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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 3080/93 VAN DE RAAD
van 5 november 1993

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 (')
een op het geharmoniseerde systeem gebaseerde nomen
clatuur, „gecombineerde nomenclatuur" genoemd, is inge

functionaliteit van geïntegreerde schakelingen ; dat het
dienstig is voor de genoemde produkten onderverdelingen
met bepalingen in verband met de bijzondere bestem
mingen op te nemen onder GS-code 9030 81 ;

Overwegende dat de gecombineerde nomenclatuur bijge
volg dient te worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

steld ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4142/87 van
de Commissie (2) de voorwaarden en bepalingen zijn vast
gesteld waaraan voor bepaalde goederen de toepassing van
een gunstige tariefregeling in verband met hun bijzondere
bestemming is onderworpen ;

Overwegende dat goederen die onder de bepalingen in
verband met de bijzondere bestemmingen vallen, bij het
in het vrije verkeer brengen alleen voor een verlaagd tarief
of een nultarief in aanmerking komen indien zij voor een
bepaalde bestemming worden gebruikt ;

Overwegende dat het dienstig is bepaalde types testappa
ratuur voor geïntegreerde schakelingen vrij te stellen van
de douanerechten bij invoer overeenkomstig de bepa
lingen in verband met de bijzondere bestemmingen,
indien deze apparatuur bestemd is voor het testen van de

Artikel 1

1 . De gecombineerde nomenclatuur die is gehecht aan
Verordening (EEG) nr. 2658/87, wordt gewijzigd overeen
komstig de bijlage bij onderhavige verordening.

2. De in de onderhavige verordening vastgestelde wijzi
gingen van de onderverdelingen van de gecombineerde
nomenclatuur
worden
toegepast
als
Taric
onderverdelingen totdat zij overeenkomstig artikel 12 van
Verordening (EEG) nr. 2658/87 in de gecombineerde
nomenclatuur worden opgenomen.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 5 november 1993 .
Voor de Raad
De Voorzitter
E. TOMAS

(') PB nr. L 256 van 7 . 9 . 1987, blz . 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2551 /93 (PB nr. L 241 van
27. 9. 1993, blz. 1 ).
(2) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1987, blz . 81 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1419/91 (PB nr. L 135
van 30 . 5. 1991 , blz. 30).
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BIJLAGE

Invoerrecht

Omschrijving

GN-code

Bijzondere
maatstaf

%

Conventioneel
%

(2)

(3)

(4)

(5)

9030 81 10

(ongewijzigd)

9030 81 20

- - — testapparatuur met randgeleiding voor halfgeleider
produkten, geschikt voor het testen van functies
opgenomen in geïntegreerde schakelingen (2)

16 (')

'1

—

— — — — testapparatuur
voor
halfgeleiderprodukten,
geschikt voor het testen van functies opgenomen
in geïntegreerde digitale schakelingen (2)

16 (')

11

—

— — — — testapparatuur
voor
halfgeleiderprodukten,
geschikt voor het testen van functies opgenomen
in geïntegreerde analoge/digitale schakelingen (2)

1 6 (')

11

—

— — — — testapparatuur
voor
halfgeleiderprodukten,
geschikt voor het testen van functies opgenomen
in geïntegreerde analoge schakelingen (2)

1 6 (')

11

—

— — — — andere

16

11

—

0)

Autonoom

9030 10
tot en met

— — — andere :

9030 8181

9030 81 83

9030 81 85

9030 81 89
9030 89
tot en met

9030 90 90

(ongewijzigd)

(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalin
gen .

(') De inning van dit recht is geschorst tot en met 31 december 1994.

Taric-codes voor 1993 en 1994 : 9030 81 90*10
9030 81 90*20
9030 81 90*30

9030 81 90*40 .
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Nr. L 277/3

VERORDENING (EG) Nr. 3081 /93 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 1993

tot intrekking van Verordening (EEG) itir. 2750/93 betreffende het beëindigen van
de visserij op zwarte koolvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van
Frankrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241 /87 van de Raad van
23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatre
gelen voor controle op de activiteiten van vissersvaar
tuigen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3483/88 (2), inzonderheid op artikel 11 , lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2750/93 van
de Commissie (3) de visserij op zwarte koolvis in de
wateren van ICES-gebieden Vb (EG-zone), VI, XII, XIV
verboden werd voor vaartuigen die de vlag voeren van
Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd ;
Overwegende dat uit de laatste vangstcijfers van Frankrijk
voor dit bestand blijkt dat het quotum in feite nog niet
volledig gebruikt is ; dat daarom de visserij op zwarte

koolvis in de wateren van ICES-gebieden Vb (EG-zone),
VI, XII, XIV door vaartuigen die de vlag voeren van
Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd opnieuw
moet worden toegelaten ; dat het daarom noodzakelijk is
Verordening (EEG) nr. 2750/93 in te trekken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2750/93 wordt hierbij ingetrokken.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 8 november 1993 .
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 207 van 29 . 7 . 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
O PB nr. L 249 van 7. 10 . 1993, blz. 6.
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VERORDENING (EG) Nr. 3082/93 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 1993

betreffende het beëindigen van de visserij op „andere soorten" door vissersvaar
tuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241 /87 van de Raad van
23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatre
gelen voor controle op de activiteiten van vissersvaar
tuigen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3483/88 (2), inzonderheid op artikel 11 , lid 3,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3921 /92 van de
Raad van 20 december 1992 houdende verdeling, voor
1993, van bepaalde vangstquota over de Lid-Staten voor
vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone
van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen ('),
quota vastlegt voor „andere soorten" voor 1993 ;
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat ;

hebben bereikt ; dat het Verenigd Koninkrijk de visserij
op dit bestand verboden heeft met ingang van 13 oktober
1993 ; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te
houden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van „andere soorten" in de wateren van
ICES-gebied IV (Noorse wateren ten zuiden van
62° 00 ' NB), door vaartuigen die de vlag voeren van het
Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk
zijn geregistreerd, wordt het aan het Verenigd Koninkrijk
voor 1993 toegewezen quotum geacht volledig te zijn
gebruikt.
De visserij op „andere soorten" in de wateren van ICES
gebied IV (Noorse wateren ten zuiden van 62° 00' NB),
door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd
Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregi
streerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de
overlading en het lossen van dit bestand welke door
vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de
datum van toepassing van deze verordening
Artikel 2

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van „andere soorten" in de
wateren van ICES-gebied IV (Noorse wateren ten zuiden
van 62° 00 ' NB) door vaartuigen die de vlag voeren van
het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Konink

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

rijk zijn geregistreerd het voor 1993 toegewezen quotum

Zij is van toepassing vanaf 13 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 8 november 1993 .
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(■) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 306 van 11 . 11 . 1988, blz. 2.
O PB nr. L 397 van 31 . 12. 1992, blz. 44.
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VERORDENING (EG) Nr. 3083/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 1993

tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog
op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten, die in het bezit is van de inter
ventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr . 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1 566/93 (2).
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3877/88 van de Raad van
12 december 1988 tot vaststelling van de algemene voor
schriften voor de afzet van alcohol die is verkregen bij
distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van

Verordening (EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van
de interventiebureaus (3),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 377/93 van
de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2192/93 (% de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
voor de afzet van alcohol die is verkregen bij distillatie als
bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening
(EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van de interventie

Overwegende dat moet worden voorzien in verkopen voor
uitvoer naar enerzijds bepaalde landen van Midden
Amerika en anderzijds de landen van het Caribische

gebied waarop het „Caribbean Basin Initiative" betrekking
heeft, met name om rekening te houden met bepaalde
extra kosten die het gevolg zijn van de afstand, en met de
verschillende laadmogelijkheden in de landen waarop het
„Caribbean Basin Initiative" betrekking heeft ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2192/93, betref
fende bepaalde ontstaansfeiten van de in de wijnbouw
sector te gebruiken landbouwomrekeningskoersen en tot
wijziging van met name Verordening (EEG) nr. 377/93, de
landbouwomrekeningskoersen zijn vastgesteld die moeten
worden gehanteerd om de voor de gewone inschrijvingen
voorgeschreven betaling en zekerheden in nationale
valuta om te rekenen ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

bureaus ;
Artikel 1

Overwegende dat het, gelet op de opslagkosten voor alco
hol, wenselijk is gewone openbare inschrijvingen te
houden voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwpro
dukten die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de
artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87
en die in het bezit is van het Italiaanse en het Franse

interventiebureau ;

Overwegende dat het wenselijk is gewone openbare
inschrijvingen te houden met het oog op uitvoer van
alcohol naar landen buiten de Gemeenschap voor gebruik
als motorbrandstof ; dat die landen een regelmatigere
voorziening moet worden gewaarborgd ;

1 . 250 000 hl alcohol wordt verkocht bij vijf gewone
openbare inschrijvingen (nrs. 109/93, 110/93, 111 /93,
112/93 en 113/93). Het betreft alcohol uit wijnbouwpro
dukten die bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36
en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 is verkregen en
die in het bezit is van het Italiaanse en het Franse inter
ventiebureau .

De gewone openbare inschrijvingen nrs. 109/93, 110/93,
111 /93, 112/93 en 113/93 hebben elk betrekking op een
hoeveelheid van 50 000 hl alcohol 100 % vol .

2.

Overwegende dat de in het raam van deze verordening
gehouden inschrijvingen betrekking hebben op bepaalde
derde landen waarnaar de uitvoer van alcohol uit wijn
bouwprodukten nagenoeg geen gevaar oplevert voor
verstoring van de markt voor alcohol en gedistilleerde
dranken ; dat het bedrag en de voorschriften voor het vrij
geven van de honoreringszekerheid derhalve kunnen
worden aangepast ;
(')
O
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

84 van 27. 3 . 1987, blz . 1 .
154 van 25 . 6. 1993, blz. 39.
346 van 15. 12. 1988, blz. 7.
43 van 20. 2. 1993, blz . 6.

(4 PB nr. L 196 van 5. 8. 1993, blz. 19.

De te koop aangeboden alcohol :

— is bestemd voor uitvoer uit de Gemeenschap ;

— moet worden geïmporteerd en gedehydreerd in een
van de hierna genoemde derde landen :
— Guatemala,
— Belize,

— Honduras, inclusief de Swaneilanden,
— El Salvador,
— Costa Rica :

— is uitsluitend bestemd voor gebruik als motorbrand
stof.

Nr. L 277/6
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Artikel 2

De plaats van opslag en de nummers van de betrokken
opslagtanks, de hoeveelheid alcohol per tank, het alcohol
gehalte, de kenmerken van de alcohol en bepaalde speci
fieke voorwaarden zijn in de bijlage vastgesteld.
Artikel 3

De verkoop wordt gehouden overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 377/93, en met name de artikelen 10 tot en met
18 en 30 tot en met 38 daarvan .

Ten aanzien van de honoreringszekerheid geldt voor een
in opslagplaatsen van het interventiebureau afgehaalde
hoeveelheid alcohol echter het volgende :
— De helft van deze zekerheid wordt vrijgegeven door
het interventiebureau dat in het bezit was van de afge
haalde alcohol, wanneer de koper het bewijs levert dat

10 . 11 . 93

— De rest van de zekerheid wordt vrijgegeven overeen
komstig artikel 34, lid 3, onder b), van Verordening
(EEG) nr. 377/93 .

Bovendien is een offerte slechts ontvankelijk, wanneer de
inschrijver daarin aangeeft waar de alcohol uiteindelijk als
motorbrandstof zal worden gebruikt en zich ertoe
verbindt dat het produkt werkelijk daar wordt gebruikt.
De offerte moet ook een verklaring van de inschrijver
bevatten dat hij een bindende overeenkomst heeft met
een motorbrandstoffenimporteur in een van de in
artikel 1 , lid 2, genoemde derde landen, die zich ertoe
verplicht de toegewezen alcohol in een van die landen te
dehydreren en deze uitsluitend voor gebruik als motor
brandstof te zullen uitvoeren .

Artikel 4

douanecontrole

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

geplaatst is op het grondgebied van een van de in
artikel 1 , lid 2, genoemde derde landen .

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

de

betrokken

hoeveelheid

onder

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

Gedaan te Brussel, 9 november 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

Nr. L 277/7
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BIJLAGE

GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 109/93 EG

I. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Lid-Staat

Plaats van opslag

Nummer
van de

opslagtank

FRANKRIJK

Hoeveelheid
alcohol

1 00 % vol
in hl

Referentie :

Verordening
(EEG)

Type alcohol

nr. 822/87,
artikel

Verniers
route de Cuxac
11100 Narbonne

50 000

Totaal

35

ruw

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Franse frank monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door een
vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.

II . Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.

Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol.
De desbetreffende kosten zijn voor rekening van cle koper.
III . Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100% vol.
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten
— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel , worden toegezonden,

— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 1 20" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 1 30, Brussel, tussen 1 1 .00 en 1 2.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.
3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 109/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26 november 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de
Commissie worden ingediend.

5. In
a)
b)
c)

elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :
het referentienummer van de gewone inschrijving ( 109/93 EG);
de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;
alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol en de in artikel 3 van deze verordening
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een importeur een overeenkomst heeft om de
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof te gebruiken .

6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tel . 57 51 03 03 ; telex 572025 ; telefax 57 25 07 25).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat: hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 110/93 EG
I. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Plaats van opslag

Lid-Staat

Nummer
van de

opslagtank

FRANKRIJK

Hoeveelheid
alcohol

100 % vol

Referentie :

Verordening
(EEG)

Type alcohol

in hl

nr. 822/87,

38 030

35

ruw

10 950

35

ruw

1 020

36

ruw

artikel

Verniers
Route de Cuxac
11100 Narbonne
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhöne
Soterm

39, avenue Georges
Brassens

13230 Port-Saint
Louis-du-Rhóne
Totaal

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Franse frank monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door een
vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.
II . Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.

Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol.
De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III. Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100% vol.
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden,

— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 120" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 130, Brussel, tussen 11.00 en 12.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven .

3 . De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 110/93 EG voor alcohol — DG Vl-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26. 11 . 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de Commissie
worden ingediend .

5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :
a) het referentienummer van de gewone inschrijving ( 110/93 EG);

b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;
c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol en de in artikel 3 van deze verordening
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een importeur een overeenkomst heeft om de
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof te gebruiken.
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6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :

— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tel. 57 51 03 03 ; telex 572025 ; telefax 57 25 07 25).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing
Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij he t bewijs dat hii een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 111 /93 EG
I. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Lid-Staat

Plaats van opslag

Nummer
van de

opslagtank

FRANKRIJK

Hoeveelheid
alcohol
100 % vol

Referentie :

Verordening
Type alcohol

(EEG)

in hl

nr. 822/87,

41 950

35

ruw

8 050

35

ruw

artikel

Provence Mazout
43, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint
Louis-du-Rhóne
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhöne
Totaal

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Franse frank monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door een
vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.

II . Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.
Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol.
De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.

III. Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100% vol.
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden ,

— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 1 20" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 130, Brussel, tussen 1 1.00 en 12.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.
3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 111 /93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.

4. De biedingen moeten uiterlijk op 26. 11 . 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de Commissie
worden ingediend.
5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :
a) het referentienummer van de gewone inschrijving (111 /93 EG);

b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;
c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof

31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
en de in artikel 3 van deze verordening
importeur een overeenkomst heeft om de
te gebruiken .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

10 . 11 . 93

Nr. L 277/ 11

6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tel. 57 51 03 03 ; telex 572025 ; telefax 57 25 07 25).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 112/93 EG

1 . Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Lid-Staat

Plaats van opslag

Nummer
van de

opslagtank

ITALIË

Hoeveelheid
alcohol
100 % vol
in hl

Referentie :

Verordening
(EEG)

Type alcohol

nr. 822/87,
artikel

Di Trani
Canosa di

Puglia (BA)

16 600

35 en 39

ruw

14 800

35 en 39

ruw

13 300

35 en 39

ruw

5 300

39

ruw

Bertolino

Palermo
Enodistil

Alcamo (PA)
Ge.Dis

Marsala (TP)
Totaal

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Italiaanse lire monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door een
vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.
II. Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.
Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol .

De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III . Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100% vol .
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden ,
— hetzij bij de receptie van het gebouw „ Loi 120" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 130, Brussel, tussen 1 1.00 en 12.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.

3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 112/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26 november 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de
Commissie worden ingediend .
5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :

a) het referentienummer van de gewone inschrijving ( 112/93 EG);

b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;
c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol en de in artikel 3 van deze verordening
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een importeur een overeenkomst heeft om de
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof te gebruiken .
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6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— AIMA, Via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tel. 47 49 91 ; telex 620331 / 620252 / 613003 ; telefax
445 39 40 / 495 39 40).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 113/93 EG

I. Plaats van opslag, hoeveelheid e:n kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Lid-Staat

Plaats vari opslag

Nummer
van de

opslagtank

ITALIË

Referentie :

Hoeveelheid
alcohol
100 % vol
in hl

Verordening
(EEG)

3 000

39

ruw

6 500

39

ruw

3 700

39

ruw

1 900

35

ruw

3 200

36

ruw

7 800

39

ruw

16 400

35 en 39

ruw

7 500

35

ruw

Type alcohol

nr. 822/87,
artikel

Kronon

Sciacca (AG)
Ge . Dis

Marsala (TP)
Vinum

Marsala (TP)
Del Salento

Nocera
(SA)

Superiore

Sapis
S. Egidio
(SA)

M. A.

F. Palma

S. Antimo ( NA)
Bonollo

Anagni (FR)
G. di Lorenzo

Pontevalleceppi
(PG)
Totaal

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Italiaanse lire monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door een
vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau .

II. Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.
Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol.

De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III. Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100% vol.

Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten
— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden ,

— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 1 20" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 130, Brussel, tussen 1 1.00 en 12.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.
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3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 113/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26 november 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de
Commissie worden ingediend.

5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :

a) het referentienummer van de gewone inschrijving ( 113/93 EG);

b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;
c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof

31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
en de in artikel 3 van deze verordening
importeur een overeenkomst heeft om de
te gebruiken.

6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
—- AIMA, Via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tel . 47 49 91 ; telex 620331 / 620252 / 613003 ; telefax
445 39 40 / 495 39 40).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol .
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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VERORDENING (EG) Nr. 3084/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 1993

tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog
op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten, die in het bezit is van de inter
ventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1 566/93 ( ),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3877/88 van de Raad van
12 december 1988 tot vaststelling van de algemene voor
schriften voor de afzet van alcohol die is verkregen bij
distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van

Verordening (EEG ) nr. 822/87 en die in het bezit is van
de interventiebureaus (3),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 377/93 van
de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2192/93 (5), de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
voor de afzet van alcohol die is verkregen bij distillatie als
bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening
(EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van de interventie
bureaus ;

Overwegende dat het, gelet op de opslagkosten voor alco
hol, wenselijk is gewone openbare inschrijvingen te
houden voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwpro
dukten die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de
artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87
en die in het bezit is van het Spaanse, het Italiaanse en

heeft, met name om rekening te houden met bepaalde
extra kosten die het gevolg zijn van de afstand, en met de
verschillende laadmogelijkheden in de landen waarop het
„Caribbean Basin Initiative" betrekking heeft ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2192/93, betref
fende bepaalde ontstaansfeiten van de in de wijnbouw
sector te gebruiken landbouwomrekeningskoersen en tot
wijziging van met name Verordening (EEG) nr. 377/93, de
landbouwomrekeningskoersen zijn vastgesteld die moeten
worden gehanteerd om de voor de gewone inschrijvingen
voorgeschreven betaling en zekerheden in nationale
valuta om te rekenen ;

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

Artikel 1

1 . 350 000 hl alcohol wordt verkocht bij vijf gewone
openbare inschrijvingen (nrs. 114/93, 115/93, 116/93,
117/93 en 118/93). Het betreft alcohol uit wijnbouwpro
dukten die bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36
en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 is verkregen en
die in het bezit is van het Italiaanse, het Spaanse en het
Franse interventiebureau.

het Franse interventiebureau ;

De gewone openbare inschrijvingen nrs. 114/93 en
1 1 5/93 hebben elk betrekking op een hoeveelheid van

Overwegende dat het wenselijk is gewone openbare
inschrijvingen te houden met het oog op uitvoer van
alcohol naar landen buiten de Gemeenschap voor gebruik
als motorbrandstof ; dat die landen een regelmatigere
voorziening moet worden gewaarborgd ;

100 000 hl alcohol 100% vol .

Overwegende dat de in het raam van deze verordening
gehouden inschrijvingen betrekking hebben op bepaalde
derde landen waarnaar de uitvoer van alcohol uit wijn
bouwprodukten nagenoeg geen gevaar oplevert voor
verstoring van de markt voor alcohol en gedistilleerde
dranken ; dat het bedrag en de voorschriften voor het vrij
geven van de honoreringszekerheid derhalve kunnen
worden aangepast ;

Overwegende dat moet worden voorzien in verkopen voor
uitvoer naar enerzijds bepaalde landen van Midden
Amerika en anderzijds de landen van het Caribische
gebied waarop het „Caribbean Basin Initiative" betrekking
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

84 van 27. 3 . 1987, blz . 1 .
154 van 25. 6. 1993, blz. 39.
346 van 15. 12. 1988, blz. 7.
43 van 20. 2. 1993, blz. 6.
196 van 5. 8 . 1993, blz. 19.

De gewone openbare inschrijvingen nrs. 116/93, 117/93
en 1 1 8/93 hebben elk betrekking op een hoeveelheid van
50 000 hl alcohol 100% vol .

2.

De te koop aangeboden alcohol :

— is bestemd voor uitvoer uit de Gemeenschap ;
— moet worden geïmporteerd en gedehydreerd in een
van de hierna genoemde derde landen :
— Sint Christoffer en Nevis,
— de Bahamas,

— de Dominicaanse Republiek,
— Antigua en Barbuda,
— Dominica,

— de Britse Maagdeneilanden en Montserrat,
— Jamaica,
— Santa Lucia,

— Sint Vincent, inclusief de Noordelijke Grenadinen,
— Barbados,

— Trinidad en Tobago,
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— Grenada, inclusief de Zuidelijke Grenadinen,
— Aruba,
— de Nederlandse Antillen : Cura^ao, Bonaire, Sint

Eustatius, Saba en het zuidelijk deel van Sint Maar
ten,

— Guyana,

— de Maagdeneilanden behorende tot de Verenigde
Staten van Amerika ;

— is uitsluitend bestemd voor gebruik als motorbrand
stof.

Artikel 2

De plaats van opslag en de nummers van de betrokken
opslagtanks, de hoeveelheid alcohol per tank, het alcohol
gehalte, de kenmerken van de alcohol en bepaalde speci
fieke voorwaarden zijn in de bijlage vastgesteld.
Artikel 3

De verkoop wordt gehouden overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 377/93, en met name de artikelen 10 tot en met

— De helft van deze zekerheid wordt vrijgegeven door
het interventiebureau dat in het bezit was van de afge
haalde alcohol, wanneer de koper het bewijs levert dat
de

betrokken

onder

douanecontrole

geplaatst is op het grondgebied van een van de in
artikel 1 , lid 2, genoemde derde landen .
— De rest van de zekerheid wordt vrijgegeven overeen
komstig artikel 34, lid 3, onder b), van Verordening
(EEG) nr. 377/93.
Bovendien is een bod slechts ontvankelijk, wanneer de
inschrijver daarin aangeeft waar de alcohol uiteindelijk als
motorbrandstof zal worden gebruikt en zich ertoe
verbindt dat het produkt werkelijk daar wordt gebruikt.

Het bod moet ook een verklaring van de inschrijver
bevatten dat hij een bindende overeenkomst heeft met
een motorbrandstoffenimporteur in een van de in
artikel 1 , lid 2, genoemde derde landen, die zich ertoe
verplicht de toegewezen alcohol in een van die landen te
dehydreren en deze uitsluitend voor gebruik als motor
brandstof te zullen uitvoeren .

Artikel 4

18 en 30 tot en met 38 daarvan .

Ten aanzien van de honoreringszekerheid geldt voor een
in opslagplaatsen van het interventiebureau afgehaalde
hoeveelheid alcohol echter het volgende :

hoeveelheid

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, 9 november 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 114/93 EG

1 . Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Nummer

Lid-Staat

Plaats van opslag

van de

opslagtank

SPANJE

Tarancon

Hoeveelheid
alcohol
100 % vol
in hl

Referentie :

Verordening
(EEG)

Type alcohol

nr. 822/87,
artikel

D-5

25 202

35 + 36

ruw

F-6

26 499

35 + 36

ruw

E-8

25 888

35 -I- 36

ruw

F-8

19 763

35 + 36

ruw

3

2 648

35 + 36

ruw

(Cuenca)
Tarancon

(Cuenca)
Tarancon

(Cuenca)
Tarancon

(Cuenca)
Tomelloso

(Ciudad Real)
Totaal

100 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Spaanse peseta monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door
een vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.

II. Bestemming en gebruik van de alcohol
De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.
Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming eri het gebruik van de alcohol.

De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III . Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 100 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100 % vol .
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden,

— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 120" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 130, Brussel, tussen 11.00 en 12.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven .
3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 114/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26. 11 . 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de Commissie
worden ingediend.
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5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :
a) het referentienummer van de gewone inschrijving ( 114/93 EG);
b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 1 00 % vol ;
c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol en de in artikel 3 van deze verordening
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een importeur een overeenkomst heeft om de
alcohol te dehvdreren en uitsluitend als motorbrandstof te gebruiken.
6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. 347 65 00 ; telex 23427 SENPA ; telefax 521 98 32).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 115/93 EG

i. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Nummer

Lid-Staat

Plaats van opslag

van de

opslagtank

ITALIË

Hoeveelheid

alcohol
100 % vol
in hl

Referentie :

Verordening
(EEG)

Type alcohol

nr. 822/ 87,
artikel

Caviro

Faenza (RA)

1 5 500

35 + 39

ruw

4 900

35 + 39

ruw

Faenza (RA )

46 100

35 4- 39

ruw

Villapana
Faenza (RA )

3 500

35

ruw

2 500

35

ruw

7 300

35

ruw

3 700

36

ruw

8 100

39

ruw

5 500

35

ruw

2 900

36 + 39

ruw

Mazzari

Sant'Agata sul
Santerno (RA)
Neri

Cipriani
Chizzola di Ala

(TN)
G. de Luca

Novoli (LE)
Del Sud

Rutigliano ( BA)
F.lli Balice

Valenzano ( BA)
Di Trani

Canosa di Puglia
(BA)
D'Auria

Ortona (CH)

Totaal

I 100 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Italiaanse lire monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door een
vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.
II. Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.

Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol.

De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III . Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 100 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100 % vol.
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden,
— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 1 20" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 1 30, Brussel, tussen 1 1 .00 en 1 2.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.
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3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 1 1 5/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26 november 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de
Commissie worden ingediend.
5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :

a) het referentienummer van de gewone inschrijving ( 115/93 EG);

b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;
c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol en de in artikel 3 van deze verordening
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een importeur een overeenkomst heeft om de
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof te gebruiken.
6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— AIMA, Via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tel . 47 49 91 ; telex 620331 / 620252 / 613003 ; telefax
445 39 40 / 495 39 40).

De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hi j een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 277/22

10 . 11 . 93

GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 116/93 EG

I. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Lid-Staat

Plaats van opslag

Verordening
(EEG)

18

41 921

35 en 36

ruw

29

8 079

35 en 36

ruw

opslagtank

SPANJE

Villarrobledo
(Albacete)

Referentie :

Hoeveelheid
alcohol
100 % vol
in hl

Nummer
van de

Type alcohol

nr. 822/ 87,
artikel

Villarrobledo

(Albacete)
Totaal

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Spaanse peseta, monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door
een vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.
II. Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.
Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol.

De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III. Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100% vol.
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden,

— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 1 20" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 130, Brussel, tussen 1 1.00 en 12.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.
3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 116/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26 november 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de
Commissie worden ingediend.
5. In
a)
b)
c)

elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :
het referentienummer van de gewone inschrijving (116/93 EG);
de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 1 00 % vol ;
alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol en de in artikel 3 van deze verordening
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een importeur een overeenkomst heeft om de
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof te gebruiken.

6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. 347 65 00 ; telex 23427 SENPA ; telefax 521 98 32).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol .
IV . Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dal hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 117/93 EG

I. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol

Lid-Staat

Plaats van opslag

Verordening
(EEG)

29

34 190

35 en 36

ruw

3

15 810

35 en 36

ruw

opslagtank

SPANJE

Villarrobledo
(Albacete)

Referentie :

Hoeveelheid
alcohol
100 % vol
in hl

Nummer
van de

Type alcohol

nr. 822/ 87,
artikel

Tomelloso

(Ciudad Real)
Totaal

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Spaanse peseta, monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door
een vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.
II. Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.
Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol.

De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III. Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 100% vol.
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn nier. ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden,

— hetzij bij de receptie van het gebouw „Loi 120" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 130, Brussel, tussen 1 1.00 en 12.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.
3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 1 1 7/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26 november 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de
Commissie worden ingediend.

5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :
a) het referentienummer van de gewone inschrijving ( 117/93 EG);
b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;
c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol en de in artikel 3 van deze verordening
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een importeur een overeenkomst heeft om de
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof te gebruiken.

6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— SENPA, Beneficencia 8 , E-28004 Madrid (tel . 347 65 00 ; telex 23427 SENPA ; telefax 521 98 32).
De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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GEWONE OPENBARE INSCHRIJVING Nr. 118/93 EG
I. Plaats van opslag, hoeveelheid en kenmerken van de te koop aangeboden alcohol
u
Lid-Staat

Plaats van opslag

Nummer
van de

opslagtank

FRANKRIJK

iu j

Hoeveelheid

alcohol
loo
1UU %
/0 voi
VOI
in hl

Longuefuye
53200 Longuefuye

Referentie :

,,

50 000

Totaal

■

Verordening
nr (EEG)
822/87
artikel
35

Type alcoho1

ruw

50 000

De gegadigden kunnen bij het bevoegde interventiebureau tegen betaling van 2 ecu per 1 of de tegenwaarde
daarvan in Franse frank monsters van de te koop aangeboden alcohol verkrijgen die zijn genomen door een
vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau.
II . Bestemming en gebruik van de alcohol

De te koop aangeboden alcohol moet uit de Gemeenschap worden uitgevoerd. Hij moet worden ingevoerd
en gedehydreerd in een derde land dat opgenomen is in de lijst in artikel 1 , lid 2, van deze verordening, voor
uitsluitend gebruik als motorbrandstof.

Een internationale controle-instantie levert het betrokken interventiebureau de bewijzen betreffende de
bestemming en het gebruik van de alcohol .
De desbetreffende kosten zijn voor rekening van de koper.
III. Indiening van de biedingen

1 . De biedingen moeten betrekking hebben op 50 000 hl alcohol, uitgedrukt in hl alcohol 1 00 % vol.
Biedingen voor kleinere hoeveelheden zijn niet ontvankelijk.
2. De biedingen moeten

— hetzij per aangetekend schrijven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel, worden toegezonden,
— hetzij bij de receptie van het gebouw „Lei 120" van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 1 30, Brussel, tussen 1 1 .00 en 1 2.00 uur op de in punt 4 genoemde datum worden afgegeven.
3. De biedingen moeten worden ingediend in een verzegelde enveloppe, met de vermelding „Gewone
inschrijving nr. 1 1 8/93 EG voor alcohol — DG VI-E-2 — Alleen te openen in een vergadering van de
groep", die zich bevindt in een tweede, aan de Commissie geadresseerde enveloppe.
4. De biedingen moeten uiterlijk op 26 november 1993 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de
Commissie worden ingediend.
5. In elk bod moeten naam en adres van de inschrijver en bovendien de volgende gegevens zijn vermeld :
a) het referentienummer van de gewone inschrijving ( 118/93 EG);
b) de voor de partij geboden prijs, uitgedrukt in ecu per hl alcohol 100 % vol ;

c) alle verbintenissen en verklaringen vastgesteld in artikel
plaats van eindbestemming van de toegewezen alcohol
bedoelde verklaring van de inschrijver dat hij met een
alcohol te dehydreren en uitsluitend als motorbrandstof

31 van Verordening (EEG) nr. 377/93, de
en de in artikel 3 van deze verordening
importeur een overeenkomst heeft om de
te gebruiken .

6. Elk bod moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat de zekerheid voor deelneming aan de
inschrijving is gesteld. Deze documenten moeten door het volgende interventiebureau zijn afgegeven :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tel . 57 51 03 03 ; telex 572025 ; telefax 57 25 07 25).

De zekerheid moet overeenkomen met een bedrag van 3 ecu per hl alcohol 100 % vol.
IV. Toewijzing

Binnen 20 dagen nadat de koper de kennisgeving van de Commissie betreffende de toewijzing van de
betrokken partij ontvangen heeft, laat hij zich door het betrokken interventiebureau een verklaring van
toewijzing verstrekken en levert hij het bewijs dat hij een honoreringsgarantie heeft gesteld van 20 ecu per hl
alcohol 100 % vol .
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VERORDENING (EG) Nr. 3085/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 1993

tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en
met name op de paragrafen 3 en 10 van Protocol nr. 4
betreffende katoen, gewijzigd bij de Akte van Toetreding
van Spanje en Portugal, en met name op Protocol nr. 14,
en bij Verordening (EEG) nr. 4006/87 van de Commis
sie ('),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2169/81 van de Raad van
27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften
van de steunregeling voor katoen (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1554/93 (3), en met name op
artikel 5, lid 1 ,

Overwegende dat het bedrag van de aanvullende steun,
bedoeld in artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 2169/81 werd vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 2419/93 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3036/93 I 5) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2419/93 genoemde voorschriften en uitvoe
ringsbepalingen op de gegevens waarover de Commissie
op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding geeft tot
wijziging van het op dit tijdstip geldende bedrag van de
steun als vermeld in artikel 1 van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2169/81
bedoelde steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen
wordt vastgesteld op 64,949 ecu per 100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 november
1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 november 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

377
211
154
222
272

van
van
van
van
van

31 . 12. 1987, blz . 49.
31 . 7. 1981 , blz. 2.
25. 6. 1993, blz. 23.
1 . 9 . 1993, blz. 35 .
4. 11 . 1993 , blz. 12.
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VERORDENING (EG) Nr. 3086/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 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
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 ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2193/93 (2), en met name op artikel 10, lid

rentieperiode van 8 november 1993 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2703/93 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,

5, en artikel 11 , lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen , meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 2703/93 van de Commissie (4) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 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 10 november

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

1993 .

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

Gedaan te Brussel, 9 november 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

181
196
387
245

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz . 21 .
5 . 8 . 1993, blz . 22.
31 . 12 1992, blz. 1 .
1 . 10 . 1993, blz. 108 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 9 november 1993 tot vaststelling van de invoer
heffingen 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

87,87 f)(')
87,87 (2) (')
43,40 (')0

1001 90 91

79,85

1001 90 99
1002 00 00

79,85 (9)
11 2,66 0

1003 00 10
1003 00 20

119,26
119,26

1003 00 80

119,260

1004 00 00

90,74

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

87,87 00
87,87 (2)0
99,31 0
25,19 0
25,45 0
23,99 0
0

90
00
90
00
00
00
10

1008 90 90

23,99

1101 00 00

148,64 0

1102
1103
1103
1103
1107

195,25
101,02
101,02
171,63
153,01

10
11
11
11
10

00
30
50
90
11

1107 10 19

117,08

1107 10 91
1107 1099
1107 20 00

223,16 ( 10)
169,500
1 95,73 ( ,0)

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

(■') Voor maïs van oorsprong uit de 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 .
(') Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeen
schap vervoerd, is vastgesteld bij do Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 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 . ?. 1991 , blz. 26).

(7) Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
f) 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.

C) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen , Tsjechcslowakije 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.
("') Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad, verminderd met 5,44 ecu/ton
voor de produkten van oorsprong uit Turkije.
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VERORDENING (EG) Nr. 3087/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 1993

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

Gelet op het Verdrag tot: oprichting van de Europese
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 ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2193/93 (2), en met name op artikel 12, lid

rentieperiode van 8 november 1993 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers ;

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,

4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (J),
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1681 /93 van de
Commissie (4) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van de in artikel 1 , lid
1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
genoemde produkten, 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 10 november

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

1993.

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

Gedaan te Brussel, 9 november 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

181
196
387
159

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
5. 8 . 1993, blz. 22.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 7. 1993, blz. 11 .
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Nr. L 277/29

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 9 november 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 e term .

2' term .

3C term .

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

13,96

12,49

GN-code

1001 90 99

0

0

13,96

12,49

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

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

19,55

17,50

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 1190

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l c term .

2' term .

3 ' term .

4' term .

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

0

24,85

22,23

22,23

1107 10 19

0

0

18,57

16,61

16,61

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code
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VERORDENING (EG) Nr. 3088/93 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 1993

tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt
in de sector varkensvlees in Duitsland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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), en met
name op artikel 20 en artikel 22, tweede alinea,

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de Duitse
autoriteiten alle nodige controle- en bewakingsmaatre
gelen moeten treffen en de Commissie hierover moeten
informeren ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor varkens

vlees geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn
voorzitter vastgestelde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat, vanwege het uitbreken van klassieke
varkenspest in bepaalde produktiegebieden in Duitsland,
door de Commissie voor dit land maatregelen zijn vastge
steld bij Beschikking 93/566/EG van 4 november 1993

tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband
met klassieke varkenspest in Duitsland en houdende
vervanging van Beschikking 93/539/EEG (3), waarbij met
name is voorzien in restricties op het handelsverkeer van
levende varkens, vers varkensvlees en produkten op basis
van varkensvlees dat geen warmtebehandeling heeft
ondergaan uit bepaalde gebieden die eert bijzonder risico
opleveren ;
Overwegende dat de beperkingen van het vrije verkeer
van goederen die voortvloeien uit de toepassing van de
veterinaire maatregelen een ernstige verstoring dreigen te
veroorzaken van de varkensvleesmarkt in Duitsland ; dat

derhalve buitengewone marktondersteunende maatregelen
dienen te worden genomen die uitsluitend gelden voor
levende varkens uit de direct getroffen gebieden en niet
langer dan strikt noodzakelijk is ;

Overwegende dat, om verdere verspreiding van de dier
ziekte te voorkomen, varkens die in de betrokken

gebieden zijn geproduceerd uit het normale circuit van
voor menselijke consumptie bestemde produkten dienen
te worden gehouden en moeten worden verwerkt tot
produkten die niet voor menselijke consumptie bestemd
zijn ;

Overwegende dat moet worden voorzien in de toekenning
van steun voor de levering van de biggen, jonge biggen en
volwassen levende varkens uit de betrokken gebieden aan
de bevoegde autoriteiten ; dat, om misbruik te voorkomen,
leveringen van biggen, die op een gesloten bedrijf worden
gemest, van de steun moeten worden uitgesloten ;
Overwegende dat het, gelet op de omvang van de
epizoötie en, met name, de duur ervan, en bijgevolg de
inspanning die moet worden geleverd om de markt te
ondersteunen, dienstig is dat de Gemeenschap en de Lid
Staat elk een deel van de uitgaven voor hun rekening
nemen ;

(') 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 273 van 5. 11 . 1993, blz. 60.

Artikel 1

1.

Van 29 oktober tot en met 22 november 1993 kan

aan producenten die daarom verzoeken door de Duitse
bevoegde autoriteiten steun worden verleend wanneer
deze producenten hen leveren :
— levende varkens met een gewicht van meer dan 110
kg gemiddeld per partij ;
— biggen met een gewicht van meer dan 25 kg gemid
deld per partij ;
— jonge biggen met een gewicht van meer dan 8 kg
gemiddeld per partij, geproduceerd door gespeciali
seerde, door de bevoegde autoriteiten erkende fokkers.

De gewichtslimiet van 110 kg geldt evenwel niet voor van
29 oktober tot en met 2 november 1993 geleverde
varkens .

2.
De steun die wordt toegekend voor de eerste
322 000 levende varkens en de eerste 98 000 biggen en
jonge biggen komt voor rekening van de begroting van de
Gemeenschap.

3. Duitsland wordt gemachtigd om daarenboven voor
eigen rekening en overeenkomstig het bepaalde in deze
verordening steun te verlenen voor nog eens 138 000
levende varkens en 42 000 biggen en jonge biggen .
Artikel 2

1 . Voor de bedoelde levering komen alleen varkens,
jonge biggen en biggen in aanmerking die zijn gehouden
in de in de bijlage bij deze verordening bedoelde gebie
den .

2. Alleen biggen die niet op een gesloten bedrijf
worden gemest of niet door een gesloten bedrijf voor de
eigen behoeften kunnen worden gebruikt, komen voor
levering in aanmerking.
Artikel 3

De dieren worden op de dag van levering gewogen en
geslacht op een zodanige manier dat de epizoötie zich
niet kan verspreiden.
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De dieren worden zo spoedig mogelijk naar een destruc
tiebedrijf gebracht en worden verwerkt tot produkten van

borgen . Zij stellen de Commissie daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis.

de GN-codes 1501 00 11 , 1506 00 00 en 2301 10 00 .

De dieren mogen evenwel ook worden vervoerd naar een
abattoir waar ze onmiddellijk worden geslacht en waar ze
als halve of hele geslachte dieren kunnen worden opge
slagen in een koelhuis vóór ze worden afgevoerd naar een
destructiebedrijf.

Op deze werkzaamheden wordt toezicht gehouden door
de Duitse bevoegde autoriteiten.

2. Bij de toepassing van deze verordening moeten alle
veterinaire voorschriften van Beschikking 93/566/EG in
acht worden genomen.
Artikel 6

De Duitse bevoegde autoriteiten delen de Commissie elke
woensdag met betrekking tot de vorige week de volgende
gegevens mede :

Artikel 4

1 . De in artikel 1 , lid 1 , bedoelde steun wordt vastge
steld op, af boerderij, 100 ecu per 100 kg geslacht gewicht
voor levende varkens, onder toepassing van de coëfficiënt
0,83 .

— aantal geleverde varkens en totaal gewicht,
— aantal geleverde biggen en totaal gewicht,
— aantal geleverde jonge biggen en totaal gewicht.

2. De steun voor biggen wordt vastgesteld op 25 ecu
per dier, die voor jonge biggen op 20 ecu per dier.

Artikel 7

Artikel 5

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

1 . De Duitse bevoegde autoriteiten nemen alle nodige
maatregelen om de naleving van de voorschriften van
deze verordening, en met name die van artikel 2, te waar

Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 29 oktober 1993.

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

Gedaan te Brussel, 9 november 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

1 . In Niedersachsen, de Kreise : Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau- Fallingbostel, Lüneburg, Emsland,
Cloppenburg, Vechta, Diepholz en Osnabrück.

2. In Baden-Württemberg, de Kreise : Ostalbkreis, Schwäbisch Hall, Rams-Murr, Göppingen en Heiden
heim .

3. In Bayern, de Kreise : Donau-Ries, Ansbach en Ansbach-Stadt.
4. In Rheinland-Pfalz, de Kreise : Germersheim , Südliche Weinstraße en Stadt Landau i.d. Pfalz.

5. In Mecklenburg-Vorpommern, de Kreise : Rostock, Rostock-Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund,
Stralsund- Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Güstrow, Teterow, Malchin, Demmin en Greifswald.
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II

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

COMMISSIE

RICHTLIJN 93/87/EEG VAN DE COMMISSIE
van 22 oktober 1993

tot wijziging van Richtlijn 90/377/ EEG met betrekking tot de plaatsen en regio's
voor de enquête in de Bondsrepubliek Duitsland
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

gas en elektriciteit in de Bondsrepubliek Duitsland de

GEMEENSCHAPPEN,

volgende plaatsen en regio's toe te voegen :
a) In bijlage I, punt 1 1 — Bondsrepubliek Duitsland :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/377/ EEG van de Raad van 29 juni
1990 betreffende een communautaire procedure inzake de
doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit
voor industriële eindverbruikers ('),
Gelet op Richtlijn 90/653/EEG van de Raad van
4 december 1990 houdende aanpassingen voor de toepas
sing in Duitsland van bepaalde communautaire richt
lijnen betreffende de statistische registratie van het goede
renvervoer en van de prijzen van gas en elektriciteit (2),
Overwegende dat Duitsland de plaatsen voor het grondge
bied van de voormalige Duitse Democratisch Republiek

— „Dresden en Berlijn"

b) In bijlage II, punt 2 — Bondsrepubliek Duitsland :
— „Erfurt, Leipzig en Rostock"
c) In bijlage II, punt 13 — Bondsrepubliek Duitsland :
— „Oost"

d) In voetnoot 2 onderaan de bladzijde van bijlage II
wordt punt 13 vervangen door de volgende tekst :

„ De deelstaten worden op de volgende wijze in vier
zones onderverdeeld :

— Noord/Midden :

Sleeswijk-Holstein,

Hamburg,

Bremen, Berlijn, Neder-Saksen, Noord-Hessen
— West : Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Zuid
Hessen en Saarland

heeft vastgesteld, ten einde de verdeling naar regio's en
plaatsen voor de statistieken van de prijzen van gas en

— Zuid : Baden-Wurtemberg, Beieren

elektriciteit uit te breiden ;

— Oost : de deelstaten die niet onder de andere

Overwegende dat het bij artikel 7 van Richtlijn 90/377/
EEG ingestelde raadgevend comité is geraadpleegd inzake
de in de onderhavige richtlijn voorziene maatregelen,

regio's zijn opgenomen .".
Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

De bijlagen van Richtlijn 90/377/EEG worden gewijzigd,
ten einde met het oog op de registratie van de prijzen van

(') PB nr. L 185 van 17. 7. 1990, blz . 16.
(2) PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz . 46.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 1993 .
Voor de Commissie

Henning CHRISTOPHERSEN
Vice - Voorzitter
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RICHTLIJN 93/90/EEG VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1993

betreffende de lijst van stoffen, bedoeld in artikel 13, lid 1 , vijfde streepje, van
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 1

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

De lijst van communautaire wetgeving met betrekking tot

Gelet op Richtlijn 67/548 /EEG van de Raad van 27 juni
1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/72/EEG (2) en inzon
derheid op artikel 13, lid 1 ,
Overwegende dat bij het vijfde streepje van artikel 13,
lid 1 , van Richtlijn 67/548/EEG stoffen die uitsluitend
bestemd zijn voor gebruik voor andere categorieën van
produkten waarvoor communautaire kennisgevings- of

erkenningsprocedures bestaan en waarvoor de eisen
betreffende de te verstrekken informatie gelijkwaardig zijn
aan die van Richtlijn 67/548/EEG worden vrijgesteld van
sommige bepalingen daarvan, met name die met betrek

king tot kennisgeving ; dat de Commissie derhalve een
lijst van zulke communautaire wetgeving dient vast te
stellen ;

categorieën van produkten waarvoor communautaire
kennisgevings- of erkenningsprocedures bestaan en waar
voor de eisen betreffende de te verstrekken informatie,

voor de categorieën van stoffen vermeld in de lijst,
gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 67/548/EEG, is
opgenomen in de bijlage vain deze richtlijn .
Artikel 2

1 . De Lid-Staten dienen de bepalingen vast te stellen
en bekend te maken die nodig zijn om vóór 31 oktober
1993 aan deze richtlijn te voldoen en stellen de
Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële
bekendmaking van die bepalingen. De procedure voor
deze verwijzing wordt vastgesteld door de Lid-Staten.

Overwegende dat er momenteel slechts één communau

Artikel 3

taire wettekst is die voldoet aan de voorwaarden van het

vijfde streepje van artikel 1 3, lid 1 ; dat de lijst evenwel op
gezette tijden opnieuw zal worden bezien en zonodig

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

worden herzien ;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in
overeenstemming zijn met het door het Comité voor de
aanpassing van de richtlijnen aan de vooruitgang van de
techniek uitgebrachte advies over de opheffing van tech
nische handelsbelemmeringen op het gebied van gevaar
lijke stoffen en preparaten,

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1993.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

BIJLAGE
COMMUNAUTAIRE

WETGEVING

MET

BETREKKING

TOT

CATEGORIEËN

VAN

PRODUKTEN WAARVOOR COMMUNAUTAIRE KENNISGEVINGS- OF ERKENNINGS
PROCEDURES
BESTAAN
EN
WAARVOOR
DE
EISEN
BETREFFENDE
DE TE

VERSTREKKEN INFORMATIE, VOOR DE AANGEDUIDE CATEGORIEËN VAN STOFFEN,
GELIJKWAARDIG ZIJN AAN DIE VAN RICHTLIJN 67/548/EEG
1 . Stoffen onderworpen aan de evaluatieprocedure vermeld onder artikel 6 van Richtlijn 91 /414/EEG van de
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB nr. L

230 van 19 . 8 . 1991 , blz. 1 ).

(') PB nr. 196 van 16. 8. 1967, blz. 1 .
(2) PB nr. L 258 van 16. 10. 1993, blz. 29.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 25 oktober 1993

tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voor
schriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van
21uid-Amerika

(93/576/ EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van
12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en
veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van
runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en
van vleesprodukten uit derde landen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1601 /92 (2), en met name
op de artikelen 14, 15 ert 16,
Overwegende dat de eisen ten aanzien van de veterinair
rechtelijke voorschriften en de veterinaire certificering

Artikel 1

De Lid-Staten verbieden de invoer uit de staten Sao Paulo

en Minas Gerais (Brazilië) van vers vlees dat na 1 juni
1994 is geproduceerd en gecertificeerd.
De Lid-Staten staan toe dat tot en met 15 juni 1994 vers
vlees dat vóór 2 juni 1994 is geproduceerd en gecertifi
ceerd, uit voornoemde staten wordt ingevoerd.
Artikel 2

voor de invoer van vers vlees uit Brazilië, onder andere

zijn vastgesteld bij Beschikking 93/402/EEG van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
93/463/EEG (4) ;
Overwegende dat bij het laatste inspectiebezoek van de
Gemeenschap aan Brazilië is gebleken dat de gezond

De bepalingen van Beschikking 93/463/EEG werden
ingetrokken.
Bijlage I bij Beschikking 93/402/EEG wordt vervangen
door de bijlage bij deze beschikking.

heidssituatie in de staten Sao Paulo en Minas Gerais beter

is geworden in gevolge de akties van de veterinaire dien

Artikel 3

sten ;

Overwegende dat, omwille van de algemene toestand in
Brazilië, de tijdslimiet die afloopt op 1 november 1993,
moet worden verlengd om verder de resultaten van deze
maatregelen te evalueren ;
Overwegende dat Beschikking 93/402 /EEG bijgevolg
moet worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

O
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

302
173
179
216

van
van
van
van

31 .
27 .
22.
26.

12. 1972, blz. 28.
6. 1992, blz . 13.
7. 1993, blz . 11 .
8 . 1993, blz . 22.

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 25 oktober 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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Nr. L 277/35

BIJLAGE
„ BIJIAGE I

OMSCHRIJVING VAN DE MET BETREKKING TOT HET AFGEVEN VAN GEZONDHEIDS
CERTIFICATEN VASTGESTELDE GEBIEDEN IN ZUID-AMERIKA
Gebied

Omschrijving van het gebied

Land

Code

Argentinië

Versie

AR

01 /93

Gehele land

AR-1

01 /93

Gebied ten zuiden van de 42e breedtegraad

AR-2

01 /93

Gebied ten noorden van de 42e breedtegraad, behalve
Chaco en Formosa

AR-3

01 /93

De provincies Entre Rios, Corrientes en Misiones

AR-4

01 /93

De provincies Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza
Neuquen en Rio Negro en het departement Patagones in
de provincie Buenos Aires

BR

01 /93

Gehele land

BR-1

01 /93 (')

Staten : Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo, Espirito
Santo, Minas Gerais en Mato Grosso do Sul behalve de

gemeenten Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol,
Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro
Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato

Brazilië

Grosso en Sonora

02/93 (2)

Staten : Rio Grande do Sul, Parana, Espirito Santo en
Mato Grosso do Sul behalve de gemeenten Aquidauana,
Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim,
Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio

Negro, Rio Verde de Mato Grosso en Sonora
Chili

CL

01 /93

Gehele land

CO

01 /93

Gehele land

CO-1

01 /93

Het gebied dat wordt begrensd door een lijn die loopt
vanaf het punt waar de rivier de Murri in de rivier de
Atrato uitmondt, die dan de Atrato volgt tot waar deze in
de Atlantische Oceaan uitmondt, vandaar de Atlantische

kust volgt tot Cabo Tiburon aan de Panamese grens, dan
de Colombiaans-Panamese grens volgt tot aan de Stille
Oceaan, dan de kust langs de Stille Oceaan volgt tot aan
de monding van de rivier Valle en vanaf dit punt in
rechte lijn naar het punt waar de Murri in de Atrato
uitmondt

Colombia

CO-2

01 /93

De gemeenten Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba,
Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita,
Murindo, Riosucio (rechteroever van de Atrato) en Fron
tino

CO-3

01 /93

Het gebied dat wordt begrensd door een lijn die vanaf de
monding van de rivier Sinu aan de Atlantische Oceaan
deze rivier tot haar bron in Alto Paramillo volgt, vanaf dit
punt, de grens tussen de departementen Antioquia en
Ccrdoba volgend, naar Puerto Rey aan de Atlantische
Oceaan loopt en die vandaar af de Atlantische kust volgt
tot de monding van de rivier de Sinu

Paraguay

PY

01 /93

Gehele land

Uruguay

UY

01 /93

Gehele land

(') Versie die geldt tot en met 1 juni 1994.
(2) Versie die geldt vanaf 2 juni 1994."
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 25 oktober 1993

tot vaststelling van het steunbedrag voor de particuliere opslag van hele en halve
geslachte lammeren in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 2727/93
bedoelde openbare inschrijvingen
(93/577/EEG)
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 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3446/90 van de
Commissie van 27 november 1990 houdende uitvoerings
bepalingen betreffende de toekenning van steun voor de
particuliere opslag van schape- en geitevlees (3), gewijzigd
bij Verordening ( EEG) nr. 1258/91 (4), inzonderheid op
artikel 12, lid 1 , onder f),

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 (s),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1258 /91 ,
het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3446/90 wordt
aangevuld en meer in het bijzonder nadere voorschriften
in verband met de inschrijvingsprocedure worden vastge

ning (EEG) nr. 3446/90 een maximumbedrag voor de
steun voor de particuliere opslag moet worden vastgesteld
of niet moet worden toegewezen ;

Overwegende dat op grond van de ontvangen offertes tot
toewijzing moet worden besloten ;
Overwegende dat het Comité van beheer „schapen en
geiten" geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn
voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Voor de op grond van Verordening (EEG) nr. 2727/93
gehouden inschrijvingen wordt het in artikel 12, lid 1 ,
onder f), van Verordening (EEG) nr. 3446/90 bedoelde
steunbedrag vastgesteld op 750 ecu per ton.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

steld ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2727/93 van
de Commissie (6) openbare inschrijvingen voor de verle
ning van steun voor de particuliere opslag van hele en
halve geslachte lammeren zijn gehouden ;
Overwegende dat aan de hand van de ontvangen offertes
overeenkomstig artikel 12, lid 1 , onder f), van Verorde

(■)
O
O
(4)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
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.
246 van 2. 10. 1993, blz. 30.

Gedaan te Brussel, 25 oktober 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

Nr. L 277/37
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 oktober 1993

houdende wijziging van Beschikking 91 /650/EEG tot vaststelling van een
aanvulling op het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening
van de Gemeenschap in Ierland voor de verbetering van de verwerking en de
afzet van landbouwprodukten
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(93/578 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr . 866/90 van de Raad van
29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking
en de afzet van landbouwprodukten ('), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3577/90 (2), en met name op
artikel 7, lid 2,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 89/640/
EEG (3) haar goedkeuring heeft gehecht aan het commu
nautaire bestek voor structurele bijstandsverlening in

op 20 juli 1993 heeft besloten het financieringsplan voor
de uitvoering van de aanvulling op het communautaire
bestek te wijzigen ;

Overwegende dat de door het Toezichtcomité voorge
stelde wijzigingen een nieuwe financiële planning van de
bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie,
impliceren wat betreft het totale bedrag en de bedragen
per sector die zijn vastgesteld in artikel 2 van Beschikking
91 /650/ EEG ;

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

Comité landbouwstructuur en plattelandsontwikkeling,

Ierland ;

Overwegende dat de Commisise op 11 december 1991
Beschikking 91 /650/EEG (4) heeft aangenomen , waarbij in
het kader van Verordening (EEG) nr. 866/90 een aanvul
ling op het communautaire bestek voor de structurele
bijstandsverlening in Ierland is vastgesteld voor de
periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1993 ;
Overwegende dat wanneer met wederopgevoerde en
aanvullende kredieten wordt gewerkt, een herziening
nodig is van de financiële regelingen met betrekking tot
de bijstand uit de Gemeenschapsbegroting ;

Overwegende dat het Toezichtcomité voor het commu
nautaire bestek voor doelstelling 1 voor Ierland op
28 april 1993 heeft besloten 1,523 miljoen ecu, in prijzen
van 1993, over te hevelen naar de aanvulling op het
communautaire bestek voor de verbetering van . de
verwerking en de afzet van landbouwprodukten ;

Overwegende dat het Toezichtcomité voor het commu
nautaire bestek voor doelstelling 1 voor Ierland op
8 september 1993 heeft besloten 5,000 miljoen ecu, in
prijzen van 1993, aan aanvullende kredieten toe te wijzen
voor de uitvoering van de aanvulling op het communau
taire bestek voor de verbetering van de verwerking en de
afzet van landbouwprodukten ;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Artikel 2 van Beschikking 91 /650/EEG wordt als volgt
gewijzigd :

„De totale kosten voor de gekozen prioritaire zwaarte
punten van de gezamenlijke actie van de Gemeen
schap en de betrokken Lid-Staat bedragen 161 572 809
ecu en de voorgenomen totale bedragen aan bijstand
uit de begroting van de Gemeenschap zijn verdeeld als
volgt :
(prijzen van 1991, geïndexeerd tot in 1993, in ecu)
1 . Vlees

43 082 377

2. Melk en zuivelprodukten

6 893 592

3. Eieren en pluimvee

3 317 142

4. Vee : diverse soorten

2 297 976

5 . Granen

1 182 139

6 . Groenten en fruit

2 147 014

7. Bloemen en planten

0

8 . Aardappelen

4 309 731

9 . Gewassen : diverse soorten

0

Overwegende dat het Toezichtcomité dat is opgericht in
het kader van Verordening (EEG) nr. 866/90 voor Ierland
(')
(2)
(')
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

91 van 6. 4.
353 van 17.
370 van 19.
350 van 19.

1990, blz. 1 .
12. 1990, blz . 23 .
12. 1989, blz. 39 .
12. 1991 , blz . 51 .

Totaal

De

overeenkomstige

nationale

63 229 971

inbreng is circa

16 245 436 ecu voor de overheidssector en 82 097 402

ecu voor de particuliere sector.".

Nr. L 277/38

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot Ierland en het „Department of Agriculture, Food and
Forestry" (Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Bosbouw).
Gedaan te Brussel, 29 oktober 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 november 1993

houdende wijziging van Beschikking 91 /648/EEG van 10 december 1991 tot vast
stelling van een aanvulling op het communautaire bestek voor de structurele
bijstandsverlening van de Gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk (Noord
Ierland) voor de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwpro
dukten

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(93/579/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 866/90 van de Raad van
29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking
en de afzet van landbouwprodukten ('), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3577/90 (2), en met name op
artikel 7, lid 2,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 89/639 /
EEG (3) haar goedkeuring heeft gehecht aan het commu
nautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening in
de onder doelstelling 1 vallende regio van het Verenigd
Koninkrijk (Noord-Ierland) ;
Overwegende dat de Commissie op 10 december 1991
Beschikking 91 /648/EEG (4) heeft gegeven, waarbij de
aanvulling op het communautaire bestek voor de commu
nautaire bijstandsverlening overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 866/90 in de periode van 1 januari 1991 tot en
met 31 december 1993 is vastgesteld ;

Artikel 2 van Beschikking 91 /648/EEG wordt als volgt
gewijzigd :
„De kosten van de prioritaire zwaartepunten die voor

de gezamenlijke actie van de Gemeenschap en de
betrokken Lid-Staat zijn gekozen, bedragen in totaal
80 490 202 ecu en de voorgenomen bijstand uit de
Gemeenschapsbegroting is als volgt verdeeld :
(Prijzen van 1991, door middel van indexering omgerekend in prijzen
van 1993, in ecu)
1 . Vlees

12 048 838

2. Melk en zuivelprodukten
3. Eieren en pluimvee

2 712 641
4 218 240

4. Granen

172 425

5. Oliehoudende gewassen
6. Eiwithoudende gewassen
7. Aardappelen

0
0
1 021 466

8 . Groenten en fruit

938 806

9. Bloemen en planten

59 842

Overwegende dat, wanneer kredieten opnieuw worden
opgevoerd, de voorgenomen bijstand uit de Gemeen
schapsbegroting dient te worden herzien ;

10 . Diervoeder

Overwegende dat het Toezichtcomité dat is opgericht in
het kader van de uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 866/90 in Noord-Ierland, op 3 maart 1993 heeft
besloten het financieringsplan van de aanvulling op het
communautaire bestek te wijzigen ;

ecu van de overheidssector en 43 686 823 ecu van de

Overwegende dat voor de wijzigingen die het Toezichtco
mité heeft voorgesteld, een nieuwe financiële planning
van de bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantie
fonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Oriëntatie,
nodig is, waarbij het gaat om het totale bedrag en de
bedragen per sector die in artikel 2 van Beschikking
91 /648/EEG zijn vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité voor landbouwstructuur en plattelandsontwikke
ling,

(')
O
O
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

91 van 6. 4.
353 van 17 .
370 van 19.
350 van 19.

1990 , blz . 1 .
12. 1990, blz. 23 .
12. 1989, blz. 37.
12. 1991 , blz. 47.

240 696
Totaal

21 412954

De betrokken nationale inbreng is circa 1 5 390 425
particuliere sector.".
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk
en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening en tot het Departement van Landbouw voor
Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 8 november 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

