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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1524/93 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1993

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

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

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

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 21 juni 1993 geconstateerde representa
tieve marktkoers ;

Overwegende dat dé toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 762/93 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

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 (3),
en met name op artikel 5 ,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 762/93 van de Commissie (4) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 1993.

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1
79 van 1 . 4. 1993, blz. 11 .

Nr. L 151 /2

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23 . 6. 93

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 juni 1993 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

Derde landen (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 38,41 (2)(3)
1 38,41 (2)(3)
175,68 Of5)

1001 90 91

151,49

1001 90 99
1002 00 00

151,49 (9)
1 52,08 (6)

1003 00 10
1003 00 20

137,80
137,80

1003 00 80

137,80 (')

1004 00 00

116,43

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

138,41 (2) (3)
138,41 (2) (3)
143,16 (4)
47,99 0
102,08 (")
52,08 (5)
O

1008 90 90

'

52,08

1101 00 00

224,68 (')

1102
1103
1103
1103

225,51
284,34
284,34
241,01

10
11
11
11

00
30
50
90

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

(3) Voor maïs van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
O Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz.
10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1902/92 (PB nr. L 192 van 11.7. 1992, blz. 3), en (EEG) nr.
2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 560/91
(PB nr. L 62 van 8. 3. 1991 , blz. 26).

f) Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
O Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
(') Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 585/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen .

Nr. L 151 /3

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23 . 6 . 93

VERORDENING (EEG) Nr. 1525/93 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1993
tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

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

tieve marktkoers ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (2), en met name
op artikel 15, lid 6,

rentieperiode van 21 juni 1993 geconstateerde representa

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

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 (3),
en met name op artikel 5 ,

Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3874/92 van de
Commissie (4) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 1993.

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
387
390

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 1 .
31 . 12. 1992, blz. 1 .
31 . 12. 1992, blz. 121 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 juni 1993 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen , meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

l c term.

2e term.

3' term.

6

7

8

9

0

0

0

0

GN-code

0709 90 60

•

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

2,82

2,82

2,82

1003 00 20

0

2,82

2,82

2,82

1003 00 80

0

2,82

2,82

2,82

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l e term.

2' term.

3e term.

4e term.

6

7

8

9

10

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

1107 1091
11071099
1107 20 00

0
0
0

0
5,02
3,75
4,37

0
5,02
3,75
4,37

0
5,02
3,75
4,37

GN-code

0
5,02
3,75
4,37 ^
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VERORDENING (EEG) Nr. 1526/93 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1993

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorieën 66, 69, 75 en 118 (volgnummers 40.0660, 40.0690,
40.0750 en 42.1180), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefprefe
renties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat voor de produkten van categorieën 66,

GEMEENSCHAPPEN,

69, 75 en 118 (volgnummers 40.0660, 40.0690, 40.0750 en
42.1 1 80), van oorsprong uit China, de plafonds respectie
velijk 4 ton, 20 000 stuks, 2 000 stuks en 1 5 ton bedra
gen ; dat op 27 april 1993 de invoer in de Gemeenschap
van deze produkten van oorsprong uit China, waarvoor de
tariefpreferenties gelden, door afboeking de betrokken
plafonds heeft bereikt ;

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1993, bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (2), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993
wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de
bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan
worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

Volgnummer
40.0660

(eenheid)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 26 juni 1993 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit China :

GN-code

Omschrijving

66

6301 10 00

Dekens, andere dan van brei- of haakwerk, van

(ton)

6301 20 91

wol, van katoen, of van synthetische of van kunst

6301 20 99

matige vezels

6301 30 90
ex 6301 40 90
ex 6301 90 90

40.0690

69
(1 000 stuks)

6108 11 10
6108 11 90

Onderjurken en onderrokken, voor
en meisjes, van brei- of haakwerk

dames

6108 19 10
6108 19 90

40.0750

75

6103 11 00

Kostuums en combinaties, van brei- of haakwerk,

(1 000 stuks)

6103 12 00
6103 19 00

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

6103 21 00

uitzondering van skikleding

6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00

42.1180

118

6302 29 10

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen, van vlas of van

(ton)

6302 39 10

ramee, ander dan van brei- of haakwerk

6302 39 30
6302 52 00
ex 6302 59 00
6302 92 00
ex 6302 99 00

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 396 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1993 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

23 . 6. 93
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VERORDENING (EEG) Nr. 1527/93 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1993

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorieën 22, 23 en 75 (volgnummers 40.0220, 40.0230 en
40.0750), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden
als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1993, bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (2), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993
wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de
bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;
Overwegende dat voor de produkten van categorieën 22,
23 en 75 (volgnummers 40.0220, 40.0230 en 40.0750), van
oorsprong uit India, de plafonds respectievelijk 649 ton,
308 ton en 10 000 stuks bedragen ; dat op 27 april 1993
de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van
oorsprong uit India, waarvoor de tariefpreferenties gelden,
door afboeking de betrokken plafonds heeft bereikt ;
Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van India,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 26 juni 1993 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit India :

Volgnummer

(eenheid)

GN-code

Omschrijving

40.0220

22
(ton)

5508 10 11
5508 10 19

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

5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

11
12
21
21
22
22
31

00
00
10
90
10
90
10

5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

31
32
32
41
41
42
42
51
52
52
53

90
10

5509 59
5509 61
5509 61
5509
5509
5509
5509
5509
5509

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
O PB nr. L 396 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

62
69
91
91
92
99

90
10
90
10
90
00
10
90
00
00
10
90
00
00
10
90
00
00
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Volgnummer

(eenheid)

GN-code

Omschrijving

40.0230

23
(ton)

5508 20 10

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

5510
5510
5510
5510
5510

40.0750

11
12
20
30

00
00
00
00

90 00

75

6103 11 00

Kostuums en combinaties, van brei- of haakwerk,

(1 000 stuks)

6103 12 00

voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van

6103 19 00
6103 21 00

synthetische of van kunstmatige vezels, met
uitzondering van skikleding

6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1993.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

23. 6. 93
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VERORDENING (EEG) Nr. 1528/93 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1993
houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de

produkten van categorie 117 (volgnummer 42.1170), van oorsprong uit Pakistan,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat voor de produkten van categorie 117
(volgnummer 42.1170), van oorsprong uit Pakistan, het
plafond 33 ton bedraagt ; dat op 30 april 1 993 de invoer
in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong
uit Pakistan, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1993, bij Verordening (EEG) nr. 391 7/92 (2), en met name
op artikel 12,

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

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993
wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de
bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige óf elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan
worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

Artikel 1

Volgnummer
42.1170

(eenheid)

GN-code

117

5309 11 11

(ton)

5309 11 19

aanzien van Pakistan,

Met ingang van 26 juni 1993 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit Pakistan :

Omschrijving
Weefsels van vlas of van ramee

5309 1 1 90
5309
5309
5309
5309
5309
5309

19
19
21
21
29
29

10
90
10
90
10
90

5311 00 10
5803 90 90

5905 00 31
5905 00 39

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 396 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 1993.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

23 . 6. 93
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VERORDENING (EEG) Nr. 1529/93 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1993

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 23 (volgnummer 40.0230), van oorsprong uit Indonesië,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1993, bij Verordening (EEG) nr. 3917/92Q, en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993
wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de
bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

Overwegende dat voor de produkten van categorie 23
(volgnummer 40.0230), van oorsprong uit Indonesië, het
plafond 308 ton bedraagt ; dat op 19 maart 1993 de invoer
in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong
uit Indonesië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;
Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van Indonesië,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 26 juni 1993 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit Indonesië :

Volgnummer

(Eenheid)

GN-code

Omschrijving

40.0230

23
(ton)

5508 20 10

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

5510
5510
5510
5510
5510

11
12
20
30
90

00
00
00
00
00

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1993 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 396 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1530/93 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1993

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

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1993, bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (2), en met name
op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993
wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de
bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele

Overwegende dat voor de produkten van categorie 20
(volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Bulgarije, het
plafond 69 ton bedraagt ; dat op 19 maart 1993 de invoer
in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong
uit Bulgarije, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;
Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van Bulgarije,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

Volgnummer
40.0200

(eenheid)

Artikel 1

Met ingang van 26 juni 1993 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit Bulgarije :

GN-code

Omschrijving

20

6302 21 00

Beddelinnen, ander dan van brei- of haakwerk

(ton)

6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10

6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1993.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(•) PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
O PB nr. L 396 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1531/93 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1993

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de

produkten van categorie 16 (volgnummer 40.0160), van oorsprong uit Thailand,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1993, bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (2), en met name
op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993
wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de
bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

Volgnummer

worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op
het vlak van de Gemeenschap worden bereikt ;
Overwegende dat voor de produkten van categorie 16
(volgnummer 40.0160), van oorsprong uit Thailand, het
plafond 99 000 stuks bedraagt ; dat op 19 maart 1993 de
invoer in de Gemeenschap van deze produkten van
oorsprong uit Thailand, waarvoor de tariefpreferenties
gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft
bereikt ;

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

Artikel 1

Met ingang van 26 juni 1993 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit Thailand :

(eenheid)

GN-code

16

6203 11 00

Kostuums en combinaties, andere dan van brei- of

(1 000 stuks)

6203 1 2 00

haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van

40.0160

6203 19 10
6203 1 9 30

Omschrijving
katoen, of van synthetische of van kunstmatige
vezels, behalve skikleding

6203 21 00
6203 22 80

6203 23 80
6203 29 18

6211 32 31
6211 33 31

trainingspakken met voering, waarvan de buiten
zijde is vervaardigd van één en dezelfde stof, voor
heren en jongens, van katoen, of van synthetische
of van kunstmatige vezels
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 1993 .
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 39.
(2) PB nr. L 396 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1532/93 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1993

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de
produkten van categorie 7 (volgnummer 40.0070), van oorsprong uit Maleisië,
waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening
(EEG) nr. 3832/90 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van
20 december 1990 houdende toepassing van algemene
tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden ('), verlengd, voor
1993, bij Verordening (EEG) nr. 3917/92 (2), en met name
op artikel 12,
Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel in 1993
wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de
bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele
plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd
in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten
opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde
bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong ;
dat overeenkomstig artikel 1 1 van genoemde verordening
de heffing van de invoerrechten bij invoer van de
betrokken produkten op elk moment opnieuw kan

Overwegende dat voor de produkten van categorie 7 (volg
nummer 40.0070), van oorsprong uit Maleisië, het plafond
972 000 stuks bedraagt ; dat op 14 mei 1993 de invoer in
de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit
Maleisië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door
afboeking het betrokken plafond heeft bereikt ;
Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten
voor de betrokken produkten weder in te stellen ten
aanzien van Maleisië,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 26 juni 1993 wordt de heffing van de
invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG)
nr. 3832/90 was geschorst voor 1993, weer ingesteld bij
invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde
produkten van oorsprong uit Maleisië :

Volgnummer

(Eenheid)

GN-code

Omschrijving

40.0070

7
(1 000 stuks)

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10

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

6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 18 juni 1993.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

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

(4 PB nr. L 396 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 1533/93 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 1993
tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), en met name op de
artikelen 13 en 16,

Overwegende dat voor de onder de gemeenschappelijke
marktordening voor granen begrepen produkten bij
verstoring van de markt uitvoerrestituties, correctiebe
dragen en, als bijzondere maatregel, uitvoerheffingen
moeten worden vastgesteld, met inachtneming van

bepaalde criteria die worden vastgesteld om het verschil
tussen de noteringen en prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt te kunnen over
bruggen ;

Overwegende dat wegens de uiteenlopende prijzen waar

restitutie voor die produkten dient te worden aangepast,
uitgaande van de drempelprijs van het basisprodukt,
vermenigvuldigd met een verwerkingscoëfficiënt ;
Overwegende dat de toepassing van de in artikel 13, lid 4,
tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde correctiebedragen vergt dat deze naargelang van
de bestemming van de uit te voeren produkten kunnen
worden gedifferentieerd ;
Overwegende dat met het oog op een doeltreffend beheer
van de Gemeenschapsfinanciën en op de uitvoermogelijk
heden voor de produkten dient te worden bepaald dat de
restitutie en de heffingen bij uitvoer voor de in artikel 1 ,
onder a) en b), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde produkten via een inschrijvingsprocedure voor
een bepaalde hoeveelheid kunnen worden vastgesteld ;
Overwegende dat, om alle gegadigden in de Gemeen
schap een gelijke behandeling te garanderen, de openbare
inschrijvingen volgens uniforme regels dienen te worden
gehouden ; dat daartoe in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen samen met het besluit tot het

tegen granen door de verschillende uitvoerlanden op de

houden van de inschrijving een bericht van inschrijving

wereldmarkt worden aangeboden, met name rekening
dient te worden gehouden met de verschillende aanvoer
kosten en dat bij de vaststelling van de restitutie dient te
worden uitgegaan van het verschil tussen de representa
tieve prijzen in de Gemeenschap en de gunstigste note
ringen en prijzen op de wereldmarkt ;

dient te worden bekendgemaakt ;

Overwegende dat, om de uitvoer van meel, gries en gries
meel, alsmede van mout mogelijk te maken, bij de vast
stelling van de restitutie enerzijds van de prijzen van de
basisgranen en van de hoeveelheden daarvan die voor de
vervaardiging van de betrokken produkten nodig zijn,
alsmede van de waarde van de bijprodukten dient te
worden uitgegaan en anderzijds van de afzetmogelijk
heden en -voorwaarden voor deze produkten op de
wereldmarkt ;

Overwegende dat krachtens artikel 13, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 1 766/92 de restitutie bij de uitvoer van de
in artikel 1 , onder c), van die verordening bedoelde
produkten vooraf kan worden vastgesteld ; dat met het
oog op de internationale termijnhandel in die produkten,
de restitutie voor een uitvoertransactie die later plaats
vindt, vooraf dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat, aangezien geen drempelprijs wordt
vastgesteld voor de produkten van GN-code 1107, de
(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .

Overwegende dat de offertes de nodige gegevens dienen
te bevatten om deze te kunnen beoordelen, en vergezeld
moeten gaan van bepaalde formele verbintenissen ;
Overwegende dat het dienstig is een maximumuitvoerres
titutie of een minimumuitvoerheffing vast te stellen ; dat
door deze werkwijze alle hoeveelheden waarvoor een

dergelijke vaststelling geldt, kunnen worden toegewezen ;
Overwegende dat zich marktomstandigheden kunnen
voordoen waarbij de economische aspecten van de voor
genomen uitvoer niet tot de vaststelling van een uitvoer
restitutie of uitvoerheffing leiden, maar meebrengen dat
niet wordt toegewezen ;

Overwegende dat met een inschrijvingszekerheid dient te
worden gegarandeerd dat de hoeveelheden worden uitge
voerd met het in het kader van de inschrijving afgegeven
certificaat ; dat deze verbintenis slechts kan worden nage
komen, wanneer de offerte wordt gehandhaafd ; dat de
zekerheid derhalve wordt verbeurd, wanneer de offerte

wordt ingetrokken ;

Overwegende dat dient te worden bepaald op welke wijze
de resultaten van de inschrijving aan de gegadigden
worden meegedeeld en het uitvoercertificaat voor de
toegewezen hoeveelheden wordt afgegeven ;
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Overwegende dat het voor de vaststelling van de uitvoer

restitutie voor de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde produkten en om te voorkomen dat
controles moeten worden ingesteld om in de gebruikte
hoeveelheden basisprodukt geringe afwijkingen op te
sporen die de kwaliteit van het produkt niet noemens
waardig kunnen beïnvloeden, dienstig is een forfaitaire
schattingsmethode vast te stellen ; dat de bepaling van het
asgehalte van de verwerkte produkten het doeltreffendste
middel is gebleken om de hoeveelheid basisgraan te
kunnen berekenen ; dat dezelfde analysemethode in de
gehele Gemeenschap dient te worden gevolgd ;

Overwegende dat, om de exporteurs toe te staan termijn
zaken af te sluiten, de uitvoerheffingen vooraf moeten
kunnen worden vastgesteld ; dat het bij vaststelling vooraf
dienstig is te bepalen dat de uitvoerheffing wordt aange
past op grond van het verschil tussen de op de dag van
indiening van de certificaataanvraag geldende drempel
prijs en de in de maand van uitvoer geldende drempel
prijs ;

Overwegende dat het, daar de in artikel 16 van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 beschreven situatie vrij snel kan
optreden, voor de Commissie Onontbeerlijk is om de
afgifte van uitvoercertificaten op ongeacht welk tijdstip te
kunnen schorsen ;

Overwegende dat de toekenning van een uitvoerrestitutie
voor uit derde landen ingevoerd graan dat naar een derde
land wordt wederuitgevoerd, niet verantwoord is ; dat de
restitutie derhalve alleen voor produkten uit de Gemeen
schap dient te worden verleend ;
Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987

houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van
het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1 525/92 (2), bij differentiëring van de restitutie naar
bestemming, de restitutie eerst wordt betaald na overleg
ging van het bewijs dat het produkt in het derde land of
in een van de derde landen waarvoor de restitutie is vast

gesteld, in ongewijzigde staat is ingevoerd ; dat in de
graansector alleen voor Zwitserland, Oostenrijk en Liech
tenstein een lagere uitvoerrestitutie is vastgesteld dan voor
de overige derde landen ; dat, om het grootste deel van de
uitvoer van de Gemeenschap niet te hinderen door een
bewijs van aankomst per bestemming te eisen, met andere
middelen dient te worden gewaarborgd dat produkten
waarvoor de restitutie „alle derde landen" is verleend, ook

naar die landen worden uitgevoerd ; dat daartoe van de
overlegging van een bewijs van aankomst dient te worden
afgezien telkens wanneer de uitvoer over zee geschiedt ;
dat een verklaring van de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staten dat de produkten, na in een zeewaardig schip
van een bepaalde minimumtonnemaat te zijn geladen, het
douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten, kan
worden aangemerkt als de nodige garantie ter zake te
bieden ;

Overwegende dat krachtens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 geëigende maatregelen kunnen worden
genomen wanneer de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt voor een of meer van de in artikel 1 van die

verordening genoemde produkten het peil van de prijzen
in de Gemeenschap bereiken en deze situatie zou kunnen
voortduren en ernstiger zou kunnen worden, zodat de
markt van de Gemeenschap wordt of dreigt te worden
verstoord ; dat het daartoe dienstig is voor een toereikend
graanaanbod zorg te dragen ; dat het daartoe aangewezen
is om over te gaan tot de inning van de uitvoerheffingen
en tot de gehele of gedeeltelijke schorsing van uitvoercer
tificaten ;

Overwegende dat in de onderhavige verordening de bepa
lingen van Verordening nr. 162/67/EEG van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 468/92 (4), Verordening (EEG) nr. 3130/73 van de
Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2788/86 (6), Verordening (EEG) nr. 279/75 van de
Commissie O, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2788/86, en Verordening (EEG) nr. 1281 /75 van de
Commissie (8) zijn overgenomen onder gelijktijdige
aanpassing ervan aan de huidige marktsituatie ; dat deze
verordeningen bijgevolg dienen te worden ingetrokken ;

Overwegende dat de iri 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

In deze verordening worden de in artikel 13 van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 bedoelde toepassingsbepalingen
voor de toekenning van uitvoerrestituties vastgesteld,
alsmede de in artikel 16 van genoemde verordening
bedoelde, bij marktverstoring te treffen maatregelen.
Artikel 2

Voor de in artikel 1 , lid 1 onder a), b) en c), van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 bedoelde produkten worden de
uitvoerrestituties en de in artikel 15 van de onderhavige
verordening bedoelde heffingen bij uitvoer, alsmede de in
artikel 13, lid 4, tweede alinea, van de eerstgenoemde
verordening bedoelde correctiebedragen met inachtne
ming van, met name, de volgende elementen vastgesteld :
a) de prijzen en prijsontwikkelingen op de representatieve
markten van de Gemeenschap
en

de prijsnoteringen op de markten van de derde
landen ;
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

128 van 27. 6. 1967, blz. 2574/67.
L 53 van 28 . 2. 1992, blz. 15.
L 319 van 20 . 11 . 1973, blz. 10 .
L 257 van 10 . 9 . 1986, blz. 32.

(') PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz . 1 .

f7) PB nr. L 31 van 5. 2. 1975, blz. 8.

2 PB nr. L 160 van 13 . 6. 1992, blz. 7.

(8) PB nr. L 131 van 22. 5. 1975, blz . 15.

b) de gunstigste afzet- en laagste vervoerkosten, berekend
vanaf de representatieve markten van de Gemeenschap
tot de havens of andere plaatsen van uitvoer, alsmede
de kosten voor aanvoer op de wereldmarkt ;
c) de voor de vervaardiging van verwerkte produkten
benodigde hoeveelheid graan ;

d) de afzetmogelijkheden en verkoopvoorwaarden voor de
betrokken produkten op de wereldmarkt ;
e) het belang van maatregelen om verstoring van de
markt van de Gemeenschap te voorkomen ;

f) het economische aspect van de voorgenomen uitvoer.

Artikel 6

1 . De gegadigden nemen aan de inschrijving deel door
afgifte van de schriftelijke offerte bij de bevoegde dienst
van de Lid-Staat of door toezending van hun offerte aan
die dienst met gebruikmaking van alle middelen van
schriftelijke telecommunicatie.
2.

a)
b)
c)
d)

Artikel 3

Artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 geldt
ook voor de in artikel 1 , lid 1 , onder c), van die verorde
ning bedoelde produkten.

Onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 4, vierde
alinea, van genoemde verordening wordt de restitutie voor
produkten van GN-code 1107 aangepast, uitgaande van
de drempelprijs van de basisprodukten, vermenigvuldigd
met de coëfficiënt 1,3 voor de produkten van de
GN-codes 1107 10 19 en 1107 1099, en met de coëffi

ciënt 1,52 voor het produkt van GN-code 1107 20 00 .
Artikel 4

De correctiebedragen kunnen naar bestemming worden
gedifferentieerd.

In de offerte wordt vermeld :

de referentie van de inschrijving ;
naam en adres van de inschrijver ;
aard en hoeveelheid van het uit te voeren produkt ;
het bedrag, per ton, van de voorgestelde uitvoerresti
tutie of, in voorkomend geval, het bedrag, per ton, van
de voorgestelde uitvoerheffing, waarbij de bedragen in
ecu dienen te luiden .

3 . De offerte is slechts geldig, indien
a) vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening
van de offertes het bewijs wordt geleverd dat de
inschrijver de inschrijvingszekerheid heeft gesteld ;
b) zij vergezeld gaat van een schriftelijke verbintenis om
binnen twee dagen na ontvangst van het in artikel 8,
lid 3, bedoelde bericht van toewijzing, voor de toege
wezen hoeveelheden en tot het bedrag van de inge
diende offerte een verzoek tot vaststelling vooraf van
de uitvoerrestitutie of, in voorkomend geval, tot vast
stelling vooraf van de uitvoerheffing in te dienen ;
c) zij geen andere voorwaarden bevat dan die welke in het
bericht van inschrijving zijn vermeld.
4.

Artikel 5

1.
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De uitvoerrestitutie voor de in artikel 1 , lid 1 , onder

a) en b), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde
produkten en de in artikel 15 van de onderhavige veror
dening bedoelde uitvoerheffing kunnen langs de weg van
een inschrijving worden vastgesteld.
De voorwaarden van de inschrijving moeten een voor alle
in de Gemeenschap gevestigde personen gelijke toegang
waarborgen.

Artikel 7

De offertes worden door de bevoegde diensten van de
Lid-Staten onderzocht. Het onderzoek is niet openbaar.
De bij het onderzoek betrokken personen zijn tot
geheimhouding verplicht.
De offertes worden onverwijld, zonder naam, aan de
Commissie meegedeeld.

De inschrijving heeft betrekking op het bedrag van de
uitvoerrestitutie respectievelijk -heffing.
2. Tot het houden van een inschrijving wordt besloten
volgens de procedure van artikel 23 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92.

3 . Het besluit tot het houden van een inschrijving gaat
samen met de bekendmaking van een door de Commissie
opgesteld bericht van openbare inschrijving waarin met
name de verschillende data zijn vermeld waarop offertes
kunnen worden ingediend, en de bevoegde diensten van
de Lid-Staten waaraan de offertes moeten worden toege
zonden.

4. Het besluit tot het houden van een inschrijving en
het bericht van inschrijving worden bekendgemaakt in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Tussen de bekendmaking van het bericht van inschrijving
en de eerste termijn voor de indiening van de offertes
moeten minstens vijf dagen verlopen.

Een ingediende offerte mag niet worden ingetrok

ken.

Artikel 8

1 . Op grond van de meegedeelde offertes besluit de
Commissie volgens de procedure van artikel 23 van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 om een maximumuitvoer
restitutie vast te stellen of, in voorkomend geval, een
minimumheffing bij uitvoer en/of eventueel niet tot
toewijzing over te gaan.
2.

Wanneer een maximumuitvoerrestitutie wordt vast

gesteld, wordt toegewezen aan die inschrijvers wier offerte
gelijk is aan of lager dan die maximumrestitutie.
Wanneer een minimumuitvoerheffing wordt vastgesteld,
wordt toegewezen aan die inschrijvers wier offerte gelijk is
aan of hoger dan die minimumheffing.
3. Zodra de Commissie bovengenoemd besluit heeft
genomen, deelt de bevoegde dienst van de betrokken
Lid-Staat alle inschrijvers het resultaat van hun deelname
aan de inschrijving mee.
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Artikel 9

1 . Nadat de bevoegde dienst van de Lid-Staat de
aanvraag om het uitvoercertificaat heeft ontvangen, wordt
dit certificaat aan de opdrachtnemer voor de hem toege
wezen hoeveelheden afgegeven.
2.

In het daartoe bestemde vak van de certificaataan

vraag en van het certificaat worden de bestemmingen
vermeld die in de inschrijvingsverordening zijn aangege
ven. Het certificaat brengt de verplichting mee naar deze
bestemmingen uit te voeren .
Artikel 10

De inschrijvingszekerheid wordt vrijgegeven wanneer
a) de offerte niet in aanmerking is genomen ;
b) de opdrachtnemer het bewijs levert dat de in artikel 1 2
van Verordening (EEG) nr. 891 /89 van de Commis
sie (') bedoelde zekerheid is gesteld.
Wanneer de in artikel 6, lid 3, onder b), bedoelde verbin
tenis niet is nagekomen, wordt, behoudens overmacht, de
inschrijvingszekerheid verbeurd.
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bevoegde autoriteit gewaarmerkte vermelding aan te bren
gen :

« Exportación de cereales por via marítima ; artículo 14
del Reglamento (CEE) n° 1 533/93 » ;

»Eksport af korn ad søvejen — Artikel 14 i forordning
(EØF) nr. 1533/93« ;

„Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung
(EWG) Nr. 1533/93 Artikel 14";
« Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 14 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 »;
Export of cereals by sea — Article 14 of Regulation

(EEC) No 1533/93';
« Exportation de céréales par voie maritime — Reglement
(CEE) n0 1533/93, article 14 »;
« Esportazione di cereali per via marittima — Regola
mento (CEE) n. 1533/93, art. 14 » ;
„Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr.
1533/93, artikel 14";

« Exportação de cereais por via marítima — Art. 14, Regu
lamento (CEE) n? 1 533/93 ».
Artikel 15

Artikel 11

De uitvoerrestituties voor de in artikel 1 lid 1 , onder a), b)

en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde
produkten worden ten minste eenmaal per maand vastge
steld.

Artikel 12

1 . Bij de vaststelling van de uitvoerrestitutie voor meel
v^n tarwe, mengkoren of rogge, en voor tarwegries en
-griesmeel, alsmede voor mout wordt rekening gehouden
met de hoeveelheid basisgraan die voor de vervaardiging
van 1 000 kg van het betrokken produkt nodig is. De
hoeveelheden basisgraan zijn vermeld in bijlage I.
2. Het asgehalte van meel wordt bepaald volgens de in
bijlage II beschreven analysemethode.
Artikel 13

De restitutie voor de in artikel 1 , lid 1 , onder a) en b), van

Verordening (EEG) nr. 1 766/92 bedoelde produkten wordt
uitbetaald, wanneer het bewijs wordt geleverd dat de
produkten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn.
Artikel 14

In afwijking van artikel 18 van Verordening (EEG) nr.
3665/87 is het bewijs dat de douaneformaliteiten met het
oog op de invoer ten verbruik zijn vervuld, niet vereist
voor de betaling van de in het raam van een inschrijving
vastgestelde restitutie, wanneer de handelaar het bewijs
levert dat het graan het douanegebied van de Gemeen
schap in een zeewaardig vaartuig van minstens 2 500
brutoregisterton heeft verlaten.

Dit bewijs wordt geleverd door op het in artikel 6 van
Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde controle
exemplaar, het enig document of het nationale document
waaruit blijkt dat het produkt het douanegebied van de
Gemeenschap heeft verlaten, onderstaande, door de
(') PB nr. L 94 van 7. 4. 1989, blz. 13.

Wanneer voor een of meer produkten de in artikel 1 6 van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde voorwaarden
zijn vervuld, kunnen de volgende maatregelen worden
getroffen :
a) toepassing van een uitvoerheffing, waarbij een correc
tiebedrag kan worden vastgesteld. De heffing en het
correctiebedrag kunnen naar bestemming worden
gedifferentieerd ;

b) gehele of gedeeltelijke schorsing van de afgifte van
uitvoercertificaten ;

c) gehele of gedeeltelijke afwijzing van de nog niet afge
handelde aanvragen om uitvoercertificaten.
Artikel 16

De toe te passen uitvoerheffing is die welke geldt op de
dag waarop de douaneformaliteiten worden vervuld.

Op verzoek van de belanghebbende wordt evenwel voor
uitvoer die tijdens de geldigheidsduur van het certificaat
moet geschieden, de op de dag van de certificaataanvraag
geldende uitvoerheffing, aangepast aan de drempelprijs
die van kracht is gedurende de maand van uitvoer, toege
past ; dit verzoek wordt samen met de certificaataanvraag
ingediend.
Artikel 17

In dringende gevallen kan de Commissie de in artikel 1 5,
onder b), genoemde maatregel treffen. Zij stelt de Lid
staten van haar besluit in kennis en geeft aan bedoeld
besluit tevens bekendheid.
Artikel 18

Verordening nr. 162/67/EEG en de Verordeningen (EEG)
nr. 3130/73, (EEG) nr. 279/75, alsmede (EEG) nr. 1281 /75
worden hierbij ingetrokken.
Artikel 19

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Meel, gries en griesmeel
met een asgehalte
(in mg) per 100 g van

1 . Meel van tarwe, spelt of mengkoren

0 t/m
601
901
1 101
1 651

2. Roggemeel

3. Gries en griesmeel van zachte tarwe

4. Gries en griesmeel van durumtarwe

600

t/m
900
t/ m 1 100
t/m 1 650
t/m 1 900

Aantal kg graan
per 1 000 kg meel,
gries en griesmeel

1 370
1
1
1
1

280
180
090
020

0 t/m 1 400

1 370

1 401 t/m 2 000

1 080

0 t/m

600

1 370

0 t/m 1 300

1 500

(zeef met openingen
van 0,160 mm)

5. Niet gebrande mout
Gebrande mout

0 t/m 1 300

1 340

meer dan 1 300

1 260

1 300
1 520
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BIJLAGE II

Methode voor de bepaling van het asgehalte van meel

Apparatuur

1 . Laboratoriumbalans waarop tot 0,1 mg kan worden afgelezen. Bijbehorende gewichten.
2. Elektrisch verwarmde moffeloven met temperatuurregeling en -aanwijzing en voldoende doorstroming
van lucht.

3. Ronde verassingsschotels met platte bodem, met een diameter van ongeveer 5 cm en een opstaande rand
met een hoogte van maximaal 2 cm ; bij voorkeur van goudplatina, doch ook van kwarts of porselein.
4. Exsiccator (binnendoorsnede ongeveer 1 8 cm) met koker, met geperforeerde porselein- of aluminiumplaat.
Droogmiddel : calciumchloride, fosforpentoxyde of blauw gekleurd silicagel.
Werkwijze

1 . Het gewicht van de hoeveelheid te behandelen materiaal is 5 a 6 g. Bij meelsoorten, waarbij een asgehalte
in de droge stof van meer dan 1 % wordt verwacht, bedraagt de te behandelen hoeveelheid 2 a 3 g. Het
gewicht van de hoeveelheid te behandelen materiaal kan worden afgerond tot op 10 mg ; bij alle overige
wegingen wordt het gewicht tot op 0,1 mg bepaald.
2. Vlak vóór het gebruik worden de verassingsschotels in de moffeloven bij verassingstemperatuur tot
constant gewicht uitgegloeid — in de regel is hiervoor een periode van 1 5 minuten voldoende — en in
de exsiccator als aangegeven in punt 7 tot kamertemperatuur afgekoeld.
3. Het te behandelen materiaal wordt los en in een overal even dikke laag op de verassingsschotel gebracht.
Vlak voor de verassing wordt het bevochtigd met 1 a 2 ml ethanol.

4. Bij geopende ovendeur worden de verassingsschotels eerst bij de toegang geplaatst en pas na volledige

verbranding van het materiaal verder in de oven geschoven. Bij gesloten ovendeur moet een voldoende
toevoer van lucht gegarandeerd zijn, doch deze luchtstroom mag niet zo sterk zijn dat daardoor materiaal
uit de verassingsschotels wordt meegevoerd.

5. De verassing moet leiden tot algehele verbranding van het meel, derhalve eveneens van de zich eventueel
in het gloeiresidu bevindende kooldeeltjes. De verassing is beëindigd, wanneer het gloeiresidu in afge
koelde toestand praktisch wit gekleurd is.

6. De verassingstemperatuur moet 900 °C bedragen.

7. Na afloop van de verassing worden de verassingsschotels uit de oven genomen, ongeveer 1 minuut op een
eternietplaat gelaten, waarna ten hoogste vier stuks tegelijk in de exsiccator worden geplaatst. De gesloten
exsiccator wordt in de nabijheid van de analytische balans opgesteld. Het wegen van de verassingsschotels
geschiedt na volledige afkoeling (ongeveer één uur).
Resultaat van de analyse

1 . Foutgrenzen : Duplobepalingen mogen tot een asgehalte van 1 % geen grotere onderlinge afwijking
vertonen dan 0,02 eenheden van het asgehalte ; is het asgehalte hoger dan 1 % , dan mag de afwijking ten
hoogste 2 % van het asgehalte bedragen. Bij grotere afwijkingen is herhaling noodzakelijk.
2. Het asgehalte wordt, afgerond tot op 0,01 in percenten droge stof opgegeven.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1534/93 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1993

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad betreffende de
toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad van
3 december 1982 betreffende de toepassing in de
Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de internatio
nale handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantesoorten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1970/92 van de Commissie (2), inzonderheid op
artikel 4,

Overwegende dat er op verzoek van Australië wijzigingen
zijn aangebracht in de bijlagen I en II van de Overeen
komst, die het resultaat zijn van een door het CITES
secretariaat op 15 september 1992 bekendgemaakte
schriftelijke procedure en die op 16 april 1993 in werking

zijn getreden ; dat het noodzakelijk is om in de bijlagen I
en II van bijlage A van Verordening (EEG) nr. 3626/82 de
wijzigingen aan te brengen die door de Lid-Staten die
partij zijn bij de Overeenkomst, zijn aanvaard ;
Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van
het Comité voor de Overeenkomst inzake de internatio

nale handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantesoorten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3626/82 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Aan punt 10 van de interpretatie van de bijlagen I en
II van bijlage A wordt de volgende omschrijving toege
voegd :
„°504 Weefselculturen en zaailingculturen in kweek
buizen vallen niet onder de bepalingen van de
Overeenkomst ".

2. Punt 1 2 van de interpretatie van de bijlagen I en II van
bijlage A wordt vervangen door de volgende tekst :
„ 12. Aangezien voor geen van de in bijlage I opge
nomen soorten of hogere taxa van „FLORA" door
middel van een annotatie is aangegeven dat de
hybriden daarvan dienen te worden behandeld
overeenkomstig het bepaalde in artikel III van de
Overeenkomst, betekent dit dat kunstmatig
gekweekte hybriden voortgebracht uit een of meer
van deze soorten of taxa verhandeld mogen
worden met een certificaat van kunstmatige
kweek en dat zaden en pollen (met inbegrip van
pollinia), snijbloemen, weefselculturen en zaai
lingculturen in kweekbuizen van deze hybriden
niet vallen onder de bepalingen van de Overeen
komst.".

3. In deel „FLORA" in bijlage I van bijlage A worden de
volgende soorten en hogere taxa voorzien van het
teken ° 504 :
ORCHIDACEAE

Cattleya skinneri
Cattleya trianae
Didiciea cunninghamii
Laelia jongheana
Laelia lobata

Lycaste skinneri var. alba = 392
Paphiopedilum spp.
Peristeria elata

Phragmipedium spp.
Renanthera imschootiana
Vanda coerulea.

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 384 van 31 . 12. 1982, blz. 1 .
O PB nr. L 201 van 20. 7. 1992, blz. 1 .
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BESCHIKKING Nr. 1535/93/EGKS VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 1993

houdende wijziging van Beschikking nr. 3788/90/EGKS betreffende de instelling
van tot en met 31 december 1992 geldende overgangstariefmaatregelen ten
gunste van Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, Roemenië, de Sowjet
unie en Joegoslavië wegens de Duitse vereniging
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 95, eerste alinea,

EGKS van 15 januari 1964 betreffende een verhoging van
de bescherming van ijzer- en staalprodukten aan de
buitengrenzen van de Gemeenschap ;
Overwegende dat deze beschikking niet anderszins
afbreuk doet aan de bevoegdheden van de Lid-Staten
inzake de handelspolitiek genoemd in artikel 71 van het
Verdrag ;

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking
nr. 3788/90/EGKS (') heeft besloten overgangstariefmaat
regelen in te stellen ten gunste van Bulgarije, Tsjecho
slowakije, Hongarije, Polen, Roemenië, de Sowjetunie en
Joegoslavië in verband met de Duitse vereniging ; dat
deze maatregelen tot en met 31 december 1992 gelden ;

Na raadpleging van het Raadgevend Comité en de bij
eenstemmigheid verkregen instemming van de Raad,

Overwegende dat Duitsland zich bij schrijven van
4 november 1992 tot de Commissie heeft gericht met het
verzoek de maatregelen van voornoemde Beschikking

Artikel 1

nr. 3788/90/EGKS tot en met 31 december 1994 te

verlengen ;

Overwegende dat de wankele toestand van de economie
op het grondgebied van de voormalige Duitse Democra
tische Republiek en de landen die haar handelspartners
waren, en met name het hoge percentage werkloosheid,
bijzondere aandacht vereisen voor het in stand blijven van
de kleine ondernemingen ; dat dit overleven wellicht door
de handhaving van de traditionele handelsstromen kan
worden vergemakkelijkt ;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1 , lid 1 , van Beschikking nr. 3788/90/EGKS wordt
als volgt gewijzigd :
de datum „31 december 1992" wordt vervangen door
„31 december 1993", de vermelding „Tsjechoslowakije"
wordt vervangen door „het grondgebied van de voorma

lige Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek" en
de vermelding „Sowjetunie" wordt vervangen door : „Est
land, Letland, Litouwen, Oekraïne, Wit-Rusland, Molda

vië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidjan, Kazachstan,
Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië".
Artikel 2

Overwegende dat het handelsbeleid van de Gemeenschap
ten opzichte van de bovengenoemde landen nog gedeel
telijk in opbouw is ; dat het in afwachting van een duide
lijke vormgeving van dit beleid, en met het doel het
handelsverkeer niet te verstoren dat zich tussen de

betrokken landen en het grondgebied van de voormalige
Duitse Democratische Republiek heeft ontwikkeld, dien
stig lijkt de betrokken maatregelen voor een jaar te
verlengen ; dat evenwel bij de toekenning van deze maat

regelen rekening moet worden gehouden met de politieke
ontwikkelingen die zich op het grondgebied van de voor
malige Sowjetunie en het voormalige Tsjechoslowakije en
het voormalige Joegoslavië hebben voorgedaan ;

De goederen van oorsprong uit het grondgebied van het
voormalige Joegoslavië komen alleen in aanmerking voor
de bepalingen van deze beschikking in zoverre zij van
oorsprong zijn uit de Republieken Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, Slovenië en het grondgebied van de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië.
Artikel 3

De Commissie brengt het Europees Parlement en de
Raad vóór 1 oktober 1 993 verslag uit over de werking van
dit stelsel en de hoeveelheden produkten waarvoor het is
toegepast.

Overwegende dat deze beschikking een afwijking inhoudt
van Aanbeveling nr. 1-64 van de Hoge Autoriteit van de
(') PB nr. L 364 van 28 . 12. 1990, blz. 27.

Artikel 4

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie
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Nr. L 151 /25

VERORDENING (EEG) Nr. 1536/93 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1993

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen
om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector varkensvlees, die in
mei 1993 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de
bilaterale landbouwovereenkomsten tussen enerzijds de Gemeenschap en ander
zijds respectievelijk Oostenrijk en Finland
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

beschikbare hoeveelheid voor de volgende periode wordt
gevoegd,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1156/93 van de
Commissie van 12 mei 1993 houdende bepalingen voor
de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de bilaterale
landbouwovereenkomsten tussen enerzijds de Gemeen
schap en anderzijds respectievelijk Oostenrijk en
Finland ('), en met name op artikel 4, lid 4,
Overwegende dat voor de periode van 1 5 april tot en met
30 juni 1993 voor een aantal produkten de in de invoer
certificaten aangevraagde hoeveelheden niet groter zijn
dan de beschikbare hoeveelheden en derhalve volledig

ingewilligd kunnen worden, terwijl voor een aantal andere
produkten de beschikbare hoeveelheden worden over
schreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

Artikel 1

1 . Op grond van Verordening (EEG) nr. 1 1 56/93 inge
diende aanvragen om invoercertificaten voor de periode
van 15 april tot en met 30 juni 1993 worden ingewilligd
voor het in bijlage I aangegeven percentage.
2. In de eerste tien dagen van de periode van 1 juli tot
en met 30 september 1993 kunnen overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 1 1 56/93 invoercertificaten worden
aangevraagd tot de in bijlage II aangegeven hoeveelheid.

oog op een billijke verdeling, met een vast percentage
verminderd moeten worden ;

Overwegende dat voor de eerste categorie produkten de
overblijvende hoeveelheid moet worden bepaald die bij de

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 1993.

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 117 van 13. 5. 1993, blz. 11 .
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BIJLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd

Al

100

A2

100

A3

100

F1

100

F2

100

F3

100

BIJLAGE II
(in ton)

Groep

Totale beschikbare hoeveelheid

voor de derde periode

Al

92

A2

92

A3

81,5

Fl

917

F2

458

F3

458
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Nr. L 151 /27

VERORDENING (EEG) Nr. 1537/93 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 1993

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 230/93 inzake de opening van een open
bare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van maïs
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Artikel 1

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. 2746/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende algemene regels voor de
toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria voor
de vaststelling van het restitutiebedrag in de sector
granen (3), en met name op artikel 5,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 230/93 van
de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1464/93 (*), een openbare inschrijving is
geopend voor de restitutie bij uitvoer van maïs ;
Overwegende dat het in de huidige situatie dienstig blijkt
om deze inschrijving te verlengen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

Artikel 1 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 230/93 wordt
gelezen :
„3 .

De inschrijving loopt tot en met 29 juli 1993.

Tijdens de geldigheidsduur van de inschrijving
worden wekelijks deelinschrijvingen gehouden ; de
hoeveelheden en de tijdstippen voor het indienen van
de

offertes

daarvoor worden

in

het bericht van

inschrijving vastgesteld.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78 .
27 van 4. 2. 1993, blz. 20.
144 van 16. 6. 1993, blz. 5.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1538/93 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1993

tot opening van openbare inschrijvingen met het oog op de verlening van steun
voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 363/93 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3446/90 van
de Commissie van 27 november 1990 houdende uitvoe

ringsbepalingen betreffende de toekenning van steun aan
de particuliere opslag van schape- en geitevlees (3), gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1258/91 (4), met name
nadere voorschriften voor het houden van een openbare
inschrijving zijn vastgesteld ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3447/90 van
de Commissie van 28 november 1990 betreffende de

bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan
de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1258/91 ,
meer in het bijzonder de minimumhoeveelheden zijn
vastgesteld waarvoor een inschrijving kan worden gehou

Overwegende dat in dat artikel is bepaald dat bij de
toepassing van deze maatregelen wordt uitgegaan van de
situatie in elke noteringszone ; dat het derhalve dienstig is
afzonderlijke inschrijvingen te houden in iedere zone
waar de voorwaarden daartoe zijn vervuld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Afzonderlijke openbare inschrijvingen met het oog op de
verlening van steun voor de particuliere opslag van hele
en halve geslachte lammeren worden in Denemarken,
Italië, Spanje, Groot-Brittannië, Ierland, Noord-Ierland en
Portugal gehouden.

Overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 3447/90 mogen de offertes worden ingediend bij de
interventiebureaus van de betrokken Lid-Staten .
Artikel 2

De offertes moeten uiterlijk op 6 juli 1993 om 14.00 uur
bij het betrokken interventiebureau zijn ingediend.

den ;
Artikel 3

Overwegende dat op grond van artikel 7, lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 3013/89 een openbare inschrijving moet
worden gehouden met het oog op de verlening van steun
voor de particuliere opslag ;

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

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
42 van 19. 2. 1993, blz. 1 .
333 van 30. 11 . 1990, blz. 39.
120 van 15. 5. 1991 , blz. 15.
333 van 30. 11 . 1990, blz. 46.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1539/93 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1993

houdende vaststelling van de uiterste datum waarop aanvragen voor steun aan de
particuliere opslag in de sector varkensvlees kunnen worden ingediend
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector varkensvlees ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), inzon
derheid op artikel 4, lid 6,
Overwegende dat de steunverlening aan de particuliere
opslag, toegekend ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 650/93 van de Commissie van 19 maart 1993 betref

fende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van
steun aan de particuliere opslag in de sector varkens
vlees (3) een gunstig effect heeft gehad op de varkensmarkt
en dat men een tijdelijke stabilisatie van de varkensvlees
prijzen kan verwachten ; dat het daarom dienstig is de

verlening van steun aan de particuliere opslag in de sector
varkensvlees op te schorten ;
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 uiterste datum waarop aanvragen voor steun aan de
particuliere opslag in de sector varkensvlees kunnen
worden ingediend is bepaald op 25 juni 1993.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 1993.

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 129 van 11 . 5. 1989, blz. 12.
O PB nr. L 69 van 20. 3. 1993, blz. 32.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1540/93 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1993

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3814/92 (2), en met name op
artikel 16, lid 8 ,

de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening ;

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 21 juni 1993 geconstateerde representa
tieve marktkoers,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),

Artikel 1

en met name op artikel 5 ,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 789/93 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1521 /93 (5);

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

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 789/93 neergelegde regelen en bepalingen op

Deze verordening treedt in werking op 23 juni 1993 .

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

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
0
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 7.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
79 van 1 . 4. 1993, blz. 66.
150 van 22. 6. 1993, blz. 38.
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BIJLAGE

bij de verordening van.de Commissie van 22 juni 1993 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (!)

1701 11 10

36,07 (')

1701 11 90

36,07 (')

1701 12 10

36,07 (')

1701 12 90

36,07 (')

1701 91 00

44,33

1701 99 10

44,33

1701 99 90

44,33 (2)

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

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.
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II

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

RAAD

RICHTLIJN 93/35/EEG VAN DE RAAD
van 14 juni 1993

tot zesde wijziging van Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpas
sing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100
A,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

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

té 0,

Overwegende dat de juridische onduidelijkheden die nog
in Richtlijn 76/768/EEG (4), met name in de artikelen 1
en 2, voorkomen, moeten worden weggenomen ;

Overwegende dat het wenselijk is gegevens over de in de
kosmetische produkten verwerkte ingrediënten te verza
melen met het oog op een beoordeling van enerzijds alle
vraagstukken rond het gebruik en anderzijds de maatre
gelen die daar op communautair niveau uit voortvloeien
met name met het oog op het samenstellen van een
gemeenschappelijke nomenclatuur van de ingrediënten
die in kosmetische produkten worden gebruikt ; dat het
verzamelen van de gegevens in kwestie kan worden verge
makkelijkt als door de Commissie een inventaris van de
betrokken ingrediënten wordt opgemaakt ; dat deze
inventaris indicatief is en niet bestemd voor het samen

(') PB nr. C 52 van 28. 2. 1991 , blz. 6, en
PB nr. C 249 van 26. 9. 1992, blz. 5.

O PB nr. C 176 van 13. 7. 1992, blz. 92, en
PB nr. C 150 van 31 . 5. 1993 .

(3) PB nr. C 269 van 14. 10. 1991 , blz. 15.
(**) PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij Richtlijn 92/86/EEG van de Commissie (PB nr. L
325 van 11 . 11 . 1992, blz. 18).

stellen van een limitatieve lijst van in kosmetische
produkten gebruikte stoffen ;

Overwegende dat het, om ervoor te zorgen dat kosmeti
sche produkten zonder voorafgaande procedures in de
handel kunnen worden gebracht en dat de vereiste gege
vens over het eindprodukt uitsluitend op de plaats van
produktie of eerste invoer in de Gemeenschap ter
beschikking worden gehouden, alsmede met het oog op
een betere voorlichting van de consument, noodzakelijk is
tot doorzichtigheid te komen ten aanzien van de in
kosmetische produkten verwerkte ingrediënten ; dat deze
doorzichtigheid zou moeten worden bewerkstelligd door
de functie van het kosmetische produkt en de lijst van de
daarin verwerkte ingrediënten op de verpakking te
vermelden ; dat, indien het in de praktijk onmogelijk is
de ingrediënten en de voorzorgen in verband met het
gebruik op de recipiënt of de verpakking te vermelden,
deze informatie dient te worden bijgevoegd zodat de
consument over alle nodige informatie beschikt ;
Overwegende dat een nadere omschrijving moet worden
gegeven van de informatie betreffende het kosmetische
eindprodukt die op de plaats van produktie of eerste
invoer in de Gemeenschap ter beschikking van de contro
le-instanties moet worden gehouden ; dat deze informatie
alle noodzakelijke gegevens zou moeten bevatten met
betrekking tot de identiteit, de hoedanigheid, de veilig
heid voor de gezondheid van de mens en de werking
waarop het kosmetische produkt aanspraak maakt ;

Overwegende dat met het oog op controle evenwel zou
moeten worden bepaald dat aan de betrokken bevoegde
instantie mededeling moet worden gedaan van de
plaatsen van produktie en van de noodzakelijke gegevens
voor een snelle en afdoende medische behandeling in
geval van gezondheidsstoornissen ;

23. 6. 93

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Overwegende dat de Commissie dient te worden gemach
tigd om de bijlagen I en VIII van Richtlijn 76/768/EEG
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verplichting om de andere bij deze richtlijn gestelde
eisen na te komen." ;

te wijzigen, gezien het indicatieve en technische karakter
daarvan ;

Overwegende dat bij de beoordeling van de gebruiksvei
ligheid van de in de kosmetische produkten verwerkte
ingrediënten en van het eindprodukt moet worden
voldaan aan de eisen van Richtlijn 86/609/EEG (') die
betrekking heeft op de bescherming van dieren die voor
experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden
worden gebruikt, inzonderheid artikel 7, lid 2 ;

Overwegende dat dierproeven met betrekking tot ingre
diënten of combinaties van ingrediënten vanaf 1 januari
1998 moeten worden verboden, maar dat deze datum

moet worden verschoven indien geen alternatieve
methoden wetenschappelijk zijn gevalideerd ; dat de
Commissie een verslag dient voor te leggen over de op
het gebied van de alternatieve methoden geboekte voor
uitgang,

Artikel 1

Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 1 , lid 1 , wordt vervangen door :
„ 1 . Onder „kosmetische
produkten"
wordt
verstaan : alle stoffen en preparaten die bestemd zijn
om in aanraking te worden gebracht met de verschil
lende delen van het menselijke lichaamsoppervlak
(opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen en uitwen
dige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en
de mondslijmvliezen, met het uitsluitende of hoofd
zakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren,
het uiterlijk ervan te wijzigen en/of lichaamsgeuren te
corrigeren en/of voornoemde lichaamsdelen te
beschermen of in goede staat te houden." ;
2. artikel 2 wordt vervangen door :

Kosmetische produkten die binnen de Gemeenschap
in de handel worden gebracht, mogen de gezondheid
van de mens niet schaden wanneer zij onder normale
of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden
worden aangewend, met name rekening houdend met
de aanbiedingsvorm van het produkt, de etikettering,
de eventuele aanwijzingen voor het gebruik en de
verwijdering ervan, alsmede elke andere aanwijzing of
informatie die wordt verstrekt door de fabrikant of

zijn gevolmachtigde of door ieder ander die verant
woordelijk is voor het op de gemeenschappelijke
markt brengen van deze produkten.
De aanwezigheid van dergelijke waarschuwingen
betrokkenen

evenwel

(') PB nr. L 358 van 18. 12. 1986, blz. 1 .

Indien bij het uitwerken van methoden die dier

proeven op bevredigende wijze kunnen vervangen
onvoldoende vooruitgang is geboekt, met name
wanneer, ondanks alle redelijke inspanningen,
geen alternatieve methoden wetenschappelijk zijn
gevalideerd als methoden die de consument, met
inachtneming van de OESO-richtlijnen voor toxi

citeitsonderzoek, een gelijkwaardige bescherming
garanderen, dient de Commissie uiterlijk op
1 januari 1997 ontwerp-maatregelen in om de
toepassing van deze bepaling voldoende lang, en
in ieder geval ten minste twee jaar, uit te stellen,

De Commissie doet het Europees Parlement en de
Raad jaarlijks een verslag toekomen over de voor
uitgang bij de ontwikkeling, de validering en de
wettelijke erkenning van methoden die ter
vervanging van dierproeven kunnen worden
gebruikt. Dit verslag bevat nauwkeurige gegevens
over het aantal en de aard van de dierproeven ten
behoeve van kosmetische produkten. Deze gege
vens dienen door de Lid-Staten te worden verza

meld, naast de statistieken die zij ingevolge Richt
lijn 86/609/EEG betreffende de bescherming van
dieren die voor experimentele en andere weten
schappelijke doeleinden worden gebruikt, moeten
opstellen. De Commissie ziet in het bijzonder toe

op de ontwikkeling, validering en wettelijke
erkenning van experimentele methoden waarbij
geen levende dieren worden gebruikt ;
4. het volgende artikel wordt ingevoegd :

„Artikel 2

de

„i) ingrediënten of combinaties van ingrediënten die
na 1 januari 1998 op dieren zijn beproefd ten
einde aan deze richtlijn te voldoen.

overeenkomstig de procedure van artikel 10. Vóór
zij deze ontwerp-maatregelen voorlegt, raadpleegt
de Commissie het Wetenschappelijk Comité voor
Cosmetologie.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

ontslaat

3. aan artikel 4, lid 1 , wordt het volgende punt toege
voegd :

niet

van

de

Artikel 5 bis

1 . Uiterlijk op 14 december 1994 stelt de Commis
sie, overeenkomstig de procedure van artikel 10, aan
de hand van met name de door de betrokken indu

strie verstrekte gegevens, een inventaris op van de in
de kosmetische produkten verwerkte ingrediënten.
In dit artikel wordt onder „kosmetische ingrediënten"
verstaan : alle chemische stoffen of preparaten van
synthetische of natuurlijke oorsprong, met uitzonde
ring van parfumerende en aromatische verbindingen,
die in de samenstelling van kosmetische produkten
voorkomen.

De inventaris bestaat uit twee delen : een deel betref

fende parfumerende en aromatische grondstoffen en
een deel betreffende de overige stoffen.
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De inventaris bevat gegevens betreffende :

— de identiteit van het ingrediënt, met name de
chemische benaming, de CTFA-benaming, de
benaming van de Europese Farmacopee, de inter
nationale triviale benaming van de WGO, het
Einecs-, Iupac-, CAS- en Colour Index-nummer,
de gemeenschappelijke benaming als bedoeld in
artikel 7, lid 2 :

— de gebruikelijke functie of functies van het ingre
diënt in het eindprodukt ;
— eventueel de beperkingen en de gebruiksvoor
waarden en waarschuwingen die verplicht op het
etiket moeten worden vermeld, onder verwijzing
naar de bijlagen.

3 . De Commissie publiceert de inventaris en werkt
deze regelmatig bij overeenkomstig de procedure van
artikel 10. De inventaris is indicatief en vormt geen
lijst van de stoffen waarvan verwerking in kosmeti
sche produkten is toegestaan." ;
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g) de lijst van ingrediënten in volgorde van afne
mend gewicht op het tijdstip van de verwerking.
Deze lijst wordt voorafgegaan door het woord
„ingrediënten". Wanneer dit in de praktijk onmo
gelijk is, moeten de ingrediënten op een bijsluiter,
een etiket, strook of kaart, gevoegd bij het
produkt, worden vermeld ; in dit geval moet de
consument door middel van een verkorte aandui

ding of het in bijlage VIII aangegeven symbool,

die op de verpakking moeten zijn aangebracht,
naar bedoelde ingrediënten worden verwezen.

Als ingrediënten worden echter niet beschouwd :

— onzuiverheden van de gebruikte grondstoffen,
— technische hulpstoffen die bij de bereiding
worden gebruikt, maar niet meer in het eind
produkt aanwezig zijn,
— stoffen die in de absoluut noodzakelijke
hoeveelheden worden gebruikt als oplos
middel of als dragers van parfumerende en
aromatische stoffen.

5. de inleidende zin van artikel 6, lid 1 , wordt vervangen
door :

„ 1 . De Lid-Staten treffen alle nodige maatregelen
opdat kosmetische produkten slechts in de handel
kunnen worden gebracht indien op de recipiënt en
op de verpakking in onuitwisbare letters, goed lees
baar en zichtbaar, de volgende aanduidingen zijn
aangebracht ; de onder g) Vermelde aanduidingen
hoeven evenwel alleen op de verpakking te worden
aangebracht ;

6. artikel 6, lid 1 , onder d), wordt vervangen door :
„d) de bijzondere voorzorgen in verband met het
gebruik, met name die welke zijn aangegeven in
de kolom „gebruiksvoorwaarden en waarschu
wingen die verplicht op het etiket moeten
worden vermeld" van de bijlagen III, IV, VI en
VII, en die op de recipiënt en op de verpakking
moeten zijn vermeld, alsmede eventuele aanwij
zingen omtrent bijzondere voorzorgsmaatregelen
voor kosmetische produkten bestemd voor
professioneel gebruik, met name door kappers.
Wanneer dit in de praktijk onmogelijk is, moeten
deze vermeldingen op een bijsluiter, een etiket,
strook of kaart, gevoegd bij het produkt, worden
aangebracht ; in dat geval moet de consument
door middel van een verkorte aanduiding of het
in bijlage VIII aangegeven symbool, die op de
recipiënt en op de verpakking moeten zijn aange
bracht, naar deze vermeldingen worden verwe
zen ." ;

7. aan artikel 6, lid 1 , worden de volgende punten toege
voegd :

„f) de functie van het produkt, behalve wanneer deze
blijkt uit de aanbiedingsvorm van het produkt ;

Parfumerende en aromatische verbindingen en
grondstoffen daarvan worden aangegeven door het
woord „parfum" of „aroma". Ingrediënten waarvan
de concentratie minder dan 1 % bedraagt, mogen,
in willekeurige volgorde worden vermeld na de
ingrediënten waarvan de concentratie meer dan
1 % bedraagt. Kleurstoffen mogen in willekeurige
volgorde na de overige ingrediënten worden
vermeld, overeenkomstig het Colour Index
nummer of de kleuraanduiding vermeld in bijlage
iv.

Voor opschikprodukten die in verschillende
tinten op de markt gebracht worden, mogen alle
in het gamma gebruikte kleurstoffen worden
vermeld op voorwaarde dat de woorden „kan . . .
bevatten" worden toegevoegd.

De ingrediënten moeten worden aangeduid met
de in artikel 7, lid 2, bedoelde triviale naam of,
indien die ontbreekt, met een van de in artikel 5

bis, lid 2, eerste streepje, genoemde benamingen.

Uiterlijk op 14 december 1994 stelt de
Commissie overeenkomstig de procedure van
artikel 10 de criteria en voorwaarden vast volgens
welke een fabrikant om redenen van fabrieksge
heim kan vragen dat een of meer ingrediënten
niet op bovengenoemde lijst hoeven te worden
vermeld." ;
8 . aan artikel 6 worden aan het eind van lid 1 de

volgende twee alinea's toegevoegd :
„Indien het vanwege omvang of vorm ondoenlijk is
de aanduidingen bedoeld in lid 1 , onder d) en g), te
vermelden op een bijsluiter, moeten genoemde
aanduidingen worden aangebracht op een etiket,
strook of kaart die bij het kosmetische produkt
worden gevoegd of daaraan wordt vastgemaakt.
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Indien het, in het geval van zeep en badparels en
andere kleine produkten, vanwege omvang of vorm
ondoenlijk is de waarschuwingen aan te brengen op
een etiket, strook of kaart, gevoegd bij het produkt of
een bijsluiter, worden zij vermeld op een mededeling
in de onmiddellijke nabijheid van de recipiënt waarin
het kosmetische produkt te koop wordt aangebo
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benaming en het codenummer van de verbinding,
alsmede de identiteit van de leverancier ;

b) de fysisch-chemische en microbiologische specifi
caties van de grondstoffen en van het eindprodukt
en de eisen inzake zuiverheid en microbiologische
controle van de kosmetische produkten ;

den." ;

9. aan artikel 6, lid 3, wordt onderstaande tekst toege
voegd :

„Bovendien moet bij iedere verwijzing naar dier
proeven duidelijk worden aangegeven of de uitge
voerde proeven het eindprodukt en/of de ingre
diënten daarvan betroffen." ;

10. artikel 7, lid 2, wordt vervangen door :
„2. Zij kunnen evenwel eisen dat de vermeldingen
bedoeld in artikel 6, lid 1 , onder b), c), d) en f), in elk
geval in hun nationale of officiële taal of talen zijn
gesteld ; bovendien kunnen zij eisen dat de vermel
dingen bedoeld in artikel 6, lid 1 , onder g), in een taal
zijn gesteld die voor de consument gemakkelijk te
begrijpen is. Te dien einde stelt de Commissie over
eenkomstig de procedure van artikel 10 een gemeen
schappelijke nomenclatuur van de ingrediënten
vast." ;

1 1 . artikel 7, lid 3, wordt vervangen door :
„3 .

Bovendien kan iedere Lid-Staat eisen dat, met

c) de produktiemethode volgens de goede produktie
praktijken vastgesteld in het Gemeenschapsrecht
of, bij ontstentenis daarvan, in het recht van de
betrokken Lid-Staat ; de voor de produktie of de
eerste invoer in de Gemeenschap verantwoorde
lijke persoon moet beschikken over een passend
niveau van beroepskwalificatie of ervaring volgens
de wetgeving van de Lid-Staat waar de produktie
of de eerste invoer plaatsvindt ;

d) de beoordeling van de veiligheid van het eindpro
dukt voor de gezondheid van de mens. Te dien
einde houdt de fabrikant rekening met het alge
mene toxicologische profiel, de chemische struc
tuur en het blootstellingsniveau van de ingrediën
ten .

Ingeval een zelfde produkt op verschillende
plaatsen in de Gemeenschap wordt geproduceerd,
kan de fabrikant één enkele plaats van produktie
kiezen waar deze gegevens ter beschikking worden
gehouden. In dit verband dient hij, wanneer hem
dit in het kader van controles wordt gevraagd, de
gekozen plaats aan de betrokken controle
instanties mede te delen ;

het oog op een snelle en afdoende medische behan
deling in geval van gezondheidsstoornissen, adequate
en voldoende gegevens betreffende de in de kosmeti
sche produkten gebruikte stoffen ter beschikking
worden gesteld van de bevoegde instantie, die erop
moet toezien dat van deze gegevens slechts in het
kader van de behandeling gebruik wordt gemaakt.

e) naam en adres van de gekwalificeerde personen die
verantwoordelijk zijn voor de onder d) bedoelde
beoordeling. Deze personen behoren een diploma,
als omschreven in artikel 1 van Richtlijn 89/48/
EEG, te hebben in de farmacie, toxicologie,
dermatologie, geneeskunde of een gelijksoortige
studierichting ;

De Lid-Staten wijzen de bevoegde instantie aan en
delen de desbetreffende gegevens mede aan de

f) de bestaande gegevens inzake de voor de gezond
heid van de mens ongewenste bijwerkingen van
het kosmetische produkt ;

Commissie die deze in het Publikatieblad van de

Europese Gemeenschappen bekendmaakt." ;
12. het volgende artikel wordt ingevoegd :
„Artikel 7 bis

1 . De fabrikant, zijn gevolmachtigde, degene voor
wiens rekening een kosmetisch produkt gefabriceerd
is of degene die voor het in de Gemeenschap in de
handel brengen van ingevoerde kosmetische
produkten verantwoordelijk is, houdt op het overeen
komstig artikel 6, lid 1 , onder a), op het etiket
vermelde adres, voor controledoeleinden de volgende
gegevens ter gerede beschikking van de bevoegde

g) bewijzen van de werking waarop het kosmetische
produkt aanspraak maakt wanneer de aard van de
werking of het produkt zulks rechtvaardigt.
2. De in lid 1 , onder d), bedoelde beoordeling van
de veiligheid voor de gezondheid van de mens, wordt
uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van goede
laboratoriumpraktijken als vastgesteld bij Richtlijn
87/ 18/EEG van de Raad van 18 december 1986

betreffende de onderlinge aanpassing van de wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de
toepassing van de beginselen van goede laboratorium
praktijken en het toezicht op de toepassing ervan
voor tests op chemische stoffen (*).

instanties van de betrokken Lid-Staat :

a) de kwalitatieve en kwantitatieve formule van het
produkt ; voor parfumerende verbindingen en
parfums worden deze gegevens beperkt tot de

3. De in lid 1 bedoelde gegevens moeten beschik
baar zijn in de landstaal of -talen van de betrokken
Lid-Staat of in een voor de bevoegde instanties
gemakkelijk te begrijpen taal.
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4. De fabrikant, zijn gevolmachtigde, degene voor
wiens rekening een kosmetisch produkt gefabriceerd
is of degene die voor het in de Gemeenschap in de
handel brengen van ingevoerde kosmetische
produkten verantwoordelijk is, stelt de bevoegde
instantie van die Lid-Staat van de plaats van

produktie of van eerste invoer in kennis van het adres
van de plaatsen van produktie of van eerste invoer in
de Gemeenschap van de kosmetische produkten
alvorens deze in de Gemeenschap in de handel
worden gebracht.
5. De Lid-Staten wijzen dè in de leden 1 en 4
bedoelde bevoegde instanties aan en delen de desbe
treffende gegevens mede aan de Commissie, die deze
in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen bekendmaakt.
De Lid-Staten zien erop toe dat genoemde autori
teiten onderling samenwerken op de gebieden waar
dit voor de goede toepassing van deze richtlijn nood
zakelijk is.

23 . 6 . 93

schap gevestigde fabrikanten of importeurs geen
produkten in de handel brengen die niet aan deze richt
lijn voldoen.

2. De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn
opdat de in lid 1 bedoelde produkten na 31 december
1997 niet meer aan de eindverbruiker kunnen worden

verkocht of overgedragen.
Artikel 3

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 14 juni 1995 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar onderhavige richtlijn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de Lid-Staten .

0 PB nr. L 15 van 17. 1 . 1987, blz. 29 ".
3. artikel 8, lid 2, wordt vervangen door :

„2. Volgens dezelfde procedure worden vastgesteld,
in voorkomend geval, de gemeenschappelijke nomen
clatuur van de in de kosmetische produkten
verwerkte ingrediënten en, na raadpleging van het
Wetenschappelijk Comité voor Cosmetologie, de
wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bijlagen van
deze richtlijn aan de vooruitgang van de techniek aan

2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

van de bepalingen van intern recht die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

te passen." ;

4. de in de bijlage bij deze richtlijn opgenomen bijlage
VIII wordt toegevoegd.
Artikel 2

De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn
>pdat met ingang van 1 januari 1997 de in de Gemeen

Gedaan te Luxemburg, 14 juni 1993 .
Voor de Raad
De Voorzitter

J. TR0JBORG
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 juni 1993

tot machtiging van de Lid-Staten afwijkingen van sommige bepalingen van
Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan voor naaldhout dat een warmtebe
handeling heeft ondergaan, van oorsprong uit Canada, en tot vaststelling van
nadere bepalingen inzake het merken van dergelijk hout
(93/365/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van
21 december 1976 betreffende de beschermende maatre

gelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
produkten schadelijke organismen ('), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 93/ 19/EEG (2), en met name op artikel 14,
lid 3, derde streepje,
Gezien de verzoeken van de Lid-Staten,

Overwegende dat krachtens Richtlijn 77/93/EEG hout
van Coniferae, met uitzondering van Thuja L., ander dan
hout in de vorm van :

— plakjes, spanen of kleine stukjes, resten of afval, geheel
of gedeeltelijk verkregen uit die Coniferae,
— pakkisten, kratten of trommels,
— laadborden, laadkisten of andere laadplateaus,
— stuwmateriaal, tussenschotten of dwarsbalken,

maar inclusief hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak
niet heeft behouden, van oorsprong uit Canada, China,
Japan, Korea, Taiwan en de Verenigde Staten van
Amerika wegens het gevaar voor insleep van schadelijke
organismen niet in de Gemeenschap mag worden
binnengebracht, tenzij het een adequate warmtebehande
ling heeft ondergaan waardoor in de kern ervan 30
minuten lang een temperatuur is bereikt van ten minste
56 0 C, en het vergezeld gaat van de in artikel 7 of
artikel 8 van vorengenoemde richtlijn voorgeschreven

vereiste warmtebehandeling heeft ondergaan waardoor in
de kern ervan 30 minuten lang een temperatuur van ten
minste 56 ° C is bereikt ;

Overwegende dat de Commissie uit informatie die haar
door Canada is verstrekt, tot de conclusie is gekomen dat
dit land een officieel erkend en gecontroleerd programma
van toezicht op het uitvoeren van de warmtebehandeling
heeft opgezet om ervoor te zorgen dat het hout in goedge
keurde droogkamers een warmtebehandeling ondergaat
waardoor in de kern ervan 30 minuten lang een tempera
tuur wordt bereikt van ten minste 56 0 C ten einde de

betrokken schadelijke organismen (Bursaphelenchus
xylophilus en de vectoren daarvan) door de hitte te
doden ; dat er minder kans bestaat dat schadelijke orga
nismen worden ingesleept als het hout vergezeld gaat van
een in het kader van dat programma afgegeven „Heat
Treatment Certificate Using Heat Chamber* (certificaat
van warmtebehandeling);
Overwegende dat de Commissie ervoor zal zorgen dat
Canada alle technische informatie verstrekt die nodig is
om na te gaan of het programma van toezicht op het
uitvoeren van de warmtebehandeling goed functioneert ;

Overwegende dat deze beschikking vóór 1 april 1995
opnieuw zal worden onderzocht ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

certificaten ;

Overwegende dat momenteel naaldhout van oorsprong uit
Canada in de Gemeenschap wordt binnengebracht ; dat in
dat land voor dat hout normaal geen fytosanitaire certifi
caten worden afgegeven ; dat nadere bepalingen moeten
worden vastgesteld inzake het merken van hout dat de
(') PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20.
(2) PB nr. L 96 van 22. 4. 1993, blz. 33.

Artikel 1

1 . De Lid-Staten worden gemachtigd om onder de in
lid 2 vastgestelde voorwaarden afwijkingen toe te staan
van het bepaalde in artikel 7, lid 2, en artikel 1 2, lid 1 ,
onder b), van Richtlijn 77/93/EEG, voor naaldhout dat
een adequate warmtebehandeling heeft ondergaan, van
oorsprong uit Canada.
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2. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn :
a) Het hout moet afkomstig zijn van zagerijen, respec
tievelijk behandeld zijn in daarvoor geoutilleerde
bedrijven, die op grond van hun erkenning door het
Ministerie van Landbouw van Canada mogen deel
nemen aan het programma van toezicht op het
uitvoeren van de warmtebehandeling.
b) Het hout moet een warmtebehandeling hebben onder
gaan waardoor in de kern ervan 30 minuten lang een
temperatuur van ten minste 56 ° C is bereikt in droog
kamers die daarvoor zijn getest, geëvalueerd en
geschikt bevonden door een onafhankelijke testorgani
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verzending te verrichten steekproefcontroles, door
inspecteurs van het Ministerie van Landbouw van
Canada.

h) Het hout moet vergezeld gaan van een „Heat Treat
ment Certificate Using Heat Chamber" (certificaat van
warmtebehandeling) dat in het kader van het onder a)
bedoelde programma is gestandaardiseerd en overeen
komstig het in de bijlage opgenomen model is opge
steld, en dat is afgegeven door een bevoegde persoon,
namens de zagerijen die door het Ministerie van Land

bouw van Canada zijn erkend om aan dat programma
deel te nemen .

satie die daartoe is erkend door het Ministerie van

Landbouw van Canada ; de duur van de warmtebehan

deling en de daarbij bereikte temperatuur moeten voor
iedere partij worden geregistreerd en opgetekend.
c) Voor de onder b) bedoelde evaluatie moet een methode
worden gebruikt waarbij wordt bepaald hoeveel tijd in
het slechtste geval nodig is om 30 minuten lang in de
kern van het hout een temperatuur van ten minste
56 °C te bereiken ; voor elke droogkamer worden op

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 5, van
Richtlijn 77/93/EEG stellen de Lid-Staten de Commissie
en de andere Lid-Staten in kennis van alle zendingen die
op grond van deze beschikking zijn ingevoerd en die niet
aan de voorwaarden van artikel 1 , lid 2, onder e) en h),
voldoen .

overeenkomstige wijze warmtebehandelingsschema's
opgesteld.
d) De onder b) bedoelde droogkamers moeten zijn uitge
rust met geijkte apparatuur voor het registreren van de
temperatuur tijdens de warmtebehandeling ; deze
apparatuur moet eveneens worden getest door de onder
b) bedoelde testorganisatie.
e) Als aan de onder b) vastgestelde voorwaarden is
voldaan, moet door de aangewezen persoon van de
onder a) bedoelde zagerij, of onder toezicht van deze
persoon, op elke bundel in het rechterbovenkwartier
van een van de lange zijkanten een gestandaardiseerd
merkteken worden aangebracht.
f) Ten einde ervoor te zorgen dat aan de onder a) tot en
met e) bedoelde voorwaarden wordt voldaan, moet een
controlesysteem worden opgezet door de officiële
sorteerdiensten die in het kader van een door het

Ministerie van Landbouw van Canada goedgekeurd en
onder controle van dit Ministerie uitgevoerd
programma zijn erkend en bevoegd verklaard.
g) Het controlesysteem moet voorzien in toezicht in de
onder a) bedoelde erkende zagerijen en in vóór de

Artikel 3

De in artikel 1 verleende machtiging geldt met ingang
van 1 juni 1993. De machtiging wordt ingetrokken als
blijkt dat de in artikel 1 , lid 2, vastgestelde voorwaarden
niet volstaan om het binnenbrengen van schadelijke orga
nismen te voorkomen of dat niet aan die voorwaarden

wordt voldaan. De machtiging wordt vóór 1 april 1995
opnieuw onderzocht.
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 2 juni 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
HEAT TREATMENT CERTIFICATE
— USING HEAT CHAMBERS

Exporter (Name and address)
Exportateur (nom et adresse)

CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR
AVEC CHAMBRES THERMIQUES

Import entry reference

Certificate No / N° de certificat

Référence d'entrée aux douanes

Date (of / d'inspectioh/certification)
Buyer Contract No

Lot No / N 0 du lot

N° du contrat de I acheteur

Consignee (Name and address)

Mill ( Name and address)
Scierie (nom et adresse)

Destinataire (nom et adresse)

Ship name / Nom du navire

Country of origin / Pays d'origine
CANADA

Point of loading / Lieu de chargement

Port of exit / Port de départ

Mill No (agency logo / no)
N0 de scierie (logo de l'organisme / n0

Country of destination / Pays destinataire

Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by
Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by
this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that
agency, without financial liability to it or its officers.

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé
par la division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les
produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet
organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit
imputée à l'organisme ou à ses agents.

The coniferous lumber to which this certificate applies has been heated to

Le bois de conifère débité qui est visé par le présent certificat a été soumis à
un traitement thermique d'une durée mortelle pour le nématode du pin et son

achieve thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector.

vecteur.

Authorized person responsible for certification - Personne autorisee responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur

and / et

Print / En majuscules

Signature

date

USE OF CERTIFICATE

USAGE DU CERTIFICAT

• Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers
approved by Agriculture Canada .

• Ne doit être émis que par les organismes de classements, scie
ries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture
Canada .

• Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper,
exporter or importing country.
Exporter - for optional use of exporter.

• Tous les espaces ombragés sont réservés è l'usage facultatif de
la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du
pays importateur.

Import entry reference - for use by country to which document is

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays

directed .

de destination du certificat

Consignee - for optional use of exporter.

Contract No - the buyer contract number.

Certificate No - refers to a number to be assigned by the autho
rized issuing mill/shipper/agency. Each certificate must bear an
individual number so as to clearly identify each individual certifi
cate. This is required by Agriculture Canada .
Date of inspection/certification - refers to the date on which
the inspection and certification occurred.
Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - refers to the mill name or division and provides the address.
This information may be pre-printed on to the certificate .

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned
by Agriculture Canada to approved participants in the programme .
To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as

provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed
with and approved by Agriculture Canada may participate in the
programme. The mill number may be pre-printed on to the certifi
cate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.
Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être

assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé . Chaque certificat
doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence
d'Agriculture Canada .
Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et
la certification du bois scié ont eu lieu .

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la
scierie .

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris
l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance
sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro
d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants
au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut
correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes
de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés
et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au
programme . Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur
le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme
et un chiffre .

Ship name - for optional use of exporter.
Point of loading - for optional use of exporter.
Port of exit - for optional use of exporter.

Port of destination - for optional use of exporter.

Country of origin - Canada .

Country of destination - these certificates may only be used for
lumber destined for countries who have approved their use .

Description of consignment - must include information on the
species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle
numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on
the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on
face of certificate, in the ' Description of consignment' block the
number of supplementary pages appended. These additional
pages must bear the mill number, certificate number and signa
ture .

If an aggregated consignment is based on numerous certificates,
list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate

numbers and dates) on the single certificate describing the aggre

gated consignment. The individual certificates need not accom
pany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.

Name and signature - the name of the person responsible for the
certificate programme at the mill or for the shipper or the agency,
shall print, or legibly write or type their name beside the signature
block. The authorized accountable person for the mill/shipper/
agency should sign the certificate. The signature indicates the
lumber has been properly heat treated , inspected and meets the
importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be
presented to the competent authorities in the importing country
when the lumber is landed . Issuers must retain copies for their
records and for auditing purposes by Agriculture Canada .
Production / printing of certificate - approved participants must
print their certificates as the standard format illustrates. They may
be printed electronically. The approved mill number may be pre
printed on the documents.

Nom du navire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Lieu de chargement - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Port de départ - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Port destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Pays d'origine - Canada.
Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilises que
pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.
Description du chargement - Doit inclure les renseignements au
sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets,
numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'es
pace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplé
mentaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du
chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces
dernières doivent porter le numéro de la spierie, le numéro du
certificat et la signature.
Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompa
gnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats

(c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et
dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est
pas nécessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela consti
tuerait une deuxième certification .

Nom et signature - La personne responsable du programme de
certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'orga
nisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylo
graphier son nom à côté de la case réservée à la signature . Elle
doit également signer le certificat, è titre de personne autorisée au
nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le
bois a été traité à la chaleur convenablement, qu'il a été inspecté
et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.
Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté
aux autorités compétentes du pays importateur lorsque le bois est
déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux
mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de véri
fication par Agriculture Canada.
Production et impression des certificats - Les scieries et les
expéditeurs doivent assurer la reproduction des certificats, à partir
du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électronique
ment. Il est également permis d'imprimer è l'avance le numéro
approuvé de la scierie.
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1272/93 van de Raad van 24 mei 1993 betreffende de
opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor
bepaalde visserijprodukten (1993)

(Publikatieblad, van de Europese Gemeenschappen nr. L 131 van 28 mei 1993)
Bladzijde 3, bijlage, eerste kolom, eerste volgnummer :
in plaats van : „09.2753"
te lezen :

„09.2754".
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