bijlage vermelde bedragen zijn van toepas
sing van 1 januari tot en met 31 december 1993.

Artikel 2

1 . Voor de onder de Verordeningen (EEG) nr. 2727/75
en (EEG) nr. 1418/76 begrepen produkten wordt bij
invoer in Portugal van herkomst uit andere Lid-Staten,
een element ter beschikking van de verwerkende industrie
toegepast, waarvan het bedrag in kolom (3) van de bijlage
van deze verordening is vastgesteld.

Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 3778/91 wordt ingetrokken.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
IN 1993 IN DE HANDEL MET PORTUGAL TOE TE PASSEN VASTE ELEMENTEN
(in ecu/ton)
Aan de

GN-code

Omschrijving
i

(1 )

0714

(2)

"

Vaste
elementen
Portugal

invoerheffing
Portugal toe
te voegen
bedrag

(3)

(4)

2,11

—

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), aardperen, bataten (zoete aardappelen) en derge
lijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers of
gedroogd, ook indien in stukken of in pellets ; merg van de sagopalm :

0714 10

— maniokwortel :

0714 10 10

— — pellets van meel en gries
— — andere :

07141091

— — — de voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun
geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden

0714 10 99
0714 90

andere

—

—

2,11

—

— andere :

— — arrowroot (pijlwortel) en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan
zetmeel :

0714 90 1 1

— — — de voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun
geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden

—

—

0714 90 19

— — — andere

2,11

—

1006 30

13,97
1 3,97

7,46
7,50

1006 30 25

— halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd :
— — halfwitte rijst :
— — — voorgekookte rijst :
— — — — rondkorrelige rijst
— — — — halflangkorrelige rijst
— — — — langkorrelige rijst :
_____ waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner

1006 30 27

_____ waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3

1006 30 42
1006 30 44

— — — — rondkorrelige rijst
— — — — halflangkorrelige rijst
— — — — langkorrelige rijst :
_____ waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner

1006 30 21
1 006 30 23

dan 3

13,97

7,50

13,97

7,50

13,97
13,97

7,46
7,50

13,97

7,50

1 3,97

7,50

14,97
14,97

8,03
8,03

14,97

. 8,03

14,97

8,03

14,97
14,97

8,03
8,03

— — — andere :

1006 30 46

dan 3

1 006 30 48

1006 30 61
1006 30 63

1006 30 65

_____ waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
— — volwitte rijst :
— — — voorgekookte rijst :
— — — — rondkorrelige rijst
halflangkorrelige rijst
— — — — langkorrelige rijst :
_____ waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner
dan 3

1006 30 67

_____ waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3
— — — andere :

1006 30 92
1006 30 94

1006 30 96

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

rondkorrelige rijst
halflangkorrelige rijst
langkorrelige rijst :
— waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner

1006 30 98

_____ waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3

dan 3

14,97

8,03

14,97

8,03
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(in ecu/ton)

(1)

(2)

(3)

(4)

1101 00 00

Meel van tarwe of van mengkoren (')

21,00

3,66

1102
11021000

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren (') :
— roggemeel

21,00

3,66

1 102 20

— maïsmeel :

1 102 20 10

— — waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt

4,23

—

1102 20 90

ander

2,11

—

1102 30 00

— rijstmeel

1,51

—

1102 90

— ander :

1102 90 10

— — van gerst

4,23

—

1102 90 30

van haver

4,23

—

1102 90 90

ander

2,11

—

21,00
21,00
22,40

3,66
3,66
4,66

4,23

—

4,23

—

4,23

—

1103

Gries, griesmeel en pellets van granen (') :
— gries en griesmeel :

1103 11

— — van tarwe :

1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

— — — van harde tarwe („durum") :
gries
___ — griesmeel
— — — van zachte tarwe en spelt

1103 12 00

— — van haver

1103 13

— — van maïs :

1103 13 11

— — — waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent
bedraagt :
— — — — bestemd voor brouwerijen

1103 13 19

ander

1103 1390

— — — ander

2,11

—

1103
1103
1103
1103

— — van rijst
— — van andere granen :
van rogge
— — — van gerst

1,51

—

4,23
4,23
2,11

—
—
—

4,23

—

—
—
—

1400
19
19 10
19 30

1103 19 90

ander

— pellets :
1103 21 00

— — van tarwe

1103 29
1103 29 10
1 1 03 29 20

— — van andere granen :
— — — van rogge
— — — van gerst

1 1 03 29 30

— — — van haver

4,23
4,23
4,23

1103 29 40

— — — van maïs

4,23

—

1,51
2,11

—
—

1103 29 50
1103 29 90

van rijst
andere

1104

Op andere wijze bewerkte granen (bij voorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld,
gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006 ; graankiemen, ook
indien geplet, in vlokken of gemalen (') :
— granen, geplet of in vlokken :

1104 11
11041110
110411 90

— — van gerst :
geplet
— — — vlokken

110412

— — van haver :

1104 1210
1104 12 90

geplet
— — — vlokken

1 1 04 1 9

— — van andere granen :

1104 19 10

— — — van tarwe

2,11

—

4,23

—

2,11

—

4,23

—

4,23

—
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(in ecu/ton)

(1 )

(2)

11041930
110419 50

van rogge
— — — van maïs

(3)

(4)

4,23

—

4,23

—

— — — andere :

110419 91

— — — — vlokken van rijst

3,01

—

1104 19 99

— — — — andere

4,23

—

2,11
2,11
4,23
2,11

—
—
—
—

2,11
2,11
2,11
2,11

—
—
—
—

— gepeld, al dan niet gesneden of gebroken

2,11

—

— gepareld
— enkel gebroken
van andere granen :
— gepeld, al dan niet gesneden of gebroken :

2,11
2,11

—
—

— andere bewerkte granen (bij voorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken) :
1104 21

1104 21
1104 21
1104 21
1104 21

van gerst :

10
30
50
90

gepeld
gepeld en gesneden of gebroken („grutten")
gepareld
enkel gebroken

1104 22

— — van haver :

1104 2210
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90

gepeld
— — — gepeld en gesneden of gebroken („grutten")
— — — gepareld
— enkel gebroken

1104 23

— — van maïs :

1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
1104 29

—
—
—
—

1104 29 11

— — — — van tarwe

2,11

—

1104 29 15

van rogge

2,11

—

2,11

—

1104 29 19

—
—
—
—

— — — — andere

i

— — — gepareld :
1104 29 31

— — — — van tarwe

2,11

—

1104 29 35
1104 29 39

van rogge
andere
— — — enkel gebroken :

2,11
2,11

—
—

1104 29 91

— — — — van tarwe

2,11

—

1104 29 95
1104 29 99

— — — — van rogge
andere

2,11
2,11

—
—

1 1 04 30

— graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen :

1104 30 10

— — van tarwe

4,23

—

1 1 04 30 90

— — van anderé granen

4,23

—

1106

Meel en gries, van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago
en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 ; meel, gries en poeder van vruchten
bedoeld bij hoofdstuk 8 :
y
— meel en gries van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 :
— — gedenatureerd

2,11

—

14,39

—

14,39

—

1106 20
110620 10

— — ander :

1106 20 91
1106 20 99

1107
1107 10

___ bestemd voor de vervaardiging van zetmeel
ander

Mout, ook indien gebrand :
— niet gebrand :
— — van tarwe :

11071011

— — — in de vorm van meel

15,40

5,55

1107 10 19

— — — ander

15,40

5,55

— — ander :

1107 1091
1107 1099

— — — in de vorm van meel
ander

15,40
15,40

5,55
5,55

1107 20 00

— gebrand

14,00

4,55
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(in ecu/ton)

(2)

(1)
1108

(3)

(4)

Zetmeel en inuline :
— zetmeel :

1108 11 00

— — tarwezetmeel

14,39

—

1108 1200

— — maïszetmeel

14,39

—

1108 1300
1108 1400

— — aardappelzetmeel
— — maniokzetmeel (cassave)

14,39
14,39

—
—

1108 19

— — ander zetmeel :

1108 19 10

— — — rijstzetmeel

1108 19 90

ander

1109 00 00

Tarwegluten, ook indien gedroogd

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daar
onder begrepen, in vaste vorm ; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toege

1702 30

15,39

—

14,39

—

126,94

—

voegde kleurstoffen ; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd ; karamel :
— glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtsper
centen fructose bevattend :
— — andere :
— — — andere :

1702 30 91

— — — — in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd

1702 30 99

1702 40
1702 40 90

1702 90
1702 90 50

andere

72,10

3,13

63,00

11,73

63,00

11,73

63,00

11,73

— glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50
gewichtspercenten fructose bevattend :
andere

— andere, invertsuiker daaronder begrepen :
— — maltodextrine en maltodextrinestroop
— — karamel :
— — — andere :

1702 90 75

— — — — in poeder, ook indien geagglomereerd

1702 90 79

andere

2106

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen :

2106 90

— andere :

72,10

3,13

63,00

11,73

58,10

8,24

— — suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen :
— — — andere :

2106 90 55

— — — — van glucose en van maltodextrine

2302

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewer
kingen van granen of van peulvruchten, ook indien in pellets :

2302 10

— van maïs :

2302 10 10

— — met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten

2302 10 90

andere

2302 20

— van rijst :

2302 20 10
2302 20 90

— — met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten
andere

2302 30

— van tarwe :

2302 30 1 0

— — met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet

4,20

—

4,20

—

4,20
4,20

—
—

4,20

—

meer dan 10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt bf,
indien meer dan 10 gewichtspercenten van het produkt door de zeef valt, het
asgehalte van het produkt dat door de zeef gevallen is, berekend op basis van de
droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt

31 . 12. 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 387/ 56

(in ecu/ton)

(1)

(2)

2302 30 90

- - andere

2302 40
2302 40 10

— van andere granen :
met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet

meer dan 10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of,
indien meer dan 10 gewichtspercenten van het produkt door de zeef valt, het
asgehalte van het produkt dat door de zeef gevallen is, berekend op basis van de
droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt
2302 40 90

— — andere

2303

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet
(ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, borstel (brouwerijafval), afvallen van
branderijen, ook indien in pellets :

2303 10

— afvallen van zetmeelfabrieken :

2303 10 11

— — afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zweiwater),
met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof :
— — — van meer dan 40 gewichtspercenten

2309
2309 10

2309 10 11
2309 1013

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren :
— honde- en kattevoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein :
— — bevattende glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrine
stroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelprodukten :
— — — bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of
maltodextrinestroop :
— — — — geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10
gewichtspercenten :
— — — — — geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten
van minder dan 10 gewichtspercenten
_____ met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder dan
50 gewichtspercenten
— — — — met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichts

(3)

(4)

4,20

—

4,20

—

4,20

—

126,94

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

percenten :

2309 1031
2309 10 33

2309 10 51
2309 10 53
2309 90

geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten
van minder dan 10 gewichtspercenten
_____ met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder dan
50 gewichtspercenten
— — — — met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten :
_____ geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten
van minder dan 10 gewichtspercenten
_____ met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder dan
50 gewichtspercenten
- andere :
— — andere :

— — — bevattende glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextri
nestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en mét 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelprodukten :
— — — — bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine
of maltodextrinestroop :
— — — — — geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan
10 gewichtspercenten :

2309 90 31
2309 90 33

______ geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelpro
dukten van minder dan 10 gewichtspercenten
______ met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder
dan 50 gewichtspercenten
_____ met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30
gewichtspercenten :
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. W
2309 90 41

(2)

2309 90 51

2309 90 53

(4)

— — — — — — geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelpro
dukten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 43

(3)

______ met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder
dan 50 gewichtspercenten
— — — — — met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten :
— — — — — — geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelpro
dukten van minder dan 10 gewichtspercenten
— — — — — — met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder
dan 50 gewichtspercenten

7,62
7,62

7,62
7,62

(') Om de produkten die onder de GN-codes 1101 00 00, 1102, 1103 en 1104 vallen te kunnen onderscheiden van produkten die onder de GN-codes
2302 10 tot en met 2302 40 vallen, wordt erop gewezen dat de produkten die onder de GN-codes 1 101 00 00, 1 102, 1 103 en 1 104 vallen tegelijkertijd :
— een zetmeelgehalte (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) hebben van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de
droge stof,
— een asgehalte (na aftrek van eventueel toegevoegde mineralen) hebben van ten hoogste 1,6 gewichtspercent berekend op de droge stof voor rijst, 2,5
voor tarwe en rogge, 3 voor gerst, 4 voor boekweit, 5 voor haver en 2 voor andere granen.
Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen, vallen in elk geval onder de GN-codes 1101 00 00 en 1102.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3834/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3816/90 tot vaststelling van bepalingen
ter uitvoering van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor bepaalde
produkten van de sector varkensvlees die bestemd zijn voor Portugal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels

voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3792/85 van de Raad van
20 december 1985 tot vaststelling van de regeling voor
het handelsverkeer van landbouwprodukten tussen Spanje
en Portugal (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88, en met name op artikel 13,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3816/90 van
de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer voor bepaalde produkten van de
sector varkensvlees die bestemd zijn voor Portugal (4), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3772/91 (*),
voor 1992 indicatieve plafonds zijn vastgesteld voor de
invoer in Portugal van bepaalde produkten van de
varkensvleessector ; dat voor 1993 indicatieve plafonds
moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre- .
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3816/90 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>)
(2)
0
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

55 van 1 . 3.
293 van 27.
367 van 31 .
366 van 29.

1986, blz. 106.
10. 1988, blz. 7.
12. 1985, blz. 7.
12. 1990, blz. 33.

O PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 32.
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BIJLAGE
(in ton)
Groep

1

Omschrijving

GN-code

0103
ex 0103 91
0103 91 10

ex 0103 92

1993

Levende varkens :

— — met een gewicht van minder dan 50 kg :
— — — huisdieren

— — met een gewicht van 50 kg of meer :
— — — huisdieren :

0103 92 11

Indicatief plafond

— — — — zeugen die ten minste eenmaal gebigd
hebben, met een gewicht van 160 kg

Totaal 2 500

(levend gewicht),

* waarvan 625 per
kwartaal (')

of meer

2

0103 92 19

— — — — andere

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren :

— vers of gekoeld :
ex 0203 11
0203 11 10
ex 0203 12

— — hele en halve dieren :
— — — huisdieren

— — hammen en schouders, alsmede delen daar
van, met been :
— — — van huisdieren :

0203 12 11

— — — — hammen en delen daarvan

0203 12 19

— — — — schouders en delen daarvan

ex 0203 19

— — ander :

— — — van huisdieren :
0203 19 11

— — — — voorstukken en delen daarvan

0203 19 13

— — — — karbonadestrengen en delen daarvan

0203 19 15

— — — — buiken (buikspek) en delen daarvan
— — — — ander :

0203 19 55

0203 19 59

— _ — — — zonder been
— — — — — ander

Totaal 41 500,
► waarvan 10 375

per kwartaal (')

— bevroren :
ex 0203 21
0203 21 10

ex 0203 22

— — hele en halve dieren :
— — — huisdieren

— — hammen en schouders, alsmede delen daar
van, met been :
— — — van huisdieren :

0203 22 1 1

_ — — — hammen en delen daarvan

0203 22 19

— — — — schouders en delen daarvan

ex 0203 29

— — ander :
— — — van huisdieren :

0203 29 1 1

— — — — voorstukken en delen daarvan

0203 29 13

— _ — — karbonadestrengen en delen daarvan

0203 29 15

— — — — buiken (buikspek) en delen daarvan
— — — — ander :

0203 29 55

— — — — — zonder been

0203 29 59

— _ — — — ander

(') Indien voor een kwartaal hoeveelheden die in totaal geringer zijn dan de voor dat kwartaal beschikbare hoeveelheid zijn
aangevraagd, wordt de resterende hoeveelheid toegevoegd aan de voor het volgende kwartaal beschikbare hoeveelheid.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3835/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3817/90 tot vaststelling van bepalingen
ter uitvoering van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor bepaalde
produkten van de sector eieren en slachtpluimvee die bestemd zijn voor Portugal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels
voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3792/85 van de Raad van
20 december 1985 tot vaststelling van de regeling voor
het handelsverkeer van landbouwprodukten tussen Spanje
en Portugal (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88, en met name op artikel 13,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3817/90 van
de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer voor bepaalde produkten van de
sector eieren en slachtpluimvee die bestemd zijn voor
Portugal (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3773/91 (*), voor 1992 indicatieve plafonds zijn vastge
steld voor de invoer in Portugal van bepaalde produkten
van de sector eieren en slachtpluimvee ; dat voor 1993
indicatieve plafonds moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat het, met het oog op de vergemakkelij
king van het handelsverkeer met Portugal inzake
consumptie-eieren, dienstig is de maximale hoeveelheid
die per week door een zelfde marktdeelnemer kan aange
vraagd worden, te verhogen ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3817/90 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 5, eerste streepje, wordt de vermelding „20
ton" vervangen door „60 ton".
2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

55 van 1 . 3.
293 van 27.
367 van 31 .
366 van 29.

1986, blz. 106.
10. 1988, blz. 7.
12. 1985, blz. 7.
12. 1990, blz. 36.

(4 PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 34.
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BIJLAGE

Groep
Ondergroep

1

2 a)

Omschrijving

GN-code

Indicatief plafond
1993 (■)

0407 00 30

Eieren, andere dan broedeieren

7 000, waarvan 1 750 ton
per kwartaal

0105 11

Levende hanen en kippen, met een gewicht van niet meer dan 185 g

7 miljoen stuks (2), waarvan

2

1,75 miljoen per kwartaal

2 b)

ex 0407 00 19

3 a)

0105 19 10

Broedeieren van kippen

Levende ganzen en kalkoenen, met een gewicht van niet meer dan

3 miljoen stuks (3), waarvan

185 g

750 000 per kwartaal

3

3 b)

0407 00 1 1

Broedeieren van ganzen of kalkoenen

4 a)

0105 91 00

Levende hanen en kippen, met een gewicht van meer dan 185 g

4

!

4 b)

. 0207 10 15
0207 10 19
0207 21 10

13 000

ton (4),

waarvan

3 250 ton per kwartaal

Hanen en kippen, niet in stukken gesneden, vets, gekoeld of bevroren,
zogenaamde „kippen 70 %" of „kippen 65 %" of „in andere staat aange
boden hanen en kippen"

0207 21 90

0207 39 13

Helften en kwarten van hanen of van kippen, vers, gekoeld of bevroren

0207 41 11

5 a)

0105 99 30

Levende kalkoenen, met een gewicht van meer dan 185 g

5

2 100 ton (*), waarvan 525
ton per kwartaal

5 b)

0207 10 31
0207 10 39

Kalkoenen, niet in stukken gesneden, vers, gekoeld of bevroren, zoge
naamde „kalkoenen 80 %", „kalkoenen 73 %" of „in andere staat aange

0207 22 10

boden kalkoenen"

0207 22 90

0207 39 33

Helften en kwarten van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren

0207 42 11

(') Indien voor een kwartaal hoeveelheden die in totaal geringer zijn dan de voor dat kwartaal beschikbare hoeveelheid zijn aangevraagd, wordt de resterende
hoeveelheid toegevoegd aan de voor het volgende kwartaal beschikbare hoeveelheid.
(2) Broedei-equivalent : 1 kuiken = 1,25 broedeieren.
(?) Broedei-equivalent : 1 kuiken = 1,4 broedeieren.
(4) Equivalent geslacht gewicht : 100 kg levend gewicht = 70 kg geslacht gewicht.
O Equivalent geslacht gewicht : 100 kg levend gewicht = 75 kg geslacht gewicht.

31 . 12. 92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 387/62

VERORDENING (EEG) Nr. 3836/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 641/86 tot vaststelling van uitvoeringsbe
palingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in
bijlage XXII bij de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector van op
basis van groenten en fruit verwerkte produkten, die in Portugal worden inge
voerd

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,
en met name op artikel 251 , lid 1 ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels
voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3792/85 van de Raad van
20 december 1985 tot vaststelling van de regeling voor
het handelsverkeer van landbouwprodukten tussen Spanje
en Portugal (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)

artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad
van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector van op basis van
groenten en fruit verwerkte produkten Q, laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1 569/92 (8) ;
Overwegende dat op basis van deze balansen de indica
tieve plafonds voor de betrokken produkten kunnen
worden vastgesteld voor 1993 ; dat in deze plafonds over
eenkomstig artikel 251 , lid 2, van de Toetredingsakte een
zekere vooruitgang tot uitdrukking moet komen ten
opzichte van de traditionele handelsstromen, zulks met
het oog op een harmonische en geleidelijke openstelling
van de markt ; dat daartoe de indicatieve plafonds voor

1 993 met 40 % moeten worden verhoogd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,

nr. 3296/88, en met name op artikel 5, lid 1 ,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 574/86 van
de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3296/88, algemene uitvoeringsbepalingen
inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer
zijn vastgesteld ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 641 /86 van
de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII bij de
Toetredingsakte genoemde produkten van de sector van

op basis van groenten en fruit verwerkte produkten die in
Portugal worden ingevoerd (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3428/92 (6), voor een aantal op
basis van groenten en fruit verwerkte produkten de in
artikel 251 , lid 1 , van de Toetredingsakte bedoelde indica
tieve plafonds zijn vastgesteld voor de periode van
1 januari tot en met 31 december 1992 ;
Overwegende dat de geraamde voorzieningsbalansen voor
deze produkten zijn vastgesteld volgens de procedure van
(')
(2)
(3)
(4)
0
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

55 van 1 . 3.
293 van 27.
367 van 31 .
57 van 1 . 3.
60 van 1 . 3.
347 van 28 .

1986, blz. 106.
10. 1988, blz. 7.
12. 1985, blz. 7.
1986, blz. 1 .
1986, blz. 34.
11 . 1992, blz. 42.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 641 /86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 1 , lid 1 , wordt gelezen :

1

„ 1 . De in artikel 251 , lid 1 , van de Toetredingsakte
bedoelde indicatieve plafonds worden in de bijlage
vastgesteld voor de periode van 1 januari tot en met
31 december 1993 ".

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993.
O PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
(8) PB nr. L 166 van 20 . 6. 1992, blz. 5.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
(in ton)
~

, .. .

GN-code

Omschrijving

(1)

J2)

0812

Indicatieve

p,afonds

0)

Vmchten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwavel- "
dioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel
of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor
dadelijke consumptie :

081210 00

— kersen

0812 20 00

- aardbeien

08 1 2 90 50

— — zwarte aalbessen

0812 90 60

— — frambozen

0812 90 90

— — andere

081290 10

— — abrikozen

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken
of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

2 031

é

2008

Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol,
elders genoemd noch elders onder begrepen :

2008 20 91
2008 20 99

— — — — van 4,5 kg of meer
van minder dan 4,5 kg

2008 30 51
2008 30 55

— — — — partjes van pompelmoezen en van pomelo's
— — — — mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen ;
clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van

2008 30 59

— — — — andere

2008 30 71
2008 30 75

— — — — partjes van pompelmoezen en van pomelo's
— — — — mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen ;

citrusvruchten

clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van
citrusvruchten

2008 30 79

— — — — andere

2008 30 91
2008 30 99

—
van 4,5 kg of meer
— — — — van minder dan 4,5 kg

2008 40 59

— — — — andere

2008 40 91
2008 40 99
2008 50 61

— — — — van 4,5 kg of meer
— — — — van minder dan 4,5 kg
— — — — met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

2008 50 69

— — — — andere

2008 50 71

— — — — met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

2008 50 79

— — — — andere

2Ö08 50 91

— — — — van 4,5 kg of meer

2008 50 99
2008 60 71

— — — — van minder dan 4,5 kg
_____ zure kersen (Prunus cerasus)

2008 60 79

_____ andere

2008 60 91

_____ zure kersen (Prunus cerasus)

2008 60 99

_____ andere

2008 70 69

— — — — andere

2008 70 91
2008 70 99
2008 80 50

— — — — van 4,5 kg of meer
— — — — van minder dan 4,5 kg

— — — met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per
onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg

150

2 169
"
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(in ton)
„

' ,

„

GN-code

Omschrijving

(1)

(2)

2008 80 70

— — — met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per
onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

2008 80 91
2008 80 99
2008 92 50

— — — — van 4,5 kg of meer
— — — — van minder dan 4,5 kg
— — — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van meer dan 1 kg
______ mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin
aanwezige vruchtsoorten meer bedraagt dan 50 gewichts
percenten van het totaal van de vruchten

2008 92 71
2008 92 79

______ andere

2008 92 91
2008 92 99
2008 99 41

_____ van 4^5 kg of meer
_____ Van minder dan 4,5 kg
_____ gember

2008 99 43

_____ druiven

2008 99 45

_____ pruimen

2008 99 48

_____ andere

2008 99 51

_____ gember

2008 99 53

_____ druiven

2008 99 55

_____ pruimen

2008 99 61

_____ andere

2008 99 71
2008 99 79

______ van 4,5 kg of meer
______ Van minder dan 4,5 kg

2008 99 99

—

2009

Ongegiste vruchtesappen (druivemost daaronder begrepen) en ongegiste
groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde

andere

suiker of andere zoetstoffen :

2009 20 11

— — — met een waarde van niet meer dan 30 ecu per 100 kg nettogewicht

2009 20 19

--- ander

2009 20 91

— — — met een waarde van niet meer dan 30 ecu per 100 kg nettogewicht
en met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten

2009 20 99

2009 30 11
2009 30 19

2009 30 31
2009 30 39

2009 30 91
2009 30 95
2009 30 99
2009 40 1 1

ander

— — — met een waarde van niet meer dan 30 ecu per 100 kg nettogewicht
ander

— — — — toegevoegde suiker bevattend
ander

_____ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten
_____ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan
30 gewichtspercenten
_____ geen toegevoegde suiker bevattend
— — — met een waarde van niet meer dan 30 ecu per 1 00 kg nettogewicht

2009 40 19

— — — ander

2009 40 30

— — — met een waarde van meer dan 30 ecu per 100 kg nettogewicht,
toegevoegde suiker bevattend
— — — — met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten
— — — — met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30
gewichtspercenten
— — — — geen toegevoegde suiker bevattend
— — — met een waarde van niet meer dan 22 ecu per 100 kg nettogewicht

2009 40 91

2009 40 93
2009 40 99
2009 70 11
2009 70 19

ander

Indicatieve

plafonds

(3)

* 6 049

„

"
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(in ton)

GN-code

Omschrijving

(1)

(2)

2009 70 30

— — — met een waarde van meer dan 18 ecu per 100 kg nettogewicht,
toegevoegde suiker bevattend

2009 70 91

. — met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30

Indicatieve

plafonds

(3)

gewichtspercenten

2009 70 93

met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30
gewichtspercenten

2009 70 99

—

2009 80 1 1

— — — — met een waarde van niet meer dan 22 ecu per 1 00 kg nettoge

geen toegevoegde suiker bevattend
wicht

2009 80 19

2009 80 32

ander

— — — — met een waarde van niet meer dan 30 ecu per 1 00 kg nettoge
wicht

2009 80 39

2009 80 50

2009 80 61
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 80
2009 80 83
2009 80 93
2009 80 95

ander

— — — — met een waarde van meer dan 18 ecu per 100 kg nettogewicht,
toegevoegde suiker bevattend
_____ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten
_____ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan
30 gewichtspercenten
_____ geen toegevoegde suiker bevattend
— — — — met een waarde van meer dan 30 ecu per 100 kg nettogewicht,
toegevoegde suiker bevattend
_____ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten
_____ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan
30 gewichtspercenten
______ vruchtesap van de soort „Vaccinium macrocarpon"

2009 80 99

ander

2009 90 11

— — — — met een waarde van niet meer dan 22 ecu per 100 kg nettoge

2009 90 19

—

2009 90 21

— — — — met een waarde van niet meer dan 30 ecu per 100 kg nettoge

2009 90 29

— — — — andere

2009 90 31

— — — — met een waarde van niet meer dan 18 ecu per 100 kg nettoge
wicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan
30 gewichtspercenten

wicht

andere
wicht

2009 90 39

andere

2009 90 41

______ toegevoegde suiker bevattend

2009 90 49

______ andere

2009 90 51

______ toegevoegde suiker bevattend

2009 90 59

______ andere

2009 90 71

______ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten
______ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer

2009 90 73

dan 30 gewichtspercenten
2009 90 79
2009 90 91

2009 90 93
2009 90 99

______ geen toegevoegde suiker bevattend
— met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30
gewichtspercenten
______ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer
dan 30 gewichtspercenten
______ geen toegevoegde suiker bevattend

6 629
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VERORDENING (EEG) Nr. 3837/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3812/90 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer van zuivel
produkten die uit de Gemeenschap van de Tien en Spanje in Portugal worden
ingevoerd

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3812/90 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3775/91 (4), voor 1992 een indicatief plafond is
vastgesteld voor de uitvoer van bepaalde zuivelprodukten
naar Portugal ; dat, gezien de uitvoermogelijkheden van
de Gemeenschap van de Tien en Spanje en om de Portu
gese markt geleidelijk meer open te stellen, de indicatieve
plafonds voor 1993 zo vastgesteld moeten worden dat zij
met 30 % worden verhoogd ; dat te dien einde de bijlage
bij Verordening (EEG) nr. 3812/90 moet worden vervan

25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels
voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn,

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,
en met name op artikel 251 ,

gen ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3812/90 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 1 , lid 1 , wordt „ 1992" vervangen door „ 1993".
2. De bijlage wordt vervangen door de hierna volgende tekst :
„ BIJLAGE
INDICATIEVE PLAFONDS

(in ton)
Hoeveelheden

GN-code

Omschrijving

va^^Tien*
en Spanje

0406 90 21

Cheddar

221

0406 90 23

Edam

749

0406 90 77

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo
en Sams0

0406 90 79

749

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin en

Taleggio

476".
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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 55 van 1 . 3 . 1986, blz. 106.
O PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.

(•') PB nr. L 366 van 29. 12. 1990, blz. 15.
(4 PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 41 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 3838/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 643/86 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de
in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector
levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal wat
betreft de indicatieve plafonds voor het jaar 1993
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 251 , lid 1 en lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels
voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,

Overwegende dat volgens artikel 251 , lid 2, van de Toetre
dingsakte in de indicatieve plafonds een zekere progressi
viteit tot uitdrukking moet komen ten opzichte van de
traditionele handelsstromen, zulks met het oog op een
harmonische en geleidelijke opening van de markt ; dat
daartoe voor 1993 de indicatieve plafonds moeten worden
verhoogd voor sierplanten, rozen, anjers, Asparagus
plumosus en voor rozen (levende planten) ;

Overwegende dat het, rekening houdend met de ervaring
die is opgedaan tijdens de zeven jaar waarin deze regeling
is toegepast, dienstig is, ten einde de stabiliteit van de
Portugese markt te waarborgen, voor bepaalde van deze
produkten te voorzien in een splitsing naar seizoen van de
plafonds en in de aanpassing daarvan aan de seizoen
schommelingen van de Portugese produktie ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor levende planten en produkten
van de bloementeelt,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3792/85 van
de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3296/88, de regeling voor het handelsverkeer van land
bouwprodukten tussen Spanje en Portugal is vastgesteld ;
dat omwille van artikel 5, lid 2, hogervermelde regeling
van toepassing is op de betrokken produkten afkomstig
uit Spanje, en dit met ingang van 1 januari 1991 ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 574/86 van
de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3296/88, de algemene uitvoeringsbepalingen
van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer zijn
vastgesteld ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 643/86 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3635/91 (é), met name de in artikel 251 , lid 1 ,
van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds zijn
vastgesteld voor bepaalde produkten van de bloementeelt
van de GN-codes 0602, 0603 en 0604 voor het jaar 1992 ;
(')
O
(3)
(4)
(*)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

55 van 1 . 3.
293 van 27.
367 van 31 .
57 van 1 . 3.
60 van 1 . 3.
344 van 14.

1986, blz. 106.
10. 1988 , blz. 7.
12. 1985, blz. 7.
1986, blz. 1 .
1986, blz. 39.
12. 1991 , blz. 47.

Verordening (EEG) nr. 643/86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 1 , lid 1 , wordt gelezen :

„ 1 . De in artikel 251 , lid 1 , van de Toetredingsakte
bedoelde indicatieve plafonds worden in de bijlage
vastgesteld voor de periode van 1 januari tot en met
31 december 1993 ".

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk m
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

In artikel 251 van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds voor de periode van 1 januari
tot en met 31 december 1993

Indicatief plafond
Omschrijving

GN-code

in stuks

in ton

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen),
stekken en enten ; champignonbroed :
Volledig plafond :
0602 40 90

— Rozen veredeld

1 250 000

— Kamerplanten :
— andere :

0602 99 91

— bloeiende planten (in knop of bloem), met
uitzondering van cactussen

0602 99 99

— andere
waarvan :

► 2 938
>

.

— van 1 januari tot en met 30 juni
— van 1 juli tot en met 31 december

1 250
1 688

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor
bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt,
geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd :

Volledig plafond :
0603 10 11

Rozen, vers

1 375 000

Anjers, vers

13 937 500

en

0603 10 51

0603 10 13
en

0603 10 53

waarvan : van 1 juni tot en met 31 oktober :
0603 10 11

Rozen

462 500

0603 10 13

Anjers

4 650 000

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van plan
ten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen,
alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloem
stukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt,
geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd :
ex 0604 91 90

Asparagus plumosus

4,25
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VERORDENING (EEG) Nr. 3839/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3094/92 tot vaststelling voor het
verkoopseizoen 1992/1993 van de compenserende bedragen toetreding in de
sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

van de gemeenschappelijke interventieprijs voor olijfolie
in Spanje (*) is bepaald dat deze prijs met ingang van
1 januari 1993 in Spanje van toepassing is,

Geit op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 473/86 van de Raad van
25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene bepa
lingen van de regeling inzake de compenserende
bedragen „toetreding" in de sector olijfolie ('), en met
name op artikel 7, lid 3,
Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen voor de
compenserende bedragen toetreding zijn vastgesteld bij
Verordening (EEG) nr. 583/86 van de Commissie (2), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3379/88 (3) ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3094/92 van de
Commissie (4) de compenserende bedragen toetreding in
de sector olijfolie voor het verkoopseizoen 1992/ 1993
heeft vastgesteld ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3815/92 van
de Raad van 28 december 1992 betreffende de toepassing

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 3094/92
worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze veror
dening.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 53 van 1 . 3. 1986, blz. 43.
(2) PB nr. L 57 van 1 . 3. 1986, blz. 31 .
O PB nr. L 296 van 29. 10. 1988, blz. 72.

¥) PB nr. L 311 van 28. 10. 1992, blz. 20.

H Zie bladzijde 9 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE I
Olijfolie
(in ecu/100 kg)

Compenserende bedrag „toetreding" dat moet worden geïnd (— )
of toegekend (+) in het hieronder vermelde handelsverkeer
GN-code

Aanvul
lende
code

Tabel

Voetnoten

Van Portugal
Van derde landen

Van de EEG

naar Portugal

naar Portugal

naar derde landen
of naar andere
landen van de EEG

1509 10 10

1
1
1

7298
7299
7314

—
—
+ 6,29

+ 3,88
+ 3,88
—

- 3,88
- 3,88
—

1509 10 90

2
2
2

7709
7713
7714

—
—
+ 6,29

+ 3,88
+ 6,29
—

- 3,88
- 6,29
—

1509 90 00

3
3
3

7717
7718
7719

—
—
+ 6,45

+ 4,04
+ 6,45
—

- 4,04
- 6,45
—

1510 00 10

4
4
4

7724
7729
7733

—
—
+ 4,23

+ 1,82
+ 1,82
—

- 1,82
- 1,82
—

1510 00 90

5
5
5

7734
7737
7738

—
—
+ 4,59

+ 2,18
+ 4,59
—

- 2,18
- 4,59
—

BIJLAGE II
Produkten die olijfolie bevatten
(in ecu/100 kg)

Compenserend bedrag „toetreding" dat moet worden geïnd ( — )
of toegekend ( + ) in het hieronder vermelde handelsverkeer
GN-code

Van derde landen of van de EEG naar Portugal

0709 90
0711 20
1522 00
1522 00
2306 90

39
90
31
39
19

+
+
+
+
+

0,85
0,85
1,94
3,10
0,15

Opmerking : Voor het handelsverkeer in de andere richting moeten de tekens worden omgekeerd.

Nr. L 387/73
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VERORDENING (EEG) Nr. 3840/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1992

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3210/89 van de Raad van
23 oktober 1989 tot vaststelling van de algemene voor
schriften voor de toepassing van de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer in verse groenten en fruit ('),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3818/92 (2), en met
name op artikel 9,

uitgangsdocumenten voor verzendingen uit Spanje en de
verscheidene, door de Lid-Staten mede te delen gegevens
dienen te worden toegepast ;
Overwegende dat de noodzaak over nauwkeurige infor
matie te beschikken frequente mededeling van de over
het handelsverkeer verzamelde statistische gegevens aan
de Commissie vergt ;
Overwegende dat, bij toepassing van artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 1911 /91 van de Raad van 26 juni 1991
betreffende de toepassing van de bepalingen van het
Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden (8), de
huidige wetsbepalingen voor het Spaanse schiereiland

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 816/89 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3831 /92 (4), de lijst is vastgesteld van de produkten
waarvoor met ingang van 1 januari 1990 de aanvullende
regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en
fruit geldt ; dat tomaten, artisjokken en meloenen en aard

vanaf 1 juli 1991 van toepassing zijn bij de verzending

beien tot deze produkten behoren ;

van toepassing is ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3944/89 van
de Commissie (^ laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3308/91 (6), de bepalingen zijn vastgesteld voor
de toepassing van de aanvullende regeling voor het
handelsverkeer voor verse groenten en fruit, hierna „ARH"
genoemd ;

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

van produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden
naar de andere delen van de Gemeenschap ; dat hierdoor
de gegevens met betrekking tot de produkten van de
Canarische eilanden in rekening moeten worden gebracht
wanneer het regime van aanvullend handelsmechanisme

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat tot en met 31 december 1992 bij Veror
dening (EEG) nr. 3134/92 van de Commissie Q de in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde
periodes voor de bovengenoemde produkten zijn vastge
steld ; dat het op grond van de vooruitzichten voor de
uitvoer naar de overige landen van de Gemeenschap, met
uitzondering van Portugal, en gezien de marktsituatie in
de Gemeenschap, verantwoord is voor de betrokken
produkten, met uitzondering van artisjokken, een periode
I vast te stellen ; dat op grond van bovengenoemde
criteria een periode II voor artisjokken moet gelden ; dat,
gezien de bijzonder grote gevoeligheid van de markt voor
dit produkt, indicatieve plafonds voor zeer korte periodes
moeten worden vastgesteld op grond van artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 3210/89 ;
Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat, ten
einde de ARH vlot te doen functioneren, de bepalingen
van Verordening (EEG) nr. 3944/89 inzake het verza
melen van de statistische gegevens, het gebruik van de
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
P)

PB
Zie
PB
Zie
PB
PB
PB

nr. L 312 van 27. 10. 1989, blz. 6.
bladzijde 15 van dit Publikatieblad.
nr. L 86 van 31 . 3. 1989, blz. 35.
bladzijde 47 van dit Publikatieblad.
nr. L 379 van 28 . 12. 1989, blz. 20.
nr. L 313 van 14. 11 . 1991 , blz. 13.
nr. L 313 van 30 . 10. 1992, blz. 21 .

Artikel 1

1.

Voor de onder de in de bijlage genoemde GN-codes

vallende tomaten en meloenen worden de in artikel 2 van

Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde periodes in
genoemde bijlage vastgesteld.
2. Voor artisjokken (GN-code 0709 10 00) worden in
de bijlage vastgesteld :

— de in artikel 83, lid . 1 , van de Toetredingsakte
bedoelde indicatieve plafonds en
— de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89
bedoelde periodes.
Artikel 2

1 . Voor verzendingen van de in artikel 1 genoemde
produkten, van Spanje naar de andere landen van de

Gemeenschap, Portugal uitgezonderd, geldt het bepaalde
in Verordening (EEG) nr. 3944/89, met uitzondering van
de artikelen 5 en 7 van die verordening.
(8) PB nr. L 171 van 29. 6. 1991 , blz. 1 .
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bedoelde gegevens worden evenwel wekelijks, uiterlijk op
dinsdag, voor de in de voorafgaande week verzonden

In periode I worden de gegevens maandelijks, uiterlijk op
de vijfde dag van de maand, voor de voorafgaande maand
medegedeeld ; in voorkomend geval kan deze mededeling

hoeveelheden medegedeeld.

uit de vermelding „nihil" bestaan.

De in artikel 2, lid 2, van voornoemde verordening

2. De in artikel 9, eerste alinea, van Verordening (EEG)
nr. 3944/89 bedoelde gegevens voor de in artikel 1 , lid 2,
genoemde produkten waarvoor een periode II, respectie
velijk een periode III geldt, worden aan de Commissie
wekelijks, uiterlijk op dinsdag, voor de voorafgaande week
medegedeeld.

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, 28 december 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE
In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde periodes en in artikel 83 van de
Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds

Periode van 1 tot en met 31 januari 1993

Omschrijving van het produkt

GN-code

Periode

Tomaten

0702 00 10

I

Meloenen

0807 10 90

I

Omschnivine van
, „
j „
het produkt

Artisjokken

GN-code

„ KT

,

Indicatief plafond
\
(in ton)

„ . .

0709 10 00

6 000

II

Periode

