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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2255/94 VAN DE COMMISSIE
van 19 september 1994

tot vaststelling van het prijsverschil voor witte suiker dat wordt toegepast bij de
berekening van de heffing in de sector van op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten en in de wijnsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van
24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector van op basis van
groenten en fruit verwerkte produkten ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 549/94 (2), en met
name op artikel 10, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de wijnsector (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 891 /94 (4), en met
name op artikel 55, lid 3,

dening (EEG) nr. 822/87 het verschil moet worden vastge
steld tussen het gemiddelde van de drempelprijzen voor
een kilogram witte suiker voor elk der drie maanden van
het kwartaal waarvoor het verschil wordt vastgesteld en
het gemiddelde van de cif-prijzen voor een kilogram witte
suiker, waarvan wordt uitgegaan bij de vaststelling van de
heffingen voor witte suiker, berekend over een periode
bestaande uit de eerste vijftien dagen van de maand
voorafgaande aan het kwartaal waarvoor het verschil wordt
vastgesteld en de twee onmiddellijk daaraan voorafgaande
maanden ; dat dit verschil krachtens voornoemde veror

dening door de Commissie voor elk kwartaal van het
kalenderjaar moet worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat, ten einde de Lid-Staten in staat te

stellen het bedrag te bepalen van de heffing die bij invoer
van de in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 426/86 en
in artikel 1 , lid 2, onder a), van Verordening (EEG)
nr. 822/87 genoemde produkten van de GN-codes

Het in artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 426/86
en in artikel 55, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 822/87
bedoelde verschil wordt voor het tijdvak van 1 oktober tot
en met 31 december 1994 vastgesteld op 0,4011 ecu.

2009 60 11 , 2009 60 71 , 2009 60 79 en 2204 30 99 uit

hoofde van de aan deze produkten toegevoegde suiker van
toepassing is, overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 426/86 en artikel 55, lid 2, van Veror

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1994.

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

Gedaan te Brussel, 19 september 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

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
69 van 12. 3. 1994, blz. 5.
84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
197 van 30 . 7. 1994, blz. 42.
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VERORDENING (EG) Nr. 2256/94 VAN DE COMMISSIE
van 19 september 1994

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkens
vlees

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
ordening der markten in de sector varkensvlees ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 249/89 (2),
en met name op artikel 8 en artikel 12, lid 1 ,
Overwegende dat de sluisprijzen en de heffingen voor de
produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 voor ieder kwartaal vooraf moeten
worden vastgesteld volgens de berekeningsmethoden
aangegeven in Verordening (EEG) nr. 1611 /90 van de
Commissie van 15 juni 1990 tot vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees (3) ;

Overwegende dat, daar de sluisprijzen en de heffingen in
de sector varkensvlees laatstelijk bij Verordening (EG)
nr. 1976/94 van de Commissie (4) voor het tijdvak van
1 augustus tot en met 30 september 1994 zijn vastgesteld,
deze opnieuw moeten worden vastgesteld voor het tijdvak
van 1 oktober tot en met 31 december 1994 ; dat deze

vaststelling in principe moet geschieden op basis van de
prijzen van voedergranen voor het tijdvak van 1 april tot
en met 31 augustus 1994 ;

Overwegende dat, aangezien de waarde van de
hoeveelheid voedergranen meer dan 3 % afwijkt van die
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

282
129
152
198
282

van
van
van
van
van

1 . 11 .
11 . 5.
16. 6.
30. 7.
1 . 11 .

1975,
1989,
1990,
1994,
1975,

Overwegende dat het, daar er een nieuwe vaststelling van
de sluisprijzen plaatsvindt, noodzakelijk is de heffingen
vast te stellen rekening houdende met het verloop van de
voedergraanprijzen op de wereldmarkt ;

Overwegende dat de heffingen voor de produkten in de
sector varkensvlees waarvoor de percentages van het recht
in het kader van de GATT zijn geconsolideerd, beperkt
moeten worden tot het bedrag dat uit deze consolidatie
voortvloeit ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3834/90 van
de Raad van 20 december 1990 houdende verlaging voor
1991 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden Q, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3668/93 (8), en Veror
dening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van 5 maart 1990

Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs die
met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april van
toepassing is, slechts met het verloop van de prijzen van
de voedergranen op de wereldmarkt rekening hoeft te
worden gehouden indien de waarde van de hoeveelheid
voedergranen een minimumafwijking te zien geeft ten
opzichte van de waarde waarvan bij de berekening van de
sluisprijs voor het voorafgaande kwartaal werd uitgegaan ;
dat deze afwijking bij Verordening (EEG) nr. 2766/75 van
de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3906/87 (6), is vastgesteld op 3 % ;

(')
O
O
(")
O

waarvan voor het voorafgaande kwartaal werd uitgegaan,
het verloop van de voedergraanprijzen op de wereldmarkt
bij de vaststelling van de sluisprijzen voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 1994 in aanmerking
dient te worden genomen ; dat bij de vaststelling van de
heffing, die met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april
van toepassing is, slechts met het verloop van de voeder
graanprijzen op de wereldmarkt rekening moet worden
gehouden, indien op dezelfde datum een nieuwe
vaststelling van de sluisprijzen plaatsvindt ;

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

1.
12.
18 .
124.
25.

(4 PB nr. L 370 van 30. 12. 1987, blz. 11 .

inzake de regeling voor landbouwprodukten en bepaalde
door verwerking van landbouwprodukten verkregen
goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de
landen en gebieden overzee (LGO) (9), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 235/94 (10), bijzondere invoerre
gelingen zijn vastgesteld waarbij onder andere voor
bepaalde produkten van de sector varkensvlees de heffing
met 50 % wordt verlaagd binnen vaste hoeveelheden of
jaarlijkse contingenten ;

Overwegende dat, krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit
91 /482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Economische Gemeenschap Q, geen heffingen
worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ;
O PB nr. L 370 van 31 . 12. 1990, blz. 121 .
(8) PB nr. L 338 van 31 . 12. 1993, blz. 22.
O PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
(10) PB nr. L 30 van 3. 2. 1994, blz. 12.
(") PB nr. L 263 van 19. 9 . 1991 , blz. 1 .
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Overwegende dat bij de Verordeningen (EG) nr. 3491 /
93 (') en (EG) nr. 3492/93 (2) van de Raad houdende een
aantal
uitvoeringsbepalingen
van
de
Europa
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Hongarije en de
Republiek Polen, anderzijds, en Verordening (EEG)
nr. 520/92 van de Raad van 27 februari 1992 houdende

bepaalde voorwaarden voor de toepassing van

de

Interimovereenkomst betreffende de handel en aanver

wante zaken tussen de Europese Economische Gemeen
schap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
enerzijds en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve
Republiek anderzijds (3), gewijzigd bij Verordening (EEG)

nr. 2235/93 (4), en met name op artikel 1 , een regeling
voor de verlaging van de heffingen bij invoer van
bepaalde produkten is ingevoerd ; dat bij Verordening
(EEG) nr. 2698/93 van de Commissie (*), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3560/93 (6), de bepalingen zijn
vastgesteld die in de sector varkensvlees zoals voorzien in

de Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de
Republiek Bulgarije en Roemenië, anderzijds ; dat bij
Verordening (EG) nr. 1590/94 van de Commissie (") de
bepalingen zijn vastgesteld inzake de wijze waarop de in
deze overeenkomsten bedoelde regeling moet worden
toegepast in de sector varkensvlees ;
Overwegende dat de Verordening (EG) nr. 774/94 van de
Raad (,2) voor bepaalde landbouwprodukten gemeenschap
pelijke tariefkontingenten opent, alsmede de heffingen
vaststelt, toepasbaar bij de invoer van deze produkten ; dat
Verordening (EG) nr. 1432/94 (13) de bepalingen vaststelt
inzake de wijze waarop de importregeling, zoals voorzien
in Verordening (EG) nr. 774/94 dient te worden toegepast
voor het varkensvlees ;

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

deze Overeenkomsten ;

Overwegende dat bovendien rekening dient te worden
gehouden met Besluit 94/ 1 /EGKS, EG van de Raad en de
Commissie Q inzake de sluiting van de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna
genoemd „EER-Overeenkomst", tussen de Europese
Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal en haar Lid-Staten enerzijds, en Oostenrijk, Finland,
IJsland, Noorwegen, Zweden en Liechtenstein ander
zijds ; dat de bilaterale overeenkomsten betreffende

handelsregelingen voor bepaalde landbouwprodukten
tussen de Gemeenschap enerzijds, en Oostenrijk en
Finland anderzijds, tegelijkertijd in werking zouden
treden ; dat Verordening (EG) nr. 3580/93 van de
Commissie (8) de uitvoeringsbepalingen voor de invoer
van deze produkten van oorsprong uit Oostenrijk en
Finland heeft vastgesteld ;
Overwegende de Verordeningen (EG) nr. 3641 /93 (9) en
(EG) nr. 3642/93 (10) van de Raad houdende bepaalde
voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereen
komst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . In de periode van 1 oktober tot en met 31 december
1994 worden de respectievelijk in artikel 12 en artikel 8
van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde sluisprijzen
en heffingen voor de in artikel 1 , lid 1 , van dezelfde
verordening bedoelde produkten vastgesteld op de in de
bijlage vermelde bedragen.

2.

Voor de produkten van de GN-codes 0206 30 21 ,

0206 30 31 ,
1601 00 10,

0206 41 91 ,
0206 49 91 ,
1602 10 00, 1602 20 90 of

waarvoor de percentages van het recht in het kader van de
GATT zijn geconsolideerd, worden de heffingen echter
beperkt tot het uit deze consolidatie voortvloeiende
bedrag.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1994.

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

Gedaan te Brussel, 19 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

')
2)
3)
*)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

319 van 21 . 12. 1993 , blz. 1 .
319 van 21 . 12. 1993 , blz. 4.
56 van 29. 2. 1992, blz. 9 .
200 van 10 . 8 . 1993, blz. 5 .

'j PB nr. L 245 van 1 . 10. 1993, blz. 80.
^ PB nr. L 1 van 3. 1 . 1994, blz. 1 .

6) PB nr. L 324 van 24. 12. 1993, blz. 42.

8) PB nr. L 326 van 28 . 12. 1993 , blz. 16.
9) PB nr. L 333 van 31 . 12. 1993 , blz. 16.
10) PB nr. L 333 van 31 . 12. 1993 , blz. 17.

1501 00 11 ,
1602 90 10,

H PB nr. L 167 van 1 . 7. 1994, blz. 16.
H PB nr. L 91 van 8 . 4. 1994, blz. 1 .
13 PB nr. L 156 van 23. 6. 1994, blz. 14.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 september 1994 tot vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees
In de GATT

GN-code

Sluisprijs
in ecu/ 100 kg

Bedrag van de
heffingen
in ecu/ 100 kg (3)

geconsolideerde
heffing (%)

0103 91 10
0103 92 11

68,79
58,51

37,58
31,96

—
—

010392 19
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 1 9 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 1 9
0203 29 1 1
0203 29 1 3
0203 29 1 5
0203 29 55
0203 29 59

68,79
89,46
129,72
100,20
1 00,20
144,93
77,83
144,93
1 44,93
89,46
129,72
100,20
1 00,20
1 44,93
77,83
144,93
144,93

37,58 (4)
48,87 (4) 0 0
70,86 (4) 0 (6)
54,73 (4) 0 (6)
54,73 (4) 0 (6)
79,16 (4) 0 0 0
42,51 (4) 0 (6)
79,16 (4) Of)
79,1 6 (4) 0 (6)
48,87 (4) 0 0
70,86 (4) O (6)
54,73 (4) 0 (6)
54,73 (4) (0 (6)
79,1 6 (') (4) (0 (é)
42,51 (4) (5) (6) Q
79,16 0000
79,16 (4) 0 (6)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30

108,25
78,72
108,25
78,72
35,78
39,36
21,47

59,13
43,00
59,13
43,00
19,55
21,50
11,73

7
4
7
4
—
—
—

0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210

11 11
11 19
11 31
11 39
12 11
12 19
19 10
19 20
19 30
1940
19 51
19 59
19 60
19 70
19 81
19 89

129,72
100,20
252,28
198,60
77,83
129,72
114,51
125,24
100,20
144,93
144,93
144,93
198,60
249,59
252,28
252,28

0210
0210
1501
1501

90
90
00
00

31
39
11
19

108,25
78,72
28,63
28,63

1601 00 10

125,24

70,86 (')0
54,73 0
137,81 00
108,49 0
42,51 (') O
70,86OO
62,55 0
68,41 0
54,73 0
79,16 0 0
79,16 0
79,16 0
108,49 0
136,34 0
137,81 00
137,81 0
59,13
43,00
15,64
15,64

106,250

—
—
—
—
—
—
—
—
—
~
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—

24
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Bedrag van de
heffingen
in ecu/ 100 kg (3)

In de GATT

GN-code

Sluisprijs
in ecu/ 100 kg

1601 00 91
1601 0099

210,23
143,14

1602 10 00
1602 20 90

100,20
116,30

1602 41
1602 42
1602 49
1 602 49
1 602 49

10
10
11
13
15

219,18
183,39
219,18
1 8 3,39
1 83,39

163,88 (4) (6)
128,04 (4)(6)
167,82 (4)(6)
1 24,78 (4) (6)
1 20,75 (') (4) (6)

—
—
—
—
—

1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

120,77
100,20
59,94

85,21 (') (4) (*)
72,23 (4)(6)
60,63 (4) (*)

—
—
—

1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

116,30
120,77
59,94

84,79
82,26
52,14

26
—
—

157,15 (') (2) (4) 0 (6)
101,78 (') (2) (4) 0 (6)
58,86
93,38

geconsolideerde
heffing (%)

—
—
26
25

') Voor de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr, 3834/90 vermelde produkten van oorsprong uit ontwikkelings
landen wordt de heffing met 50 % verlaagd binnen de in die bijlage genoemde vaste hoeveelheden .
2) Voor de in artikel 8 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 715/90 vermelde produkten van oorsprong uit de
ACS/LGO wordt de heffing met 50 % verlaagd binnen de in die verordening genoemde contingenten.
3) 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.
4) Voor uit Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek ingevoerde produkten wordt de
heffing beperkt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2698/93.

*) Voor uit Oostenrijk of Finland ingevoerde produkten wordt de heffing beperkt overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 3580/93 .

6) Voor uit Bulgarije en Roemenië ingevoerde produkten wordt de heffing beperkt overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1590/94.

*) Voor deze ingevoerde produkten wordt de heffing beperkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 774/94 van de
Raad .

NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 2257/94 VAN DE COMMISSIE
van 16 september 1994
tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor bananen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van
13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke orde

ning der markten in de sector bananen ('), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3518/93 van de Commissie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 404/93 is
bepaald dat gemeenschappelijke kwaliteitsnormen worden
vastgesteld voor bananen voor consumptie in verse
toestand, met uitzondering van „plantains" ; dat deze
normen tot doel hebben de voorziening van de markt met
uniforme produkten van goede kwaliteit te waarborgen, in
het bijzonder wat de in de Gemeenschap geoogste
bananen betreft, waarvan de kwaliteit verder dient te
worden verbeterd ;

Overwegende dat het, in verband met het grote aantal in
de Gemeenschap afgezette variëteiten en met de vele
handelsgebruiken, aanbeveling verdient minimumnormen
voor niet-nagerijpte groene bananen vast te stellen, onver
minderd de mogelijkheid om later normen voor een
ander handelsstadium vast te stellen ; dat babybananen op

grond van de kenmerken ervan en van de wijze waarop zij
worden afgezet, van het toepassingsgebied van de commu
nautaire normen dienen te worden uitgesloten ;
Overwegende dat de bananenproducerende Lid-Staten
momenteel op hun grondgebied voor de verschillende
stadia van de afzetketen van bananen nationale normen

toepassen ; dat het, gezien het gestelde doel, passend lijkt
toe te staan dat de bestaande bepalingen voor hun
produktie van kracht blijven, doch alleen voor de stadia
van de keten na het stadium van de niet-nagerijpte groene
bananen en op voorwaarde dat die bepalingen niet
onverenigbaar zijn met de communautaire normen en het
vrije verkeer van bananen in de Gemeenschap niet

wegens klimaatfactoren, in de communautaire regio s
Madeira, Azoren, Algarve, Kreta en Lakonia, tot gevolg
hebben dat de bananen er niet de voorgeschreven mini
mumlengte bereiken ; dat in dit geval de betrokken
produktie, mits ingedeeld in klasse II, mag worden afge
zet ;

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

Artikel 1

De kwaliteitsnormen voor bananen van GN-code ex 0803,

met uitzondering van „plantains", van babybananen en
van voor verwerking bestemde bananen, worden vastge
steld in bijlage I.
Voor produkten van oorsprong uit derde landen gelden de
normen voor het stadium van het in het vrije verkeer
brengen en voor die uit de Gemeenschap gelden zij voor
het stadium van de lossing in de eerste haven van de
Gemeenschap of, in het geval van produkten die in het
produktiegebied vers aan de consument worden geleverd,
voor het stadium van het verlaten van de verpakkings
ruimte.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde normen laten de toepassing
onverlet van voor verdere handelsstadia vastgestelde natio
nale bepalingen die :
— het vrije verkeer van produkten van oorsprong uit
derde landen of uit andere regio's van de Gemeen
schap die met de normen van deze verordening in
overeenstemming zijn, niet nadelig beïnvloeden
— en niet in strijd zijn met de bepalingen van deze
verordening.

belemmeren ;

Overwegende dat ermee rekening dient te worden
gehouden dat ongunstige produktieomstandigheden

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995.

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

Gedaan te Brussel, 16 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(>) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1 .
(2) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 15.
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BIJLAGE I

KWALITEITSNORMEN VOOR BANANEN

I. DEFINITIE VAN DE PRODUKTEN

Deze normen gelden voor bananen van de in bijlage II vermelde variëteiten (cultivars) van het geslacht
Musa (AAA) spp., subgroepen Cavendish en Gros Michel, bestemd om na opmaak en verpakking in
verse toestand aan de consument te worden geleverd, met uitzondering van „plantains", van voor
industriële verwerking bestemde produkten en van babybananen.
II . KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

In deze normen wordt de kwaliteit omschreven die niet-nagerijpte groene bananen na opmaak en
verpakking moeten hebben.
A. Minimumeisen

Rekening houdend met de bijzondere bepalingen voor elke klasse en met de toegestane toleranties,
moeten bananen in alle kwaliteitsklassen :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

groen en niet-nagerijpt zijn,
heel zijn,
stevig zijn,
gezond zijn ; er mogen geen produkten voorkomen die door rot zijn aangetast of een zodanige
afwijking vertonen dat zij ongeschikt zijn voor consumptie,
zuiver zijn, en met name nagenoeg vrij zijn van zichtbare vreemde stoffen,
nagenoeg vrij zijn van parasieten,
nagenoeg vrij zijn van schade door parasieten,
een gave steel hebben die niet vervormd, niet door schimmel aangetast en niet verdroogd is,
ontdaan zijn van oude bloemresten,
vrij zijn van misvormingen en van een abnormale kromming,
nagenoeg vrij zijn van kneuzingen,
nagenoeg vrij zijn van lage-temperatuurbederf,
vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid,
vrij zijn van elke vreemde geur en/of smaak.

Bovendien geldt voor de handen (kammen) en de gedeelten daarvan dat :
— zij moeten zijn voorzien van een voldoende grote kroon met een normale, gezonde kleur, die niet
door schimmel is aangetast,
— de kroon met een zuivere, niet-schuine snede, zonder sporen van losrukken en zonder een nog
eraan vastzittend stuk bloemstengel (stam) moet zijn afgesneden.
De ontwikkeling en de rijpheid van de bananen moeten zo zijn dat de vruchten :
— bestand zijn tegen vervoer en behandeling en
— de plaats van bestemming in goede staat kunnen bereiken, om tot een passende mate van rijpheid
te komen na te zijn nagerijpt.
B. Indeling in klassen

Bananen worden ingedeeld in de drie hierna omschreven klassen :
i) Klasse „Extra "
De in deze klasse ingedeelde bananen moeten van voortreffelijke kwaliteit zijn. Zij moeten de
kenmerkende eigenschappen van de variëteit en/of het handelstype bezitten.
De vingers (afzonderlijke vruchten) moeten vrij van gebreken zijn, afgezien van zeer geringe
oppervlakkige gebreken die in totaal niet meer dan 1 cm2 van het oppervlak van de vinger mogen
beslaan en geen afbreuk mogen doen aan het algemene uiterlijk van elke hand of elk gedeelte
van een hand, aan de kwaliteit van het produkt, aan de houdbaarheid ervan en aan de presentatie
in de verpakking.

Nr. L 245/7

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 245/8

ii) Klasse I
De in deze klasse ingedeelde bananen moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de kenmer
kende eigenschappen van de variëteit en/of het handelstype bezitten.
De vingers mogen echter de volgende geringe gebreken vertonen voor zover deze geen afbreuk
doen aan het algemene uiterlijk van elke hand of elk gedeelte van een hand, aan de kwaliteit van
het produkt, aan de houdbaarheid ervan en aan de presentatie in de verpakking :
— een geringe afwijking in vorm,
— geringe beschadigingen van de schil door wrijving en andere geringe oppervlakkige gebreken
die in totaal niet meer dan 2 cm2 van het oppervlak van de vinger beslaan.
De geringe gebreken mogen in geen geval het vruchtvlees aantasten.
iii) Klasse II
Tot deze klasse behoren bananen die niet in een hogere klasse kunnen worden ingedeeld, maar
wel aan de hierboven omschreven minimumeisen voldoen .

De volgende gebreken kunnen worden toegestaan, op voorwaarde dat de bananen hun wezenlijke
kenmerken behouden wat kwaliteit, houdbaarheid en presentatie betreft :
— afwijkingen in vorm,
— aan afkrabben, wrijving of een andere oorzaak toe te schrijven beschadigingen en andere
gebreken van de schil die in totaal niet meer dan 4 cm2 van het oppervlak van de vinger
beslaan .

De gebreken mogen in geen geval het vruchtvlees aantasten.
III . SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

De bananen worden naar grootte gesorteerd op basis van :
— de lengte van de vrucht, die wordt uitgedrukt in centimeters en wordt gemeten langs de bolle zijde
vanaf de aanhechting van de steel op de kroon tot de top,
— de middellijn, die wordt uitgedrukt in millimeters en wordt gemeten op een dwarsdoorsnede in het
midden van de vrucht haaks op de lengteas, waarbij de afstand van de ene naar de andere zijkant
wordt bepaald.
De voor het meten van lengte en middellijn gebruikte referentievrucht is :
— de middelste vinger op de buitenste rij van de hand,
— voor een gedeelte van een hand, de vinger op de buitenste rij naast de snede waarmee de hand is
verdeeld.

De lengte en de middellijn moeten minimaal 14 cm, respectievelijk minimaal 27 mm bedragen.
In afwijking van de vorige alinea mogen in de regio's Madeira, Azoren, Algarve, Kreta en Lakonia gepro
duceerde bananen die minder dan 14 cm lang zijn, in de Gemeenschap worden afgezet, maar worden zij
in dit geval in klasse II ingedeeld.
IV. TOLERANTIES

Voor elke verpakkingseenheid zijn toleranties in kwaliteit en grootte toegestaan voor produkten die niet
voldoen aan de eisen van de klasse waarin zij zijn ingedeeld.
A. Toleranties in kwaliteit

i) Klasse „Extra "
5 % van het aantal of het gewicht van de bananen mag bestaan uit vruchten die niet aan de eisen
van deze klasse voldoen, maar wel aan die van klasse I, bij uitzondering met inbegrip van de voor
klasse I toegestane toleranties.

ii) Klasse I
10 % van het aantal of het gewicht van de bananen mag bestaan uit vruchten die niet aan de
eisen van deze klasse voldoen, maar wel aan die van klasse II, bij uitzondering met inbegrip van
de voor klasse II toegestane toleranties.
iii) Klasse II
10 % van het aantal of het gewicht van de bananen mag bestaan uit vruchten die niet aan de
eisen van deze klasse en ook niet aan de minimumeisen voldoen, met uitzondering van bananen
die door rot zijn aangetast of enige andere afwijking vertonen waardoor zij ongeschikt zijn voor
consumptie.
B. Toleranties in grootte

In alle klassen mag 10 % van het aantal bananen bestaan uit vruchten die niet aan de op de verpak
kingseenheid vermelde groottesortering beantwoorden, met dien verstande dat de afwijking in lengte
van die vruchten niet meer dan 1 cm mag bedragen ten opzichte van de minimumlengte van 14 cm.
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V. VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN
A. Uniformiteit

Elke verpakkingseenheid moet een uniforme inhoud hebben die slechts bestaat uit bananen van
dezelfde oorsprong, van dezelfde variëteit en/of hetzelfde handelstype en van dezelfde kwaliteit.

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van iedere verpakkingseenheid moet representatief zijn voor
het geheel.
B. Verpakking

Bananen moeten zo worden verpakt dat een goede bescherming van het produkt is gewaarborgd.
Het binnen de verpakkingseenheid gebruikte materiaal moet nieuw en schoon zijn en mag bij de
produkten geen uitwendige of inwendige beschadigingen teweegbrengen. Er mag materiaal, met
name papier of zegels, met handelsaanduidingen worden gebruikt, mits de bedrukking of etikettering
met niet-giftige inkt of lijm gebeurt.
De verpakkingseenheden mogen geen vreemde substanties bevatten.
C. Presentatie

De bananen worden gepresenteerd in handen en gedeelten van een hand die bestaan uit ten minste
vier vingers.

Per verpakkingseenheid mogen per gedeelte van een hand twee vingers ontbreken, op voorwaarde dat
de steel niet is afgerukt, maar met een zuivere snede is verwijderd zonder dat de omringende
vruchten zijn verwond.
Per rij mag gebruik worden gemaakt van ten hoogste één gedeelte van een hand met drie vingers die
dezelfde kenmerken hebben als de overige vruchten in de verpakkingseenheid.

In de produktieregio's mogen bananen in trossen worden afgezet.
VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op iedere verpakkingseenheid moeten, op één kant, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, en van buitenaf
zichtbaar, de volgende gegevens zijn vermeld :
A. Identificatie

Verpakker
en/of
afzender

Naam en adres of door een officiële dienst toegekend of erkend conventioneel
merkteken .

B. Aard van het produkt

— „Bananen" indien de inhoud van de verpakking niet van buitenaf zichtbaar is ;
— naam van de variëteit of van het handelstype.
C. Oorsprong van het produkt
Land van oorsprong en voor produkten uit de Gemeenschap :
— produktiegebied,

— nationale, regionale of lokale benaming (facultatief).
D. Handelskenmerken

— Klasse,

— nettogewicht,

— groottesortering aangegeven door vermelding van de minimumlengte en, eventueel, de
maximumlengte.
E. Officieel controlemerk

(Facultatief).
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BIJLAGE II

Lijst van de belangrijkste groepen, subgroepen en cultivars van dessertbananen die in de
Gemeenschap worden afgezet

Belangrijkste cultivars
(niet-limitatieve lijst)

Groep

Subgroep

AA

Figue-sucrée

Figue sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Pequena enana (Dwarf Cavendish)
Gran enana (Giant Cavendish)
Lacatan

Poyo (Robusta)
Williams
Americani

Valéry
Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Rode banaan
Figue Rose

Rode banaan (Figue Rose)
Groenrode banaan (Figue Rose Verte)

Ibota

AAB

Appelbanaan

Appelbanaan (Figue Pomme), Silk

Pome (Prata)

Pacovan
Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo
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VERORDENING (EG) Nr. 2258/94 VAN DE COMMISSIE

van 19 september 1994
inzake de levering van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat, voor een bepaalde partij, gezien de

GEMEENSCHAPPEN,

kleine te leveren hoeveelheden, • de verpakkingsvorm en

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

de talrijke leveringsbestemmingen, dient te worden
bepaald dat de inschrijvers twee laadhavens mogen aange
ven, die eventueel niet in hetzelfde havengebied hoeven
te liggen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) de lijst van de voor voedselhulp in aanmer
king komende landen en organisaties en de algemene
criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob
stadium zijn vastgesteld ;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigden 22 326 ton graan heeft
toegewezen ;

Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast
stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van produkten voor levering
als communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (*) ; dat met name de leveringster
mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld ;

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor
levering aan de in de bijlagen vermelde begunstigden met
inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de
in de bijlagen vermelde voorwaarden. De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.

Voor de partijen A, B en C
artikel 7, lid 3, onder d),
nr. 2200/87, in de offerte twee
geven, die niet noodzakelijk
hoeven te liggen .

mogen, in afwijking van
van Verordening (EEG)
laadhavens worden aange
in hetzelfde havengebied

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hébben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of
voorbehoud is nietig.
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, 19 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
174 van 7. 7. 1990, blz. 6.
136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .
204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
81 van 28 . 3 . 1991 , blz. 108 .
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BIJLAGE I
PARTIJEN A en B

1 . Maatregel nr. (') : zie bijlage II
2. Programma : 1994

3. Begunstigde (2) : Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag (tel. (31-70)33 05 757 ; telefax
36 41 701 ; telex 30960 EURON NL)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (u) : zie PB nr. C 103 van 16. 4. 1987
5. Plaats of land van bestemming : zie bijlage II
6. Beschikbaar te stellen produkt : havervlokken

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) f) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.l.e))
8. Totale hoeveelheid : 936 ton (1 614 ton graan)

9. Aantal partijen : 2 ; zie bijlage II
10. Verpakking en opschriften (8) (9) (10) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.2.f) en II.B.3)
Opschriften in het Spaans (B3 + B4), in het Frans (A1-A8 + Bl + B2) en in het Engels (A9)
1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie : franco laadhaven (*)
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15. Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 7 — 27. 11 . 1994
18 . Uiterste termijn voor de levering : —
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 4. 10. 1994 om
12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede aanbesteding :

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 18 . 10. 1994 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 21 . 11 — 11 . 12. 1994
c) uiterste termijn voor de levering : —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (') : Bureau de 1 aide

alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi, 200,
B- 1 049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telefax (32-2)296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04)
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4) : restitutie toepasselijk op 30. 9. 1994, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 2106/94 van de Commissie (PB nr. L 223 van 27. 8 . 1994, blz. 11 )
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PARTIJ C

1 . Maatregel nr. (') : zie bijlage II
2. Programma : 1994

3. Begunstigde (2) : Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag (tel. (31-70)33 05 757 ; telefax
36 41 701 ; telex 30960 EURON NL)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (") : zie PB nr. C 103 van 16. 4. 1987
5. Plaats of land van bestemming : zie bijlage II
6. Beschikbaar te stellen produkt : meel van zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) Q : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.l .a))
8 . Totale hoeveelheid ; 520 ton (712 ton graan)
9. Aantal partijen : 1 ; zie bijlage II

10. Verpakking en opschriften (8) (9) (10) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.2.d) en II.B.3)
Opschriften in het Spaans (Cl ) en Frans (C2-C6)
11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12. Leveringsconditie : franco laadhaven (6)
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15. Loshaven : —

1 6. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 24. 10 — 13. 11 . 1994
18. Uiterste datum voor de levering : —

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving
20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 4. 10. 1994 om
12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)

21 . Bij tweede aanbesteding :
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 18. 10. 1994 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 7 — 27. 11 . 1994
c) uiterste datum voor de levering : —

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (') : Bureau de 1 aide
alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 1 20, bureau 7/46, rue de la Loi, 200,
B- 1 049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telefax (32-2)296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4) : restitutie toepasselijk op 30. 9. 1994, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 2106/94 van de Commissie (PB nr. L 223 van 27. 8 . 1994, blz. 1 1 )
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PARTIJ D
1 . Maatregel nr.('): 1712/93
2. Programma : 1993

3. Begunstigde (2) : Jemen

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde : General Corp. for Foreign Trade and Grains, Sanaa —
Baghdad Street — PO Box 710 ; Contact person : Dr. Yahia S. Al'Arassi, General Manager ; tel. 202345/
356/479, telefax 209511 /542/543, telex 2262/2348/2349 A/B GCFTG

5. Plaats of land van bestemming (*) : Jemen
6. Beschikbaar te stellen produkt : meel van zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) (*) : zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.La))
8. Totale hoeveelheid : 14 598 ton (20 000 ton graan)
9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften (8) (10) : zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.B.2.d) en II.B.3)
Vermeldingen in het Engels
11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie : franco loshaven — gelost
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15. Loshaven : Hodeida

1 6. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van versche
ping : 31 . 10 — 20. 11 . 1994
18. Uiterste datum voor de levering : 18 . 12. 1994

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 4. 10. 1 994 om
12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving :

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 18. 10. 1994 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van verscheping :
14. 11 — 4. 12. 1994

c) uiterste datum voor de levering : 1 . 1 . 1995
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden (') : Bureau de 1 aide

alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4) : restitutie toepasselijk op 30. 9. 1994, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 2106/94 van de Commissie (PB nr. L 233 van 27. 8 . 1994, blz. 1 1 )
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.
(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.
(3) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan
jodium 131 worden vermeld.

(4) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 25 van deze bijlage.

Het bedrag van de restitutie wordt in nationale valuta omgerekend met de landbouwomrekeningskoers
die van toepassing is op de dag waarop de douaneformaliteiten voor uitvoer worden vervuld. Het bepaalde
in de artikelen 13 tot en met 17 van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (PB nr. L 108 van
1 . 5. 1993, blz. 106), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 547/94 (PB nr. L 69 van 12. 3. 1994, blz. 1 ), is
niet van toepassing op dit bedrag.

(*) Delegatie van de Commissie waarmee degene aan wie is gegund contact moet opnemen : zie PB
nr. C 114 van 29 . 4. 1991 , blz. 33 .

(6) Voor partijen A, B en C mogen, in afwijking van artikel 7, lid 3, onder d), van Verordening (EEG)
nr. 2200/87, in de offerte twee laadhavens worden aangegeven, die niet noodzakelijk in hetzelfde haven
gebied hoeven te liggen.

I7) De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezond
heidscertificaat voor.

Partijen C en D : de inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een
bewijs van beroking (partij C : vóór het inladen) voor.

(8) In afwijking van PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 wordt dé tekst van punt II.B.3.c) gelezen : „de vermelding
„Europese Gemeenschap'"'.

(') De goederen worden verscheept in containers van 20 voet (B3 : 40 voet) op de condities FCL/FCL.
De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laad
haven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen van de containers uit de terminal. Artikel 13, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG)
nr. 2200/87 is niet van toepassing.

Degene aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de
volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per verladingsnummer zoals
aangegeven in het bericht van inschrijving.
Degene aan wie is gegund moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Sysko locktainer 180
seal), waarvan het nummer moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde.

(I0) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt ; op deze lege zakken dient eveneens de
vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
(") De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden naar : Willis Corroon Scheuer, Postbus
1315, NL-1000 BH Amsterdam.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot
Lotto

Partij

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Totalmængde
Delmængde
(i tons)
(i tons)
Gesamtmenge
Teilmengen
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Total quantity
Partial quantities
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Cantidad total

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

(in ton)

Acción n0

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n°

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Maatregel
nr.

Land van bestemming

Acção n ?

País de destino

Lote

Quantidade total

(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

A

648

A 1 : 12

649/94

Madagascar

A 2 : 48

650/94

Madagascar

A 3 : 36

651 /94

Madagascar

A 4 : 48

652/94

Madagascar

A 5 : 12

653/94

Madagascar

A 6:

12

654/94

Madagascar

A 7 : 180

655/94

Rwanda

A 8 : 180

656/94

Rwanda

A 9 : 120

657/94

Ethiopia

B 1 : 84

658/94

Togo

B 2 : 132

659/94

Haïti

B 3 : 36

660/94

República Dominicana

B 4:

36

661 /94

Perú

C 1 : 140

784/94

Perú

C 2 : 20

785/94

Madagascar

C 3 : 20

786/94

Madagascar

C 4 : 60

787/94

Madagascar

C 5:

60

788/94

Burundi

C 6 : 220

789/94

Vietnam

B

C

288

520
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VERORDENING (EG) Nr. 2259/94 VAN DE COMMISSIE

van 19 september 1994

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van bepaalde
variëteiten pruimen van oorsprong uit Hongarije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag töt 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

gende werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden
voorzien in artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 voor het intrekken van de compenserende
heffing op de invoer van bepaalde variëteiten pruimen
van oorsprong uit Hongarije zijn vervuld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2173/94 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van bepaalde variëteiten pruimen van
oorsprong uit Hongarije ;

Verordening (EG) nr. 2173/94 wordt ingetrokken.

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Hongarije de prijsnoteringen gedurende zes opeenvol

Deze verordening treedt in werking op 20 september

Artikel 2

1994.

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

Gedaan te Brussel, 19 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(■) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 338 van 31 . 12. 1993, blz. 26.
(3) PB nr. L 232 van 6; 9. 1994, blz. 4.
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VERORDENING (EG) Nr. 2260/94 VAN DE COMMISSIE
van 19 september 1994

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van bepaalde
variëteiten pruimen van oorsprong uit Hongarije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

gende werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden
voorzien in artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 voor het intrekken van de compenserende
heffing op de invoer van bepaalde variëteiten pruimen
van oorsprong uit Hongarije zijn vervuld,

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 27, lid 2, tweede alinea,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2196/94 van de
Commissie (3) een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van bepaalde variëteiten pruimen van
oorsprong uit Hongarije ;

Verordening (EG) nr. 2196/94 wordt ingetrokken.

Overwegende dat voor deze produkten van oorsprong uit
Hongarije de prijsnoteringen gedurende zes opeenvol

Deze verordening treedt in werking op 20 september

Artikel 2

1994.

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

Gedaan te Brussel, 19 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20 . 5. 1972, blz . 1 .
O PB nr. L 338 van 31 . 12. 1993, blz . 26.
O PB nr. L 235 van 9 . 9 . 1994, blz . 41 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2261/94 VAN DE COMMISSIE
van 19 september 1994
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 ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 866/94 (2), en met name op artikel

rentieperiode van 16 september 1994 geconstateerde
representatieve marktkoers ;
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,

10, lid 5, en artikel 11 , lid 3,

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),
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 ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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 20 september

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

1994.

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

Gedaan te Brussel, 19 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)
f5)

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. 36.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 september 1994 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
071290 19
1001 10 00

1 13,26 (2) (3)
1 1 3,26 (2) (3)
35,60 (') 0 (")

1001 9091

1001 90 99
1002 00 00

64,29

64,29 (9)(")
104,78 (6)

1003 00 10

91,75

1003 00 90

91,75 (9)

1004 00 00

1005 10
1005 90
1007 00
1008 10
1008 20

90
00
90
00
00

1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90

91,89

1 1 3,26 (2) (3)
1 1 3,26 (2) (3)
11 7,82 (4)
30,04 (9)
38,01 (4)0

0Ó

O
0

1101 00 00

1 28,05 (»)

1102
1103
1103
1107
1107

185,03
90,03
149,65
125,32
96,39

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 1099
1107 20 00

174,20 (l0)
132,91 (9)
1 53,09 (I0)

(') Voor harde tarwe („durum^ van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.

(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd .
(3) Voor maïs van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
(*) 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).
O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (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.
(Iü) Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1180/77 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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Nr. L 245/21

VERORDENING (EG) Nr. 2262/94 VAN DE COMMISSIE
van 19 september 1994

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
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 van de Commissie (2),
inzonderheid op artikel 11 , lid 3,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1869/94 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,
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 (*),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3528/93 (6),
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende heffingen
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2134/94 van de
Commissie P) ;

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil tussen
de heffing van het basisprodukt met meer dan 3,02 ecu
per ton afwijkt van het gemiddelde van de heffingen ; dat
de thans geldende heffingen derhalve, krachtens artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1 579/74 van de Commissie (8),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/78 (9),
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr. 1 620/93
van de Commissie (10) bedoelde op basis van granen en
rijst verwerkte produkten te innen heffingen, vastgesteld
in de bijlage van de Verordening (EG) nr. 2134/94 worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 september
1994.

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

Gedaan te Brussel, 19 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
O
O
(*)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
387
320

van
van
van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
30. 7. 1994, blz . 1 .
25. 6. 1976, blz. 1 .
30 . 7. 1994, blz. 7.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
22. 12. 1993, blz. 32.

h PB nr. L 225 van 31 . 8. 1994, blz. 25.

(8) PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7 .
(9) PB nr. L 202 van 26. 7. 1978 , blz. 8 .
H PB nr. L 155 van 26. 6. 1993, blz. 29.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 september 1994 tot wijziging van de invoer
heffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)
Heffingen f7)
GN-code

Derde landen
ACS-Staten

(met uitzondering van
ACS-Staten)

1102 90 90

119,75

122,77

1103 19 90

119,75

122,77

1103 29 90

119,75

122,77

1104 19 99

211,32

217,36

110429 19

187,84

190,86

1104 29 39

187,84

190,86

1104 29 99

119,75

122,77

Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap wordeil ingevoerd.
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Nr. L 245/23

II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 8 september 1994
tot vaststelling van het jaarplan voor de toewijzing aan de Lid-Staten van voor
het begrotingsjaar 1995 te boeken financiële middelen voor de levering van
levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de
Gemeenschap

(94/617/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van
1 0 december 1 987 houdende algemene voorschriften voor
de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden
aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan
de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap ('), en
met name op artikel 6,

hoeveelheid produkten, per soort, die voor uitdeling in
iedere Lid-Staat uit de interventievoorraden mag worden
uitgeslagen, en de in iedere Lid-Staat voor de uitvoering
van het plan beschikbaar gestelde financiële middelen
moeten worden vermeld ; dat in het plan ook de omvang
van de middelen moet worden aangegeven die voor de in

artikel 7 van Verordening (ÉEG) nr. 3149/92 bedoelde
kosten voor het vervoer van interventieprodukten binnen
de Gemeenschap moeten worden gereserveerd ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 38 1 3/92 van de Raad van

Overwegende dat de bij de actie betrokken Lid-Staten
overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
3149/92 de nodige gegevens voor dit jaarplan hebben

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

verstrekt ;

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3528/93 (3), en met
name op artikel 3, lid 4, en artikel 6, lid 2,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3149/92 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2826/93 (*), de uitvoeringsbepalingen vaststelt met
betrekking tot de levering van levensmiddelen uit inter
ventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de
Gemeenschap ; dat overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2 van voornoemde verordening de Commissie voor
de uitvoering van de regeling voor de levering van het
bedoelde voedsel aan de meest behoeftige bevolkings
groepen een plan moet vaststellen dat met de uit hoofde
van het begrotingsjaar 1995 beschikbare kredieten moet
worden gefinancierd ; dat in dat plan in het bijzonder de
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

352
387
320
313
258

van
van
van
van
van

15.
31 .
22.
30.
16.

12.
12.
12.
10.
10.

1987,
1992,
1993,
1992,
1993,

blz.
blz.
blz .
blz.
blz.

1.
1.
32.
50 .
11 .

Overwegende dat, om dit plan uit te voeren, moet worden
gespecificeerd welke omrekeningskoersen moeten worden
toegepast op de vastgestelde budgettaire maxima en
artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3813/92 moet
worden toegepast ;
Overwegende dat voor een optimale benutting van de
begrotingsmiddelen rekening moet worden gehouden met
de mate waarin de Lid-Staten gebruik hebben gemaakt
van de hun in 1992, 1993 en 1994 toegewezen middelen ;
Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig artikel
2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3149/92, bij het
opstellen van dit jaarplan het advies heeft ingewonnen
van grote organisaties die met de problemen van de meest
behoeftigen in de Gemeenschap vertrouwd zijn ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van alle
betrokken Comités van beheer,
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koers die in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, reeks C, wordt bekendgemaakt.

Artikel 1
Voor 1995 worden de levensmiddelen uit de interventie

voorraden die bestemd zijn om aan de meest behoeftigen
in de Gemeenschap te worden verstrekt in het kader van
Verordening (EEG) nr. 3730/87, geleverd volgens het in
de bijlage opgenomen jaarplan.
Artikel 2

De bedragen in ecu worden omgerekend in nationale
valuta aan de hand van de op 1 oktober 1994 geldende

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 8 september 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

Nr. L 245/25

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

20 . 9. 94

BIJLAGE
Jaarplan voor verstrekking van levensmiddelen 1995

a) Hoeveelheid van elke soort produkten die voor verstrekking in elke Lid-Staat uit de interventievoorraden mag worden genomen
binnen de grenzen van de onder b) aangegeven bedragen :
(in ton)
Produkten
Lid-Staat
Zachte tarwe

België

Durum tarwe

Rijst

Olijf

Melk

olie

poeder

3 000

300

Boter

Rund
vlees

200

600

Denemarken

250

Griekenland

6 500

Spanje

Frankrijk

30 000

5 000

8 500

4 000

2 000

7 500

Ierland

Italië

Luxemburg

20 000

1 000

9 500

20

25

Nederland

Portugal

Kaas

1 850

1 850

1 200

1 000

1 000

5 000

6 000

1 500

6 000

50

1 450

1 000

8 000

15

15

100

450

1 200

2 500

Verenigd
Koninkrijk

2 000

6 840

b) Voor de uitvoering van het programma in elke Lid-Staat beschikbaar gestelde financiële middelen .
(in ecu)

Lid-Staat

België

Toewijzing

2 860 000

Denemarken

2 000 000

Griekenland

14160 000

Spanje
Frankrijk

41 765 000
33 695 000

Ierland
Italië

Luxemburg
Nederland

Portugal
Verenigd Koninkrijk

5 430 000
28 905 000

75 000
2 300 000

12 315 000
29 495 000

c) De ter dekking van de kosten van vervoer van de interventieprodukten tussen de Lid-Staten vereiste kredieten worden vastgesteld op
2 miljoen ecu.

