Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

in de Nederlandse taal

Wetgeving

Inhoud

I

Uitgave

ISSN 0378-7087

L 203
37e jaargang
6 augustus 1994

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EG) nr. 2017/94 van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling
van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

1

Verordening (EG) nr. 2018/94 van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling
van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

3

* Verordening (EG) nr. 2019/94 van de Commissie van 2 augustus 1994 inzake
de invoer van afvallen van maïszetmeelfabrieken uit de Verenigde Staten van
Amerika

5

* Verordening (EG) nr. 2020/94 van de Commissie van 4 augustus 1994 betref
fende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die
de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk
10
* Verordening (EG) nr. 2021/94 van de Commissie van 5 augustus 1994 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1270/94 betreffende de afgifte van invoer
certificaten voor knoflook van oorsprong uit China
11

1

Verordening (EG) nr. 2022/94 van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling
van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

12

Verordening (EG) nr. 2023/94 van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling
van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

14

Verordening (EG) nr. 2024/94 van de Commissie van 5 augustus 1 994 tot vaststelling
van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toege
voegd

16

Verordening (EG) nr. 2025/94 van de Commissie van 5 augustus 1994 tot wijziging
van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en gries
meel van tarwe of van rogge

18

(Vervolg z.o.z.)

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

Inhoud (vervolg)

II

Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten
94/503/EGKS, EG, Euratom :

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de
Europese Gemeenschappen van 26 juli 1994 houdende voordracht van de
persoon die zij voornemens zijn tot Voorzitter van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen te benoemen
20
94/504/EGKS, EG, Euratom :

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de
Europese Gemeenschappen van 26 juli 1994 houdende benoeming van rech
ters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie
21
Commissie

94/505/EG :

Beschikking van de Commissie van 18 juli 1994 tot wijziging van de beschik
king van 18 december 1992 betreffende het in de handel brengen van een
produkt dat GGO's bevat, het vaccin Nobi-Porvac Aujeszky Live (gl-, tk-),
overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad
22
94/506/EG :

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994 houdende wijziging van
Beschikking 94/70/EG tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde
landen waaruit de Lid-Staten de invoer van rauwe melk, warmtebehandelde

melk en produkten op basis van melk toestaan (')

24

94/507/EG :

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994 houdende goedkeuring van
het door Denemarken ingediende plan voor de controle op en de bestrijding
van salmonellae bij pluimvee (')
25
94/508/EG :

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994 tot vaststelling van het
niveau van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de door Dene

marken toegepaste maatregelen voor de controle op en de bestrijding van
salmonellae bij pluimvee

(') Voor de EER relevante tekst

26

Nr. L 203/ 1

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

6. 8 . 94

I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2017/94 VAN DE COMMISSIE
van 5 augustus 1994

tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukriist
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1869/93 (2), en met name op artikel 1 1 , lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 833/87 van de
Commissie van 23 maart 1987 houdende uitvoeringsbepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad
betreffende de invoer van langkorrelige, aromatische
Basmati-rijst van de GN-codes 1006 10, 1006 20 en
1 006 30 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 674/91 (4), en met name op artikel 8,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van rijst en breukrijst, zijn vastgesteld bij Verorde

ning (EEG) nr. 2666/93 van de Commissie (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1939/94 (6),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a) en b),
van Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten
te innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 augustus 1994.

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

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
O PB nr. L 197 van 30. 7. 1993, blz. 7.
O PB nr. L 80 van 24. 3. 1987, blz. 20.

¥) PB nr. L 75 van 21 . 3. 1991 , blz. 29.

O PB nr. L 245 van 1 . 10 . 1993, blz. 4.
(6) PB nr. L 198 van 30 . 7. 1994, blz. 41 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor rijst en breukrijst
(in ecu / ton)

Heffingen (6)
GN-code

Regeling
overeenkomstig
Verordening (EEG)
nr. 3877/86 0

ACS-Staten

Derde landen

Bangladesh
C)(2)(3)(4)

(behalve ACS-Staten)
(3)

1006 10 21

—

153,41

314,02

1006 10 23

—

157,89

322,99

1006 10 25

—

157,89

322,99

1006 10 27

242,24

157,89

322,99

1006 10 92

—

153,41

314,02

1006 10 94

—

157,89

322,99

1006 10 96

—

157,89

322,99

1006 10 98

242,24

157,89

322,99

1006 20 11

—

192,66

392,53

1006 20 13

—

198,27

403,74

1006 20 15

—

198,27

403,74

1006 20 17

302,81

198,27

403,74

1006 20 92

—

192,66

392,53

1006 20 94

—

198,27

403,74

1006 20 96

—

198,27

403,74

1006 20 98

302,81

198,27

403,74

1006 30 21

—

238,75

501,36

1006 30 23

—

291,94

607,65

1006 30 25

—

291,94

607,65

1006 30 27
1006 30 42

455,74
—

291,94
238,75

607,65
501,36

1006 30 44

—

291,94

607,65

1006 30 46

—

291,94

607,65

1006 30 48

455,74

291,94

607,65

1006 30 61

—

254,62

533,95

1006 30 63

—

313,35

651,40

1006 30 65

—

313,35

651,40

488,55
—
—
—
488,55
—

313,35
254,62
313,35
313,35
313,35
42,51

651,40
533,95
651,40
651,40
651,40
91,02

1006
1006
1006
1006
1006
1006

30
30
30
30
30
40

67
92
94
96
98
00

(') Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van Verordening (EEG)
nr. 715/90.

(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 het overzeese departement
Réunion worden ingevoerd.
(3) De heffing bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 1 1 bis van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76.

(■*) De invoerheffing op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1 006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh
wordt toegepast overeenkomstig de in de Verordeningen (EEG) nr. 3491 /90 en (EEG) nr. 862/91 vastgestelde
regelingen.

(*) De invoerheffing op langkorrelige aromatische Basmati-rijst wordt toegepast overeenkomstig de in de gewijzigde
Verordening (EEG) nr. 3877/86 vastgestelde regelingen.
(*) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen worden ingevoerd, onder voorbehoud van het bepaalde in Beschikking 93/ 127/EEG.
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VERORDENING (EG) Nr. 2018/94 VAN DE COMMISSIE
van 5 augustus 1994

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst
worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1869/93 (2), en met name op artikel 13, lid 6,

Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
rijst en breukrijst dienen te worden toegevoegd, zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 2667/93 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1 940/94 (4);
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 overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde invoerheffingen
voor rijst en breukrijst van oorsprong uit derde landen
worden toegevoegd, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 augustus 1994.

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

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166
197
245
198

van
van
van
van

25. 6.
30. 7.
1 . 10.
30. 7.

1976,
1993,
1993,
1994,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
7.
7.
43.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd
(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term.

2' term.

3' term.

8

9

10

11

100610 21

0

0

0

—

GN-code

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

100610 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

o

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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VERORDENING (EG) Nr. 2019/94 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1994

inzake de invoer van afvallen van maïszetmeelfabrieken uit de Verenigde Staten
van Amerika

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 ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1866/94 (2), en met name op artikel
9, lid 2,

voerde produkten een van de elementen is die met de
Verenigde Staten zijn overeengekomen om een doeltref
fender toezicht op de uitvoering van de vorenvermelde
overeenkomst mogelijk te maken ;

Overwegende dat het Comité van beheer vbor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat de Europese Gemeenschap en de Vere
nigde Staten van Amerika in het kader van de GATT zijn
overeengekomen de tariefomschrijving van afvallen van
maïszetmeelfabrieken te verduidelijken ; dat deze
produkten bij invoer in de Gemeenschap moeten worden
onderworpen aan een laboratoriumanalyse om de over
eenstemming ervan met de omschrijving van het douane
tarief te verifiëren ; dat de Federal Grain Inspection
Service (FGIS) van het Ministerie van Landbouw van de
Verenigde Staten en de natmaalderijen van de Verenigde
Staten, onder systematisch toezicht van de autoriteiten van
de Verenigde Staten, zullen certificeren dat deze uit de
Verenigde Staten in de Gemeenschap ingevoerde
produkten aan de overeengekomen omschrijving beant
woorden ;

Artikel 1

1 . Voor alle partijen afvallen van maïszetmeelfabrieken
die uit de Verenigde Staten in de Gemeenschap worden
ingevoerd onder GN-code 2303 10 19 en die niet verge
zeld gaan van een door de FGIS afgegeven certificaat en
van een door de natmaalderij-industrie van de Verenigde
Staten afgegeven certificaat, zoals aangegeven in de
bijlage, moet de overeenstemming met voornoemde code
worden geverifieerd aan de hand van laboratoriumanaly
ses .

2. Voor partijen uit de Verenigde Staten die wel verge
zeld gaan van deze twee certificaten en voor partijen uit
alle andere derde landen gelden de gebruikelijke maatre
gelen voor de controle op de invoer.

Overwegende dat het dienstig is om, na de invoering van
een systeem van begeleidende certificaten voor de over
eenstemmingscontrole op de uit de Verenigde Staten
ingevoerde produkten, de gebruikelijke controlemaatre
gelen verder te blijven toepassen bij de invoer uit de Vere

nigde Staten van dergelijke produkten die vergezeld gaan
van deze certificaten en bij de invoer van afvallen van
maïszetmeelfabrieken uit andere derde landen ;

Overwegende dat geregelde mededeling door de Lid
Staten aan de Commissie van de hoeveelheden en de

waarde van de onder dekking van deze certificaten inge

Artikel 2
De Lid-Staten delen de Commissie vóór het einde van
elke maand de hoeveelheden en de waarde mede van de

produkten die in de voorgaande maand onder GN-code
2303 10 19 zijn ingevoerd met de in artikel 1 , lid 1 ,
bedoelde overeenstemmingscertificaten.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 8 september 1994.

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1994.
Voor de Commissie
Hans VAN DEN BROEK

Lid van de Commissie

(«) PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
2) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 1 .

ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 82.03 hrs. per recordkeeper, including the
time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed , and completing
and reviewing the form. Send comments regarding this burden estimate or any other aspects of this collection of
information, including suggestions for reducing the burden, to USDA, OIRM, Clearance Officer. Room 404-W, Washington,
DC 20250. When replying refer to the OMB Number find Form Number in your letter.
FORM FGI8-0Q3 ( 1-92) Reverse
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VERORDENING (EG) Nr. 2020/94 VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 1994

betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen
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. 2847/93 van de Raad van
12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling
voor het gemeenschappelijk visserijbeleid ('), inzonderheid
op artikel 21 , lid 3,
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3676/93 van de
Raad van 21 december 1993 inzake de vaststelling van de
voor 1994 geldende totaal toegestane vangsten voor
bepaalde visbestanden of groepen van visbestanden,
alsmede de bij de visserij in het kader van de totaal toege
stane vangsten in acht te nemen voorschriften (2) quota
vastlegt voor kabeljauw voor 1 994 ;
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 ;

wezen quotum bereikt hebben ; dat het Verenigd
Koninkrijk de visserij op dit bestand verboden heeft met
ingang van 20 juli 1994 ; dat het daarom noodzakelijk is
deze datum aan te houden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES
gebieden I en II b, door vaartuigen die de vlag voeren van
het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Konink
rijk zijn geregistreerd, wordt het aan het Verenigd
Koninkrijk voor 1994 toegewezen quotum geacht volledig
te zijn gebruikt.
De visserij op kabeljauw in de wateren van ICES-gebieden
I en II b, door vaartuigen die de vlag voeren van het Vere
nigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn
geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden,
de overlading en het lossen van het bestand dat 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 kabeljauw in de wateren
van ICES-gebieden I en II b, door vaartuigen die de vlag
voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Vere
nigd Koninkrijk zijn geregistreerd, het voor 1994 toege

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 20 juli 1994.

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

Gedaan te Brussel, 4 augustus 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1 .
(2) PB nr. L 341 van 31 . 12. 1993, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2021/94 VAN DE COMMISSIE
van 5 augustus 1994

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1270/94 betreffende de afgifte van invoer
certificaten voor knoflook van oorsprong uit China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3669/93 (2), en met
name op artikel 29, lid 2,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2707/72 van
de Raad (3) is vastgesteld hoe de vrijwaringsmaatregelen in
de sector groenten en fruit worden toegepast ;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr.
1859/93 van de Commissie (4) uit derde landen in de
Gemeenschap ingevoerd knoflook slechts in het vrije
verkeer mag worden gebracht als een invoercertificaat
wordt overgelegd ;
Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EG)
nr. 1213/94 van de Commissie ^ is bepaald dat in de
periode tot en met 31 augustus 1994 invoercertificaten
worden afgegeven voor 5 000 ton van de totale hoeveel
heid van 10 000 ton die geldt voor de periode van 31 mei

Overwegende dat blijkt dat een hoeveelheid van 96 ton
van de certificaten die voor tot en met 31 mei 1994 inge
diende aanvragen zijn afgegeven, niet is gebruikt ; dat,
aangezien het een geringe hoeveelheid betreft en de niet
gebruikte hoeveelheden bij de voor de volgende periode
beschikbare hoeveelheid gevoegd worden, de tot en met
31 augustus 1994 geldende schorsing van de afgifte van
invoercertificaten niet opgeheven moet worden ; dat, om
alle twijfel over de indiening van aanvragen voor invoer
certificaten voor de volgende periode weg te nemen,

uitdrukkelijk moet worden bepaald dat de vóór 25
augustus 1994 ingediende aanvragen afgewezen moeten
worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1270/94 wordt de
volgende alinea toegevoegd :

„De na 31 mei 1994 en vóór 25 augustus 1994 inge
diende aanvragen worden afgewezen ".

1994 tot en met 31 mei 1995 ;

Overwegende dat, wegens overschrijding van de vastge
stelde maximumhoeveelheid, bij Verordening (EG)
nr. 1270/94 van de Commissie (*) de afgifte van invoer
certificaten voor op of na 1 juni 1994 ingediende
aanvragen tot en met 31 augustus 1994 is geschorst ;

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1994.
Voor de Commissie
Hans VAN DEN BROEK

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)
0

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
338
291
170
133

van
van
van
van
van

20.
31 .
28.
13.
28.

5. 1972, blz. 1 .
12. 1993, blz. 26.
12. 1972, blz. 3.
7. 1993, blz. 10.
5. 1994, blz. 36.

fó PB nr. L 138 van 2. 6. 1994, blz. 32.

6. 8 . 94

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 203/ 12

VERORDENING (EG) Nr. 2022/94 VAN DE COMMISSIE
van 5 augustus 1994

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 33/94 (2), en met name op artikel
16, lid 8,

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

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 4 augustus 1994 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers,

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

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3528/93 (4), en met
name op artikel 5,
Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EG) nr. 1957/94 van de
Commissie ^, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2014/94 (*) ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EG) nr. 1957/94 neergelegde regelen en bepalingen op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 augustus 1994.

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

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
22 van 27. 1 . 1994, blz. 7.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
320 van 22. 12. 1993, blz. 32.
198 van 30. 7. 1994, blz. 88.

fó PB nr. L 202 van 5. 8. 1994, blz. 12.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (3)

1701 11 10

33,14 (')

1701 11 90

33,14 (')

1701 12 10

33,14 (')

1701 12 90

33,14 (')

1701 91 00

39,71

1701 99 10

39,71

1701 99 90

39,71 (2)

(') Het bedrag van de toe te passen heffing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 of artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie (PB nr. L 151 van 30. 6. 1968, blz. 42), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1428/78 (PB nr. L 171 van 28 . 6. 1978, blz. 34).
(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen, bevat.

(3) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 2023/94 VAN DE COMMISSIE
van 5 augustus 1994

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

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

sentatieve marktkoers ;

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 ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1866/94 (2), en met name op artikel
10, lid 5, en artikel 11 , lid 3,

rentieperiode van 4 augustus 1994 geconstateerde repre

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EG) nr. 1937/94 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3528/93 (4),

Artikel 1

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 (EG) nr. 1937/94 van de Commissie ^ en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

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 6 augustus 1994.

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

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(■)
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
197
387
320

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
30. 7. 1994, blz. 1 .
31 . 12. 1992, blz. 1 .
22. 12. 1993, blz. 32.

fa PB nr. L 198 van 30. 7. 1994, blz. 36.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)

GN-code

Derde landen (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

113,26 (2)(3)
113,26 (2)(3)
48,22 OOC 1)

1001 90 91

73,81

1001 90 99
1002 00 00

73,81 (')(")
1 03,03 (6)

1003 00 10

104,21

1003 00 90

104,21 0

1004 00 00

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

93,84

1 13,26 (2) (3)
1 13,26 (2)(3)
1 14,34 (4)
31,01 (9)
34,08 Of)
00
0
0

1101 00 00

143,10 0

110210 00
1103 1110
1103 11 90
110710 11
110710 19

182,31
110,88
164,55
142,26
109,05

110710 91
11071099
1107 20 00

19637 (10)
149,48 (9)
172,41 (10)

(') 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. 71 5/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd.
(3) Voor mals 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 de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977,
blz. 10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1902/92 (PB nr. L 192 van 11.7. 1992, blz. 3), en (EEG)
nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 560/91 (PB nr. L 62 van 8 . 3. 1991 , blz. 26).
I7) Bij invoer van het produkt van GN-code 1 008 90 1 0 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
(*) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de overeenkomsten die de Gemeenschap
met Polen en Hongarije heeft gesloten, of in het kader van de interimovereenkomsten die de Gemeenschap met
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het bepaalde in
Verordening (EG) nr. 121 /94 of Verordening (EG) nr. 335/94 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd,
gelden de in de bijlage bij die verordeningen aangegeven heffingen.
(10) Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1 1 80/77 van de Raad, verminderd met 5,44 ecu/ton
voor de produkten van oorsprong uit Turkije.
(") De toe te passen heffing voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van Verordening (EG)
nr. 774/94 wordt beperkt overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige verordening.
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VERORDENING (EG) Nr. 2024/94 VAN DE COMMISSIE
van 5 augustus 1994

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

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

sentatieve marktkoers ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1866/94 (2), en met name op artikel

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,

12, lid 4,

rentieperiode van 4 augustus 1994 geconstateerde repre

Gelet op Verordening (EEG) nr. 38 1 3/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3528/93 (4),
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1938/94 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;
Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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

Deze verordening treedt in werking op 6 augustus 1994.

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

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

van
van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
30. 7. 1994, blz. 1 .
31 . 12. 1992, blz. 1 .
22. 12. 1993, blz. 32.
30. 7. 1994, blz. 39.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 augustus 1994 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term.

2' term.

3' term.

8

9

10

11

GN-code

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

3,75

3,75

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)

Lopend

l e term.

2' term.

3e term.

4' term.

8

9

10

11

12

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

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. 2025/94 VAN DE COMMISSIE
van 5 augustus 1994

tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van
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 ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1866/94 (2), en met name op
artikel 13, lid 2, vierde alinea,

Overwegende dat de bij uitvoer van granen en meel, gries
en griesmeel van tarwe of rogge toe te passen restituties
vastgesteld zijn bij Verordening (EG) nr. 2015/94 van de
Commissie (3) ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 2015/94 genoemde regelen op de gegevens waarover
de Commissie heden beschikt, aanleiding geeft tot wijzi
ging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer
in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening ;
Overwegende dat de uitvoer van een hoeveelheid van
235 000 ton griesmeel van durum tarwe naar bepaalde
bestemmingen mogelijk is ; dat daartoe de procedure van
artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 891 /89 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3579/93 (*), moet worden toegepast ; dat daarmee bij
de vaststelling van de restituties rekening moet worden
gehouden ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (6), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 3528/93 Q, gedefinieerde representatieve markt
koersen worden gebruikt voor de omrekening van het in
de valuta van derde landen aangegeven bedrag en dat deze
koersen de grondslag zijn voor de bepaling van de land
bouwomrekeningskoersen van de valuta's van de Lid
staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepassing en
de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vastge
steld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (8),
gewijzigd
bij
Verordening
(EG)
nr. 547/94 (9),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde produkten, die vastgesteld zijn in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 2015/94, worden in over
eenstemming met de bijlage van deze verordening voor
de daarin vermelde produkten gewijzigd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 augustus 1 994.

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

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
197 van 30. 7. 1994, blz. 1 .
202 van 5. 8. 1994, blz. 14.
94 van 7. 4. 1989, blz. 13.
326 van 28 . 12. 1993, blz. 15.

O
P)
(8)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
320 van 22. 12. 1993, blz. 32.
108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
69 van 12. 3. 1994, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 5 augustus 1994 tot wijziging van de restituties bij
uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in ecu / ton)

(in ecu / ton)

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

0709 90 60 000

—

—

1007 00 90 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1001 10 00 200

—

—

1101 00 00 100

01

63,00

01

59,00

1001 10 00 400

04

10,00

1101 00 00 130

02

5,00

1101 00 00 150

01

55,00

1001 90 91 000

—

—

1101 00 00 170

01

51,00

03

35,00

1101 00 00 180

01

47,00

02

15,00

1101 00 00 190

—

—

—

—

1001 90 99 000

1002 00 00 000

03

35,00

1101 00 00 900

02

15,00

1102 10 00 500

01

63,00

1003 00 10 000

—

—

1102 10 00 700

—

—

—

1003 00 90 000

03

55,00

1102 10 00 900

—

02

15,00

1003 11 10 200

1004 00 00 200

—

—

04
02

1004 00 00 400

—

—

1103 11 10 400

01

1103 11 10 900

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

03

50,00

1103 11 90200

01

02

0

1103 11 90 800

—

25,00 (3)0
15 ,0000
00
—

10,000
—

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 alle derde landen
02 andere derde landen

03 Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein en Ceuta en Melilla
04 Algerije.

(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 990/93.
(3) Als dit produkt geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.
(4) In het kader van de procedure van artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 891 /89, zoals gewijzigd, vastgestelde restitutie voor een hoeveelheid van
185 000 ton griesmeel van durum tarwe bestemd voor Algerije.
(*) In het kader van de procedure van artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 891 /89, zoals gewijzigd, vastgestelde restitutie voor een hoeveelheid van
50 000 ton griesmeel van durum tarwe bestemd voor andere derde landen.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB nr. L 214 van 30. 7. 1992,
blz. 20).
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II

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

CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
REGERINGEN DER LID-STATEN

BESLUIT

VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER
LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 26 juli 1994
houdende voordracht van de persoon die zij voornemens zijn tot Voorzitter van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen te benoemen

(94/503/EGKS, EG, Euratom)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen te benoemen.

PEN,

Gelet op artikel 10, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen

Artikel 2

en Staal,

Gelet op artikel 1 58, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op artikel 127, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie,

Dit besluit, dat in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen zal worden bekendgemaakt, treedt
heden in werking.

Gezien het advies van het Europees Parlement van 21 juli
1994,

Gedaan te Brussel, 26 juli 1994.
BESLUITEN :

Artikel 1

De heer Jacques Santer wordt voorgedragen als persoon
die de Regeringen van de Lid-Staten voornemens zijn tot

De Voorzitter
D. von KYAW
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BESLUIT

VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID
STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 26 juli 1994

houdende benoeming van rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie
(94/504/EGKS, EG, Euratom)
DE

VERTEGENWOORDIGERS

VAN

DE

REGERINGEN

DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

PEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 32 ter,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 167,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 139,

Overwegende dat de ambtstermijn van de heren Giuseppe
Federico Mancini, Manuel Diez de Velasco, José Carlos
Moitinho de Almeida, Fernand Grevisse, Manfred Zuleeg,
P. J. G. Kapteyn, David A. O. Edward, rechters bij het Hof
van Justitie, en van de heren Marco Darmon, Walter Van
Gerven, Giuseppe Tesauro, advocaten-generaal bij het Hof
van Justitie, op 6 oktober 1994 verstrijkt ;
Overwegende dat dient te worden overgegaan tot een
gedeeltelijke vervanging van het Hof van Justitie voor de
periode van 7 oktober 1994 tot en met 6 oktober 2000 ;
Overwegende dat de heer Ole Due zijn ambt als rechter
neerlegt, zodat voor de resterende duur van diens ambts
termijn een rechter moet worden benoemd ;

Overwegende dat door de benoeming van de heer Claus
Gulmann tot rechter een advocaat-generaal moet worden
benoemd voor de resterende duur van diens ambtstermijn,

de heer David A. O. Edward
de heer Günther Hirsch

de
de
de
de
de

heer
heer
heer
heer
heer

P. J. G. Kapteyn
Antonio Mario La Pergola
Giuseppe Federico Mancini
Jose Carlos Mointinho de Almeida
Jean-Pierre Puissochet.

2. Voor de periode van 7 oktober 1994 tot en met
6 oktober 2000 worden tot advocaat-generaal bij het Hof
van Justitie benoemd :
de heer Georgios Cosmas
de heer Philippe Leger
de heer Giuseppe Tesauro.

Artikel 2

1 . Voor de periode van 7 oktober 1994 tot en met
6 oktober 1997 wordt tot rechter bij het Hof van Justitie
benoemd :

de heer Claus Gulmann.

2. Voor de periode van 7 oktober 1994 tot en met
6 oktober 1997 wordt tot advocaat-generaal bij het Hof
van Justitie benoemd :
de heer Michael Elmer.

BESLUITEN :

Gedaan te Brussel, 26 juli 1994.
Artikel 1

1 . Voor de periode van 7 oktober 1994 tot en met
6 oktober 2000 worden tot rechter bij het Hof van
Justitie benoemd :

De Voorzitter
D. von KYAW
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 juli 1994
tot wijziging van de beschikking van 18 december 1992 betreffende het in de
handel brengen van een produkt dat GGO's bevat, het vaccin Nobi-Porvac
Aujeszky Live (gl , tk~" ), overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 90/220/EEG
van de Raad

(94/505/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april
1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch
gemodificeerde organismen (GGO's) in het milieu, inzon
derheid op artikel 13,
Overwegende dat deel C van Richtlijn 90/220/EEG in een
gemeenschappelijke procedure voorziet die de bevoegde
instantie van een Lid-Staat in staat stelt toestemming te
geven voor het in de handel brengen van een produkt dat
GGO's bevat ;

Overwegende dat de Commissie op 18 december 1992 (')
overeenkomstig deze procedure en in het bijzonder
krachtens artikel 13 een beschikking heeft gegeven uit
hoofde waarvan de bevoegde instantie van de Bondsrepu
bliek Duitsland toestemming mocht geven voor het in de
handel brengen van het volgende produkt, waarover
Vemie Veterinar Chemie GmbH een kennisgeving (ref.
C/D/92/I-1 ) had ingediend :
Nobi-Porvac Aujeszky Live (gl — , tk — ) (met Diluvac
Forte)
pseudo-rabiesvirus (stam Begonia)
(enkel voor intramusculaire toepassing) ;

stuurd ; dat de bevoegde instantie van een van de Lid
staten bezwaar heeft gemaakt tegen genoemd dossier ;
Overwegende dat de Commissie derhalve genoodzaakt is
opnieuw een besluit te treffen overeenkomstig de proce
dure van artikel 21 van Richtlijn 90/220/EEG ;

Overwegende dat de Commissie na bestudering van het
dossier en na vergelijking van de inhoud van dit dossier
met het dossier waarover reeds eerder een besluit is geno
men, gelet op alle door de bevoegde instanties van de
Lid-Staten ingediende gegevens, inclusief de resultaten
van uitvoerige proefnemingen, heeft geconcludeerd dat de
potentiële risico's voor de volksgezondheid en het milieu
van het in de handel brengen van het produkt Nobi
Porvac Aujeszky Live met het oog op intracutane toedie
ning even groot zijn als bij intramusculaire toediening van
hetzelfde produkt ;
Overwegende dat de overgelegde informatie en de gege
vens inzake beproeving met name aantonen dat de gene
tische modificatie van het virus vermoedelijk niet zal
resulteren in een zich na de introductie manifesterende

wijziging van de biologische interacties of de gastheerspe
cificiteit, noch in enig bekend of voorspelbaar effect op
non-target-organismen in het milieu of in enige andere
potentieel belangrijke ecologische interactie en evenmin
in verhoogde pathogeniciteit in vergelijking met de
oorspronkelijke virusstam of in een toegenomen
vermogen van het pseudo-rabiesvirus (stam Begonia) om
met andere verwante virussen te recombineren ;

Overwegende dat de bevoegde instantie van de Bondsre
publiek Duitsland na deze beschikking een tweede
kennisgeving van dezelfde kennisgever heeft ontvangen,
waarin deze verzocht de toepassing te mogen uitbreiden
tot intracutane toediening ; dat de bevoegde instantie het
dossier vervolgens met een gunstig advies aan de
Commissie heeft toegezonden ;

Overwegende dat de Commissie het dossier aan de
bevoegde instanties van alle Lid-Staten heeft doorge
(') Q92) 3215 def.

Overwegende vervolgens dat het dossier de Commissie
voldoende

informatie verschaft

om

het verzoek

om

toestemming voor het in de handel brengen van het
produkt Nobi-Porvac Aujeszky Live met het oog op intra
cutane toediening, naast de op grond van de eerdere
beschikking reeds toegestane intramusculaire toedienings
wijze, in te willigen ;
Overwegende dat deze beschikking in overeenstemming
is met het advies van het Comité van vertegenwoordigers
van de Lid-Staten, opgericht bij artikel 21 van de richtlijn,

Nr. L 203/23
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Er mag toestemming worden verleend om het produkt
Nobi-Porvac Aujeszky Live, dat het met Diluvac Forte
geprepareerde genetisch gemodificeerde pseuo-rabiesvirus
(stam Begonia) (gl , tk ) bevat, waarvan kennisgeving is
gedaan door Vemie Veterinar Chemie GmbH (ref. C/D/
92/1-1) en dat krachtens een beschikking van de
Commissie van 18 december 1992 uitsluitend in de

handel mocht worden gebracht met het oog op intramus
culaire toediening als levend vaccin tegen de ziekte van

Aujeszky, nu ook in de handel te brengen met het oog op
intracutane toediening.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 18 juli 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

Nr. L 203/24
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 1994
houdende wijziging van Beschikking 94/70/EG tot vaststelling van een voorlo
pige lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van rauwe melk,
warmtebehandelde melk en produkten op basis van melk toestaan
(Voor de EER relevante tekst)

(94/506/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Artikel 1

Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni
1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de
produktie en het in de handel brengen van rauwe melk,
warmtebehandelde melk en produkten op basis van
melk ('), en met name op artikel 23, leden 2 en 3,

Overwegende dat bij Beschikking 94/70/EG van de
Commissie (2) een lijst is vastgesteld van derde landen
waaruit de Lid-Staten de invoer toestaan van rauwe melk,

warmtebehandelde melk en produkten op basis van

In de bijlage bij Beschikking 94/70/EG wordt de regel
betreffende Israël als volgt gewijzigd :

„IL

| Israël

| 0 | X | X" |
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

melk ;

Overwegende dat het, op grond van ontvangen aanvul

lende informatie van de Israëlische autoriteiten, dienstig is
de plaatsing van dit derde land op voornoemde lijst
opnieuw te bezien ;

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

(') PB nr. L 268 van 14. 9. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 36 van 8. 2. 1994, blz. 5.

Gedaan te Brussel, 27 juli 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 1994
houdende goedkeuring van het door Denemarken ingediende plan voor de
controle op en de bestrijding van salmonellae bij pluimvee
(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(94/507/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 Richtlijn 92/ 117/EEG van de Raad van 17
december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming
tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers
bij dieren en in produkten van dierlijke oorsprong ten
einde door voedsel overgedragen infecties en vergifti
gingen te voorkomen ('), en met name op artikel 8, lid 3,

Overwegende dat Denemarken, overeenkomstig artikel 8,
lid 2, van Richtlijn 92/ 117/EEG, bij schrijven van 17
december 1993 en van 13 mei 1994 een plan heeft inge
diend voor de controle op en de bestrijding van salmo
nellae bij pluimvee in Denemarken ;
Overwegende dat voornoemd plan voldoet aan de ter zake
geldende communautaire criteria, met name die van
artikel 8, lid 2, van Richtlijn 92/1 1 7/EEG ; dat het bijge
volg moet worden goedgekeurd ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

(') PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 38 .

Het door Denemarken ingediende plan voor de controle
op en de bestrijding van salmonellae bij pluimvee wordt
goedgekeurd.
Artikel 2

Denemarken doet de nodig wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het in
artikel 1 bedoelde plan op 1 juli 1994 in werking treden.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Koninkrijk Denemar
ken.

Gedaan te Brussel, 27 juli 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 1994
tot vaststelling van het niveau van de financiële bijdrage van de Gemeenschap
voor de door Denemarken toegepaste maatregelen voor de controle op en de
bestrijding van salmonellae bij pluimvee
(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(94/508/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26
juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair
gebied ('), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/
EG (2), en met name op de artikelen 24, lid 1 2, en 29,
Overwegende dat bij Beschikking 90/424/EEG in titel III,
hoofdstuk 2, wordt voorzien in de mogelijkheid om een
financiële bijdrage van de Gemeenschap te verlenen voor
de controlemaatregelen voor de preventie van zoönoses ;
Overwegende dat in artikel 9, lid 1 , van Richtlijn 92/ 117/
EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatre

gelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en
bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in produkten
van dierlijke oorsprong ten einde door voedsel overge
dragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (3) wordt
verwezen naar Beschikking 90/424/EEG wat de bepa
lingen inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap
betreft, met name voor de slacht- en destructiemaatrege
len ;

Overwegende dat Denemarken de Commissie een plan
heeft toegezonden voor de controle op en de bestrijding
van salmonellae bij pluimveekoppels ; dat dit plan bij
Beschikking 94/507/EG van de Commissie (4) is goedge
keurd ;

Overwegende dat het, vanwege het belang van de actie
voor het bereiken van de doeleinden die de Gemeenschap
op het gebied van de bestrijding van zoönoses nastreeft,
dienstig is de financiële bijdrage van de Gemeenschap
vast te stellen op 50 % van de door Denemarken
gedragen kosten, met een maximum van 330 000 ecu ;
Overwegende dat een financiële bijdrage van de
Gemeenschap zal worden verleend voor zover de vastge
stelde maatregelen worden uitgevoerd en de autoriteiten
binnen de vastgestelde termijnen alle nodige gegevens
verstrekken ;

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

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

PB
PB
PB
Zie

nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 19 .
nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31 .
nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 38 .
bladzijde 25 van dit Publikatieblad.

Artikel 1

1 . De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
vastgesteld op 50 % , met een maximum van 330 000 ecu,
van de door Denemarken voor de periode van 1 januari
tot en met 31 december 1994 gedragen kosten voor :
— het slachten van pluimvee,
— de destructie van pluimvee,
— de destructie van eieren.

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
toegekend na :

— toezending aan de Commissie, vóór 1 september 1994,
van een rapport over de stand van de actie en betref
fende de gedane uitgaven,
— toezending aan de Commissie, vóór 1 juli 1995, van
een eindrapport over de technische uitvoering van de
actie, vergezeld van bewijsstukken betreffende de
gedane uitgaven.
3. De financiële bijdrage van de Commissie wordt
uitgekeerd in ecu, tegen de koers die geldt op de eerste
werkdag van de maand van het verzoek om vergoeding,
zoals bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemar
ken .

Gedaan te Brussel, 27 juli 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

