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VERORDENING (EG) Nr. 3256/94 VAN DE RAAD
van 22 december 1994

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1657/93 houdende tijdelijke schorsing
van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor een
aantal industrieprodukten bestemd voor de bevoorrading van de vrije zones van
de Azoren en van Madeira

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1657/93 van de
Raad (2) tijdelijke schorsing inhoudt van de autonome
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor een
aantal industrieprodukten bestemd voor de bevoorrading
van de vrije zones van de Azoren en van Madeira ;
Overwegende dat de Portugese autoriteiten schorsing
hebben gevraagd van de rechten van het GDT voor kapi
taalgoederen andere dan die vermeld in Verordening
(EEG) nr. 1657/93 ; dat dit verzoek gerechtvaardigd wordt
door het toenemend aantal bedrijven dat werkzaam is in
de vrije zone van Madeira en door de diversifiëring van de
plaatselijke economische activiteiten ;

Overwegende dat in Besluit 91 /315/EEG van de Raad van
26 juni 1991 tot instelling van een programma van
speciaal op het afgelegen en insulaire karakter van
Madeira en de Azoren afgestemde maatregelen (Posei
ma) (3), de rol van de vrije zones in de economische

moeten worden genomen om de ontwikkeling van deze
vrije zones te stimuleren ;

Overwegende dat uit de door de Portugese autoriteiten
verstrekte gegevens blijkt dat sedert de inwerkingtreding
van Verordening (EEG) nr. 1657/93 nieuwe economische
activiteiten in de vrije zone van Madeira in het leven
worden geroepen ; dat kapitaalgoederen noodzakelijk zijn
om deze activiteiten in stand te houden ; dat het derhalve

gerechtvaardigd lijkt deze produkten bij invoer in Madeira
en in de Azoren in aanmerking te laten komen voor
schorsing van de rechten van het GDT, wanneer zij

bestemd zijn voor de vrije zones in deze regio's ; dat de
bijlage van Verordening (EEG) nr. 1 657/93 derhalve moet
worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :
Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1657/93 wordt
vervangen door de tekst die in de bijlage bij de onderha
vige verordening is opgenomen.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag

ontwikkeling van de regio's in kwestie wordt erkend en

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika

onderstreept wordt dat bijzondere douanemaatregelen

tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. SEEHOFER

(') Advies uitgebracht op 16 december 1994 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).
(2) PB nr. L 158 van 30. 6. 1993, blz. 1 .
(3) PB nr. L 171 van 29. 6. 1991 , blz. 10.
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BIJLAGE
Volgnummer

18.0300

GN-code

6804

Omschrijving

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te
vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwet
stenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglome
reerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek,
ook indien met delen van andere stoffen

18.0302

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bij voorbeeld bruggen, brugdelen,
sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies,
deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietij
zer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post
9406 ; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal,
gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

08.0304

7309 00

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke
goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van
ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 1, niet voorzien van een
mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien

inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
18.0306

7310 (met uitzondering van
7310 21 10)

18.0308

731 1 00

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor
ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas),
van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 1,
niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te
warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekle
ding, met uitzondering van conservenblikken van de soort gebruikt voor dranken en
voedingsmiddelen
Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer
of van staal

18.0310

7322

Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan,
van gietijzer, van ijzer of van staal ; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden
van warme lucht (andere dan die met een elektrische warmtebron), ook indien deze
apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde
lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting,
alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal

18.0312

7610

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bij voorbeeld bruggen, brugdelen,
torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren
en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium,
andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406 ; platen, staven,
profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in
constructiewerken

18.0314

7611 0000

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke
goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium,
met een inhoudsruimte van meer dan 300 1, niet voorzien van een mechanische

inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig
bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding
18.0316

7612

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes
en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecom
primeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet
meer dan 300 1, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting
om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte
isolerende bekleding

18.0318

7613 00 00

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium

18.0320

8202

Handzagen ; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande zaagbladen daar
onder begrepen)

18.0322

8203

Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten, metaalscharen (blik
scharen, plaatscharen en dergelijke, pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk
handgereedschap

18.0324

8204

Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleutels en inbussleutels daar
onder begrepen ; uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat
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Volgnummer

GN-code

Nr. L 339/3

Omschrijving

1 8.0326

8205

Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder
begrepen ; soldeer-, blaas- en brandlampen ; bankschroeven, lijmknechten, pijp
klemmen en dergelijke, andere dan toebehoren of delen van gereedschapswerktuigen ;
aambeelden ; veldsmidsen ; slijpstenen met hand- of voetaandrijving

18.0328

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor
gereedschapswerktuigen (bij voorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draad
snijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen
trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van meta
len, alsmede grond- en gesteenteboren

18.0330

8208 (met uitzondering van
8208 40 00)

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen, met uitzonde
ring van land-, tuin- of bosbouwmachines

18.0332

8209 00

Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemon
teerd, vervaardigd van gesinterd metaalcarbide of van cermet

18.0334

8210 00

Met de hand aangedreven mechanische toestellen met een gewicht van 10 kg of
minder, die gebezigd worden bij het bereiden, opmaken, enz., van voedingsmiddelen
en van dranken

18.0336

8303 00

Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes en -cassetten
en dergelijke artikelen, van onedel metaal

18.0338

8304 00 00

Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg- en sorteerdozen, kopijstan
ders (concepthouders), pennebakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van
onedel metaal, andere dan kantoormeubelen bedoeld bij post 9403

18.0340

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel
heet water als lagedrukstoom kunnen produceren ; ketels voor oververhit water

18.0342

8403

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402

18.0344

8404

Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bij voorbeeld economisers of
voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas) ; conden
sors voor stoommachines

18.0346

8405

Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiverings
toestellen ; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water,
ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen

18.0348

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

18.0350

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

18.0352

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)

18.0354

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn
voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

18.0356

8413

Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel ; elevatoren voor
vloeistoffen

18.0358

8414

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen,
alsmede ventilatoren ; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook
indien met filter

18.0360

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande
uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de
temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht
niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

18.0362

8416

Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde
vaste brandstof of met gas ; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor
bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor
het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen

18.0364

8417

Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder
begrepen, niet elektrisch

18.0366

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltech
niek, al dan niet elektrisch werkend ; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoe
stellen bedoeld bii post 8415
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Omschrijving

Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, voor de behande
ling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals
verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren,
stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toe

stellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik ; geisers (doorstroomtoestellen) en
andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch
18.0370

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders
daarvoor

18.0372

8421

Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen ; toestellen voor het filtreren of
zuiveren van vloeistoffen of van gassen

18.0374 .

8422

Machines voor het afwassen van vaatwerk ; machines en toestellen voor het reinigen of

het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen ; machines en toestellen voor het
vullen, sluiten, capsuleren of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van
andere bergingsmiddelen ; andere verpakkingsmachines ; toestellen voor het persen van
koolzuur in dranken

18.0376

8423 (met uitzondering van
8423 10 10)

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op
weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met
een gevoeligheid van 5 cg of beter ; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten,
met uitzondering van huishoudweegschalen

18.0378

8424 (met uitzondering van
8424 81 10)

Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of
verstuiven van vloeistoffen of van poeder ; blusapparaten (ook indien gevuld) ; spuitpis
tolen en dergelijke toestellen ; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke
straaltoestellen, met uitzondering van watersproeitoestellen voor de land- of tuinbouw

18.0380

8425

Takels ; lieren (windassen) en kaapstanders ; dommekrachten en vijzels

18.0382

8426

Dirkkranen ; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen ; hefportalen, portaalwagens
en transportwagens met kraan

18.0384

8427

Vorkheftrucks ; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting

18.0386

8428

Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en
toestellen voor het hanteren van goederen (bij voorbeeld liften, roltrappen, transport
banden, kabelbanen)

18.0388

8437

Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten ;
machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van

gedroogde peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf
worden gebruikt

18.0390

8438

Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit
hoofdstuk, voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of
dranken, andere dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dier
lijke of van vaste plantaardige vetten of oliën

18.0392

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezel
stoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

18.0394

8440

Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaima

chines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen

18.0396

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van
karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

18.0398

8443

Machines en toestellen voor het drukken, alsmede hulptoestellen daarvoor

18.0400

8444 00

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van
synthetische of kunstmatige textielstoffen

18.0402

8445

Machines voor het bereiden van spinvezels ; machines voor het spinnen, doubleren of
twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren ;
machines voor het spoelen, het opwinden (inslag-spoelmachines daaronder begrepen)
of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines
voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines
bedoeld bij post 8446 of 8447

18.0404

8446

Weefgetouwen

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

29 . 12. 94

Volgnummer

18.0406

GN-code

8447

Nr. L 339 / 5

Omschrijving

Breimachines, naaibreimachines („stitch-bonding"-machines), guipeermachines,
machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passement
werk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften

18.0408

8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445,
8446 en 8447 (bij voorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen,
ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen) ; delen en
toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444, 8445, 8446
en 8447 (bij voorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoe
len, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaal
den)

18.0410

8450

Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting

18.0412

8451

Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 8450) voor het
wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen
daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het
bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren, alsmede
machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die
worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum ; machines
voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels

18.0414

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij
post 8440 ; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines ;
naalden voor naaimachines

18.0416

8453

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder
of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere
dan naaimachines

18.0418

8456

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal
wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultra

sone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procédés, van
elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen
18.0420

8457

Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewer
kingsmachines, voor de bewerking van metalen

18.0422

8458

Draaibanken voor het verspanend bewerken van metaal

18.0424

8459

Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen,
frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen,
andere dan de draaibanken bedoeld bij post 8458

18.0426

8460

Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere
wijze afwerken van metalen, gesinterde metaalcarbiden of cermets, met behulp van
slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de
machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld
bij post 8461

18.0428

8461

Schaafbanken, sterke-armschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor

het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteek
banken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal, gesinterde
• metaalcarbiden of cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen

18.0430

8462

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het stampen of het hameren
van metaal ; machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het
strekken, het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van metaal ; persen
voor het bewerken van metaal of van metaalcarbiden, andere dan de hiervoor bedoelde
machines

18.0432

8463

Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal, gesin
terde metaalcarbiden of cermets

18.0434

8464

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische produkten, van
beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud
bewerken van glas
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Omschrijving

Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere
wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van
been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen
Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzake

lijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465
18.0438

8467

Handgereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde niet-elektrische motor
wordt aangedreven

18.0440

8468

Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het
snijden, andere dan die bedoeld bij post 8515 ; machines en toestellen voor het opper
vlakteharden, werkend met gas

18.0442

8469

Schrijfmachines en tekstverwerkende machines

18.0444

8470

Rekenmachines ; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van

kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme ; kasregisters
18.0446

8471

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor ; magnetische en
optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gege
vens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders
onder begrepen

18.0448

8472

Andere kantoormachines en -toestellen (bij voorbeeld hectografen en stencilmachines,
adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren van bankbiljetten,
machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines,
perforeermachines en hechtmachines)

8474

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het

breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van
andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen) ; machines voor
het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische
specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pasta
vorm ; machines voor het maken van gietvormen van zand
8475

18.0450

8477

Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of
van flitslampen, met een omhulling van glas ; machines voor het vervaardigen van of
voor het warm bewerken van glas of van glaswerk
Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de

vervaardiging van produkten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk
18.0452

8478

Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of
niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

18.0454

8480

Vormkasten voor gieterijen ; modelplaten voor gietvormen ; modellen voor gietvor
men ; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots),
voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof

18.0456

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten

8503

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn
voor de machines bedoeld bij post 8501 of 8502

8504

Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld gelijkrichters), smoor
spoelen en zelfinductiespoelen

18.0458

8508 (met uitzondering van
8508 80 80)

Elektromechanisch handgereedschap met ingebouwde elektromotor, met uitzondering
van heggescharen, grasscharen en graskantsnijders

18.0460

8514

Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, ovens werkend
met inductieve of met diëlektrische verwarming daaronder begrepen ; andere toestellen
voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik voor de behandeling van stoffen
door inductieve of door diëlektrische verwarming

18.0462

8515

Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daar
onder begrepen) en machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met
andere licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met
magnetische impulsen of met plasmastraal, voor het solderen of voor het lassen, ook
indien geschikt voor het snijden ; elektrische machines, apparaten en toestellen voor
het warm verspuiten van metaal of van gesinterde metaalcarbiden
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8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

8543

Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of
niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

9009

Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of voor contactdruk, alsmede
thermokopieerapparaten

18.0468

9010

Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria
(apparaten voor het projecteren van schakelingspatronen op lichtgevoelig halfgeleider
materiaal daaronder begrepen), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van
dit hoofdstuk ; negatoscopen ; projectieschermen

18.0470

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bij voorbeeld teken
machines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven) ;
handinstrumenten voor lengtemeting (bij voorbeeld maatstokken, micrometers, schuif
maten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

18.0472

9024

Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de
samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materi
alen (bij voorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

9025

Densimeters, aerometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermo
meters, pyrometers, barometers, hygrometres en psychrometers, ook indien zelfregistre
rend ; combinaties van deze instrumenten

18.0474

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstro
ming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van
gassen (bij voorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmtever
bruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten
9014, 9015, 9028 en 9032

18.0476

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bij
voorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of
voor rook) ; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van
de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke ;
instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveel
heden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen) ; microtomen

18.0478

9028

Verbruiksmeters en produktiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit,
standaardmeters daaronder begrepen

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toe
stellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden ; meet- en detectie
toestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmi
sche stralen en andere ioniserende stralen

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd
of niet begrepen onder andere posten van dit hoofstuk ; profielprojectietoestellen

9032

Automatische regelaars

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit
hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij
dit hoofdstuk

18.0480

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

Nr. L 339/8
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VERORDENING (EG) Nr. 3257/94 VAN DE RAAD
van 22 december 1994

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1602/92 houdende tijdelijke afwijking
van de toepassing van de communautaire anti-dumpingrechten bij de invoer van
bepaalde gevoelige produkten op de Canarische eilanden
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,
Gezien het voorstel van de Commissie,

dumpingrechten worden geïnd wanneer de betrokken
produkten naar de rest van de Gemeenschap worden
verzonden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),
Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1602/92 (2) een
specifieke regeling heeft ingesteld voor de inning van
anti-dumpingrechten bij de invoer van bepaalde gevoelige
produkten op de Canarische eilanden ; dat deze regeling
beoogt te zorgen voor optimale voorwaarden voor de
levering van deze produkten ; dat deze regeling om iedere
verlegging van het handelsverkeer te vermijden, van
toepassing is binnen de jaarlijkse vaste hoeveelheden die
overeenkomen met de omvang van het verbruik door de
plaatselijke bevolking ;
Overwegende dat de bevoegde Spaanse autoriteiten het
beheer van en de controle op de bij Verordening (EEG)
nr. 1602/92 bepaalde vaste hoeveelheden moeten waar
borgen ; dat deze verplichting inhoudt dat bij de herver
zending de anti-dumpingrechten worden geïnd die van
toepassing zijn op de aanvankelijk met vrijstelling van
genoemde rechten ingevoerde produkten ;

Overwegende dat de bepaling betreffende de controle van
de bijzondere bestemming niet expliciet voorkomt in het
beschikkend gedeelte van Verordening (EEG) nr. 1602/
92 ; dat met het oog op duidelijkheid en rechtszekerheid
specifiek bepaald dient te worden dat vrijstelling van
anti-dumpingrechten wordt toegekend voor produkten die
bestemd zijn voor de Canarische markt en dat de anti

Artikel 1 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1602/92 wordt
vervangen door onderstaande leden :
„3. De in de leden 1 en 2 bedoelde specifieke
regeling wordt uitsluitend toegekend voor produkten
die voor de interne markt van de Canarische eilanden

zijn bestemd.

4. De bevoegde Spaanse autoriteiten treffen de
nodige maatregelen voor het beheer van en de
controle op de in lid 1 bedoelde vaste hoeveelheden
en met name voor de inachtneming van lid 3, door te
zorgen voor de inning van de anti-dumpingrechten
wanneer de betrokken produkten naar andere delen
van het douanegebied van de Gemeenschap worden
verzonden .

De bevoegde Spaanse autoriteiten stellen de
Commissie onverwijld in kennis van deze maatrege
len .".
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, 22 december 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. SEEHOFER

(')Advies uitgebracht op 16 december 1994 (nog niet verschenen
in het Publikatieblad).
(2) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 24.

29 . 12. 94

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 339/9

VERORDENING (EG) Nr. 3258/94 VAN DE RAAD
van 19 december 1994

tot verlenging van Verordening (EG) nr. 665/94 betreffende de instelling, voor de
periode tot en met 31 december 1994, van overgangstariefmaatregelen ten gunste
van Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Polen, Roemenië,
Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Estland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië,
Letland, Litouwen, Moldavië, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan,
Oekraïne, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië en de voormalige Joegoslavi
sche Republiek Macedonië, in verband met de Duitse eenwording
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 28 en 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het derhalve gedurende een overgangs
periode noodzakelijk is, de gevolgen van de Duitse
eenwording voor de twee typen overeenkomsten te
verzachten, aangezien deze eenwording anders zeer
ernstige consequenties zou kunnen hebben voor onderne
mingen op het grondgebied van de voormalige Duitse
Democratische Republiek en in Bulgarije, de Tsjechische
Republiek, Slowakije, Hongarije, Polen, Roemenië, Arme
nië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Estland, Georgië, Kazach
stan, Kirgizië, Letland, Litouwen, Moldavië, Oezbekistan,
Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne, Kroatië,
Bosnië-Herzegovina, Slovenië en de voormalige Joegosla
vische Republiek Macedonië, en de economische stabili
teit van deze landen negatief zou kunnen beïnvloeden ;

Overwegende dat het gemeenschappelijk douanetarief
vanaf 3 oktober 1990, datum van de Duitse eenwording,
van rechtswege van toepassing is op het grondgebied van
de voormalige Duitse Democratische Republiek ;

Overwegende dat de voormalige Duitse Democratische
Republiek talrijke overeenkomsten had gesloten met
Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, Roemenië,
de USSR en Joegoslavië, waarin voor bepaalde goederen
jaarlijks maxima, hetzij in hoéveelheid, hetzij in waarde,
waren vastgesteld die vrij van rechten mochten worden
verhandeld ; dat de voormalige Duitse Democratische
Republiek samenwerkings- en investeringsovereenkom
sten op lange termijn had gesloten met Tsjechoslowakije,
Polen en de USSR, die nog voor tal van jaren in weder
zijdse leveranties van goederen tegen een nulrecht voor

Overwegende dat het om deze redenen dienstig is de
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief tijdelijk
op te schorten voor produkten van oorsprong uit Bulga
rije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije,
Polen, Roemenië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland,
Estland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Letland, Litouwen,
Moldavië, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenis
tan, Oekraïne, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië en

de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, die
onder de vorengenoemde overeenkomsten tussen de voor
malige Duitse Democratische Republiek en deze landen
vallen, zulks ten belope van de in die overeenkomsten
genoemde maximumhoeveelheden of -waarden ;

zien ;

Overwegende dat het eerstgenoemde type overeenkom
sten na 31 december 1990 niet is verlengd en dat over het
tweede type overeenkomsten opnieuw zal worden onder
handeld door de Gemeenschap, door Duitsland of door
particuliere ondernemingen, doch dat deze nieuwe onder
handelingen enige tijd zullen vergen ;

Overwegende dat de in deze overeenkomsten vermelde
maximumhoeveelheden of waarden de partijen geen juri
disch bindende onderlinge verplichtingen opleggen ; dat
de niet-naleving daarvan bijgevolg geen aanleiding kan
vormen voor enigerlei compensatie door de Gemeen
schap ;

Overwegende dat het, gelet op de bijzondere omstandig
heden van de Duitse eenwording, dienstig is de vorenge
noemde schorsing van de rechten te beperken tot de
betrokken produkten die op het grondgebied van de voor
malige Duitse Democratische Republiek in het vrije
verkeer worden gebracht ;

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in bepa
lingen ter vaststelling van de oorsprong van de goederen
die voor de schorsing van rechten in aanmerking komen ;
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Overwegende dat, gezien de moeilijkheden bij de toepas
sing en de onvoorspelbaarheid van bepaalde effecten van
deze maatregelen, duidelijk moet worden onderstreept dat
het overgangsmaatregelen betreft en dat de geldigheids
duur van deze maatregelen beperkt wordt tot een periode
van een jaar die eindigt op 31 december 1995 ;
Overwegende dat een gelijkaardige overgangsregeling
werd ingesteld tot 31 december 1992, bij Verordening
(EEG) nr. 3568/90 (') en Besluit nr. 3788/90/EGKS (2),
verlengd tot 31 december 1993 bij Verordening (EEG)
nr. 1343/93 (3) en Besluit nr. 1 535/93/EGKS (4) ; dat deze
regelingen zijn vervangen door Verordening (EG)
nr. 665/94 0 en Besluit nr. 1478/94/EGKS (*) voor het
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aan de toepassing van communautaire maatregelen beho
rende tot het gemeenschappelijk handelsbeleid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 665/94 wordt „ 1994"
vervangen door „ 1995".

jaar 1994 ;

Overwegende dat het dienstig is te voorzien in bijzondere
maatregelen, evenals in een procedure voor de uitvoering
daarvan, voor het geval dat de tijdelijke schorsing van de
rechten aan een bedrijfstak van de Gemeenschap ernstige
schade berokkent of dreigt te berokkenen ;

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

Overwegende dat het uitsluitend om tariefmaatregelen
mag gaan die in geen enkel geval afbreuk kunnen doen

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
K. KINKEL

(<)
(2)
(3)
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

353 van 17. 12. 1990, blz. 1 .
364 van 28 . 12. 1990, blz. 27.
133 van 27. 5. 1993, blz. 1 .
151 van 22. 6. 1993, blz. 23.
83 van 26. 3 . 1994, blz. 1 .

¥) PB nr. L 159 van 28. 6. 1994, blz. 37.
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VERORDENING (EG) Nr. 3259/94 VAN DE RAAD
van 22 december 1994

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2930/86 houdende definities van de
kenmerken van vissersvaartuigen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,
Gezien het voorstel van de Commissie,

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

té 0,

(EEG) nr. 2930/86 met betrekking tot de tonnage ten
uitvoer te leggen, inzonderheid voor kleinere vissersvaar
tuigen ; dat de in bijlage I van voornoemd Verdrag
beschreven methoden in bepaalde gevallen niet geschikt
zijn voor deze kleinere vaartuigen ;
Overwegende dat derhalve voor vaartuigen met een lengte
van minder dan 15 m een eenvoudiger definitie van
brutotonnage wenselijk is ;

Overwegende dat het wenselijk is flexibele bepalingen

Overwegende dat in het kader van het gemeenschappelijk
visserijbeleid wordt verwezen naar de kenmerken van
vissersvaartuigen en dat uniforme definities van de
kenmerken van vissersvaartuigen noodzakelijk zijn ; dat in
dat verband Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad
van 22 september 1986 houdende definities van de
kenmerken van vissersvaartuigen (3) is vastgesteld ;
Overwegende dat voor de maatregelen van de Gemeen
schap op dit gebied zoveel mogelijk dient te worden
uitgegaan van reeds door de gespecialiseerde internatio
nale organisaties aangenomen aanbevelingen ;
Overwegende dat, wegens de grote verschillen in tonnage
van individuele vaartuigen met dezelfde lengte, is komen
vast te staan dat een gestandaardiseerd internationaal
systeem voor het meten van de tonnage van vaartuigen
noordzakelijk is ; dat met het oog daarop op 23 juni 1969
in Londen het Internationaal Verdrag betreffende de
meting van schepen (ICTM 1969) is ondertekend onder
auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO) ;
Overwegende dat in dit Verdrag de brutotonnage is gede
finieerd als functie van het totale inwendige volume van
het schip, en de methoden voor het meten van de bruto
tonnage is vastgesteld in bijlage I van voornoemd
Verdrag ;

voor bestaande vaartuigen, inzonderheid vaartuigen van
minder dan 15 m te hebben zodat er een raming van de
tonnage kan worden toepast ;

Overwegende dat vaartuigen met een lengte van 15 m of
meer zouden moeten worden gemeten overeenkomstig
voornoemd Verdrag, omdat deze vaartuigen een grotere
bovenbouw hebben ;

Overwegende dat de termijn van 18 juli 1994 voor het
opnieuw meten van bestaande vaartuigen met een lengte
van 15 m of meer doch minder dan 24 m, moet worden

verlengd omdat veel tijd nodig is om de metingen volgens
de methoden van het Verdrag van 1969 uit te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2930/86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 3, eerste alinea, wordt vervangen door de
volgende tekst :

„De breedte van een vaartuig is de maximale breedte,
als gedefinieerd in bijlage I bij het Internationaal
Verdrag betreffende de meting van schepen, hierna
„Verdrag van 1969" genoemd.";

Overwegende dat voornoemd Verdrag met ingang van
18 juli 1994 van toepassing is voor alle niet-vrijgestelde
vaartuigen, met inbegrip van vissersvaartuigen, met een
lengte van 24 m of meer, in het internationale verkeer ;
dat het Verdrag niet geldt voor onder meer vaartuigen met
een lengte van minder dan 24 m ;

2. artikel 4, lid 1 , wordt vervangen door de volgende

Overwegende dat de bepalingen van bijlage I van voor
noemd Verdrag dankzij Verordening (EEG) nr. 2930/86
ook gelden voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap ;

b) De brutotonnage van alle nieuwe vissersvaar
tuigen met een lengte over alles van 15 m of
meer, waarvan de kiel is gelegd op of na 18 juli
1994, wordt gemeten overeenkomstig bijlage I
bij het Verdrag van 1969.

Overwegende dat de Lid-Staten enige moeilijkheden
hebben ondervonden om de bepalingen van Verordening
(!) PB nr.
(2) Advies
nen in
(3) PB nr.

C 323 van 21 . 11 . 1994.
uitgebracht op 14 september 1994 (nog niet versche
het Publikatieblad).
L 274 van 25. 9. 1986, blz. 1 .

tekst :

„ 1 . a) De tonnage van een vissersvaartuig is de bruto
tonnage als omschreven in bijlage I bij het
Verdrag van 1969.

c) De brutotonnage van nieuwe en bestaande
vissersvaartuigen met een lengte over alles van
minder dan 15 m wordt gemeten overeenkom
stig de in bijlage I bij deze verordening
vermelde formule.
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genoemde verordening worden uitgevoerd.

d) De brutotonnage van alle bestaande vaartuigen
met een lengte tussen de loodlijnen van 24 m of
meer, wordt overeenkomstig bijlage I bij het
Verdrag van 1969 vóór 18 juli 1994 gemeten.

Tot 1 januari 2004 mag de verwijzing naar
de brutotonnage-eenheid uitgedrukt in BRT
behouden blijven bij de uitvoering van de
steunregelingen betreffende de artikelen 8
en 9 van Verordening (EG) nr. 3699/93, mits
de gegevens betreffende deze meeteenheid
vóór 18 juli 1994 aan de Commissie zijn
meegedeeld, in het kader van de procedures
als bedoeld in Verordening (EG) nr. 109/94
van de Commissie van 19 januari 1994
betreffende het communautair gegevensbe

Voor vaartuigen van deze grootteklasse die geen
internationale reizen maken in de zin van het

Verdrag van 1969, en die derhalve vrijgesteld
zijn van de bepalingen van dit Verdrag, wordt
deze uiterste datum uitgesteld tot 31 december
1994.

e) Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3,
mag de brutotonnage van bestaande vaartuigen
met een lengte over alles van 15 m of meer,
doch minder dan 24 m tussen de loodlijnen
worden geraamd overeenkomstig de in bijlage I
bij deze verordening beschreven methode,

stand inzake vissersvaartuigen, (**)

— wanneer de eigenaar het vaartuig verbouwt
of wijzigt op een wijze die door de bevoegde
instantie van de Lid-Staat geacht wordt tot
een aanzienlijke wijziging van de brutoton
nage te leiden.
De Lid-Staten zorgen ervoor dat alle resterende

wanneer de Commissie deze waarden voldoende

nauwkeurig acht.

vaartuigen van deze grootteklasse vóór 1 januari
2004 opn ieuw worden gemeten overeenkomstig
het bepaalde in bijlage I bij het Verdrag van

De Lid-Staten moeten de tonnage van de vaar
tuigen van deze grootteklasse evenwel overeen
komstig het bepaalde in bijlage I van het
Verdrag van 1969 meten, in de volgende geval

1969 .

len :

— wanneer de eigenaar van het vaartuig erom
verzoekt,

— wanneer de eigenaar van het vaartuig een
aanvraag indient voor een steunregeling die
financiële hulp van de Gemeenschap omvat,
wanneer deze financiële hulp afhankelijk is
van de tonnage van het vaartuig. De krach
tens Verordening (EG) nr. 3699/93 van de
Raad van 21 december 1993 tot vaststelling
van de criteria en voorwaarden voor de struc

turele bijstand van de Gemeenschap in de
sector visserij-aquacultuur en verwerking/
afzet van de produkten daarvan (*) toege
kende communautaire steun zal echter over

eenkomstig de bestaande bepalingen van

O PB nr. L 346 van 31 . 12. 1993, blz. 1 .
(**) PB nr. L 19 van 22. 1 . 1994, blz. 5.";

3. de bijlage bij de onderhavige verordening wordt toege
voegd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995, met
uitzondering van het bepaalde in artikel 1 , punt 2, betref
fende artikel 4, lid 1 , onder a), van Verordening (EEG)
nr. 2930/86, dat met ingang van 18 juli 1994 van toepas
sing is.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. SEEHOFER
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BIJLAGE

„BIJLAGE

Nieuwe vaartuigen < 15 meter lengte over alles
De brutotonnage van nieuwe vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 15 meter wordt
bepaald door middel van de volgende formule :
GT = Kr V

waarbij : K, = 0,2 + 0,02 log10 V

en V het volume is, verkregen volgens de formule :
V = a, (Loa • B, • T,)

waarbij :
Loa = lengte over alles (artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2930/86)
B! = breedte in meter overeenkomstig het Verdrag van 1969
T, = holte in meter overeenkomstig het Verdrag van 1969
a,

== een functie van Loa

Bestaande vaartuigen < 15 meter lengte over alles

De brutotonnage van bestaande vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 15 meter wordt
bepaald door middel van de volgende formule :
GT = K , • V

waarbij V het volume is, bepaald volgens de formule :
V = a2 (Loa • Bj • T.)
waarbij :
B,
T,
a2

= breedte in meter
= holte in meter
= een functie van Loa

Vaartuigen van 15 meter lengte over alles — 24 meter lengte tussen de loodlijnen
De brutotonnage van vaartuigen met een lengte over alles die gelijk is of groter dan 1 5 meter en kleiner dan
24 meter tussen de loodlijnen wordt bepaald door middel van de volgende formule :
GT = K, • V

waarbij V het totale volume van alle ingesloten ruimten is, als omschreven bij het Verdrag van 1969.
Voor bestaande vaartuigen mag V voorlopig worden geraamd door middel van de formule :
V = a3 (Loa • B, • T.)
waarbij :
a3

= een functie van Loa, B„ T, en bouwjaar.

De functies au a2 en a3 worden vastgesteld op basis van statistische analyses van verzamelde representatieve
steekproeven van de vloten van de Lid-Staten. Deze zullen, samen met definities van de afmetingen B, en T,,
en met nadere regels voor de toepassing van de formules worden omschreven in een besluit van de Comis
sie .".
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VERORDENING (EG) Nr. 3260/94 VAN DE RAAD
van 22 december 1994

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3691/93 tot vaststelling voor 1994 van
bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestan
den, van toepassing op vaartuigen die de vlag van Noorwegen voeren
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

hebben gepleegd over hun wederzijdse visserijrechten

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

voor 1994 ;

Gemeenschap,

Overwegende dat het overleg werd afgesloten en dat, als
gevolg ervan, het hoger vermelde vangstquotum, toege
wezen aan Noorwegen, werd verhoogd ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van
20 december 1992 tot invoering van een communautaire
regeling voor de visserij en de aquacultuur ('), inzonder
heid op artikel 8, lid 4,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3691 /93 (2)
voor 1994 bepaalde vangstquota in de wateren van de
Gemeenschap zijn toegewezen aan vaartuigen die de vlag
van Noorwegen voeren ;

Overwegende dat aan Noorwegen voor 1994 een vangst
quotum van 20 000 ton „sprot" is toegewezen in ICES
deelgebied IV ; dat ten gevolge van een verhoging van het
vangstquotum van de Gemeenschap in de Noorse wate
ren, het bovengenoemde quotum moet worden aangepast
om het evenwicht van de wederzijdse visserijrechten te
herstellen ;

Overwegende dat overeenkomstig de procedure van
artikel 2 van de Overeenkomst betreffende de visserij
tussen de Europese Economische Gemeenschap en het
Koninkrijk Noorwegen (3) de partijen nader overleg

Overwegende dat de precieze voorwaarden waaronder
deze vangsten moeten plaatsvinden, door de Raad moeten
worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 3691 /93 wordt het
cijfer dat betrekking heeft op «sprot" in ICES-deelgebied
IV vervangen door het cijfer vermeld in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. SEEHOFER

(') PB nr. L 389 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 341 van 31 . 12. 1993, blz. 96.
(3) PB nr. L 226 van 29. 8. 1980, blz. 48.
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BIJLAGE
Vangstquotum Noorwegen voor 1994
(in ton levend gewicht)

Soort

Gebied waarin mag worden gevist

Hoeveelheid

Sprot

ICES IV

24 000
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VERORDENING (EG) Nr. 3261/94 VAN DE RAAD
van 22 december 1994

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3692/93 houdende verdeling voor 1994 van
bepaalde vangstquota over de Lid-Staten voor vaartuigen die vissen in de exclu
sieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

tussen de Europese Economische Gemeenschap en het
Koninkrijk Noorwegen (3) de partijen nader overleg
hebben gepleegd over hun wederzijdse visserijrechten

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

voor 1994 ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van
20 december 1992 tot invoering van een communautaire
regeling voor de visserij en de aquacultuur ('), inzonder
heid op artikel 8, lid 4,

Overwegende dat dit overleg is afgerond en dat als resul
taat van dit overleg het bovengenoemde aan de Gemeen
schap toegewezen vangstquotum is verhoogd,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3692/93 (2)
voor 1994 bepaalde vangstquota zijn verdeeld over de
Lid-Staten voor vaartuigen die vissen in de exclusieve
economische zone van Noorwegen en in de visserijzone
rond Jan Mayen ;

Overwegende dat aan de Gemeenschap voor 1994 een
vangstquotum van 9 000 ton „andere soorten" is toege
wezen in de Noorse wateren ten zuiden van 62° noorder

breedte ; dat dit quotum binnenkort als gevolg van de
vangsten van bepaalde vaartuigen uit de Gemeenschap
kan zijn opgebruikt ;
Overwegende dat overeenkomstig de procedure van
artikel 2 van de Overeenkomst betreffende de visserij

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In de bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3692/93 worden
de cijfers die betrekking hebben op „andere soorten" in
ICES-deelgebied IV, vervangen door de cijfers vermeld in
de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. SEEHOFER

(') PB nr. L 389 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 341 van 31 . 12. 1993, blz. 104.

(3) PB nr. L 226 van 29. 8 . 1980, blz. 48.

Nr. L 339 / 17

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

29 . 12. 94

BIJLAGE
(in ton levend gewicht)
Vangstquota
Soort

ICES-gebied

Aan de Lid-Staten

van de

toegewezen quota

Gemeenschap
Andere soorten

IV

10 000

Denemarken

5 000

Verenigd Koninkrijk

3 744

Duitsland

België

569

50

Frankrijk

235

Nederland

402

29 . 12. 94

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 339/ 18

VERORDENING (EG) Nr. 3262/94 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1994

tot vaststelling voor het visseizoen 1995 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen
voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de
Raad genoemde visserijprodukten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten en
produkten van de aquacultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1891 /93 (2), inzonderheid op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 11 , lid 3, en artikel 13,

De bedoelde percentages van de oriëntatieprijs die als
grondslag dienen voor de berekening van de communau
taire ophoudprijzen en communautaire verkoopprijzen
voor de betrokken produkten worden vastgesteld in
bijlage I.

Overwegende dat in artikel 11 , lid 1 , en in artikel 13 van
Verordening (EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat de commu
nautaire ophoudprijzen en communautaire verkoopprijzen
voor elk van de in, respectievelijk, bijlage I, onder A en D,
en bijlage I, onder E, genoemde produkten worden vast
gesteld door de aanpassingscoëfficiënt voor de betrokken
produktklasse toe te passen op een bedrag van ten minste
70 % en ten hoogste 90 % van de oriëntatieprijs ;

Overwegende dat de ontwikkeling van de produktie- en
afzetstructuren in de Gemeenschap het noodzakelijk
maakt de elementen voor de berekening van de commu
nautaire ophoudprijs en de communautaire verkoopprijs
aan te passen ten opzichte van die van het vorige vissei

Artikel 1

Artikel 2

De aanpassingscoëfficiënten voor de berekening van de
communautaire ophoudprijzen en communautaire
verkoopprijzen voor de in, respectievelijk, bijlage I, onder
A en D, en bijlage I, onder E, van Verordening (EEG)
nr. 3759/92 genoemde visserijprodukten worden vastge
steld in bijlage II.

zoen ;

Artikel 3

Overwegende dat in artikel 11 , lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat in de aanvoergebieden
die verafgelegen zijn van de voornaamste verbruikscentra
van de Gemeenschap aanpassingscoëfficiënten op de
ophoudprijs kunnen worden toegepast ;

De communautaire ophoudprijzen en communautaire
verkoopprijzen voor het visseizoen 1995 en de produkten
waarop zij betrekking hebben, worden vastgesteld in
bijlage III.

Overwegende dat de oriëntatieprijzen voor het visseizoen

1995 voor alle betrokken produkten werden vastgesteld
bij Verordening (EG) nr. 3136/94 van de Raad (3);
Overwegende dat de bij deze verordening in ecu vastge
stelde prijzen of bedragen worden bepaald overeenkom
stig de agromonetaire regeling die op grond van Verorde
ning (EEG) nr. 3813/92 van de Raad (4), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3528/93 (*), en met name artikel 13,
lid 2, in 1994 van toepassing is ; dat derhalve moet
worden bepaald dat zij in dat jaar van kracht worden ;
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

388
172
332
387

van
van
van
van

31 .
15.
22.
31 .

12. 1992, blz. 1 .
7. 1993, blz. 1 .
12. 1994, blz. 4.
12. 1992, blz. 1 .

ft PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 32.

Artikel 4

De ophoudprijzen voor het visseizoen 1995 voor ver van
de voornaamste verbruikscentra van de Gemeenschap
gelegen aanvoergebieden en de produkten waarop deze
prijzen van toepassing zijn, worden vastgesteld in bijlage
IV.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 31 december
1994.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

Nr. L 339/ 19

Nr. L 339/20

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

29. 12. 94

BIJLAGE I
Percentage van de oriëntatieprijzen ter berekening van de
ophoud- en verkoopprijzen
Produkt

%

Haring van de soort Clupea harengus
Sardines van de soort Sardina pilchardus
Doornhaai (Squalus acanthias)
Hondshaai (Scyliorhinus spp.)
Noorse schelvis (Sebastes spp.)
Kabeljauw van de soort Gadus morhua
Koolvis (Pollachius virens)
Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)
Wijting (Merlangius merlangus)
Leng (Molva spp.)

85
85
80
80
90
80
80
80
80
80

Makreel van de soort Scomber scombrus

85

Makreel van de soort Scomber japonicus
Ansjovis (Engraulis spp.)
Schol (Pleuronectes platessa)

90
85
83

Heek van de soort Merluccius merluccius

90

Schartong (Lepidorhombus spp.)
Braam (Brama spp.)
Zeeduivel (Lophius spp.)
Garnalen van de soort Crangon crangon
Noordzeekrab (Cancer pagurus)
Langoestine (Nephrops norvegicus)
Schar (Limanda limanda)
Bot (Platichthys flesus)
Witte tonijn (Thunnus alalunga)
Inktvissen (Sepia officinalis en Rossia macrosoma)
Tong (Solea spp.)

80
80
85
90
90
90
83
83
90
80
83

BIJLAGE II

Handelsmerken van sommige produkten van bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG)
nr. 3759/92

Handelskenmerken
Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden (')

Extra, A (')

B (')

In gehele staat (')
Extra, A (')

B (')

Haring van de soort Clupea

1

0,00

0,00

0,85

0,85

harengus

2

0,00

0,00

0,80

0,80

3

0,00

0,00

0,50

0,50

Sardines van de soort Sardina

1

0,00

0,00

0,55

0,35

pilchardus

2

0,00

0,00

0,55

0,35

3
4

0,00
0,00

0,00
0,00

0,85
0,55

0,35
0,35

Doornhaai (Squalus acanthias)

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

1

0,75

0,55

0,71

0,50

2
3

0,64
0,35

0,45
0,25

0,60
0,30

0,40
0,20

1

0,80

0,60

0,75

0,50

2
3

0,80
0,55

0,60
0,40

0,70
0,45

0,50
0,23
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Handelskenmerken

Vissoort

Nobrse schelvis (Sebastes spp.)

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden (')

In gehele staat (')

Extra, A (')

B ()

Extra, A (')

B (')

1

0,00

0,00

0,90

0,90

2
3

0,00
0,00

0,00
0,00

0,90
0,76

0,90
0,76

Kabeljauw van de soort Gadus

1

0,90

0,85

0,65

0,50

morhua

2
3
4
5

0,90
0,85
0,67
0,47

0,85
0,70
0,46
0,27

0,65
0,50
0,38
0,28

0,50
0,40
0,27
0,18

Koolvis (Pollachius virens)

Schelvis (Melanogrammus
aeglefinus)

Wijting (Merlangius merlangus)

Leng (Molva spp.)

1

0,90

0,90

0,70

0,70

2
3
4

0,90
0,89
0,72

0,90
0,89
0,52

0,70
0,69
0,38

0,70
0,69
0,28

1
2

0,90
0,90

0,80
0,80

0,70
0,70

0,60
0,60

3
4

0,77
0,68

0,65
0,56

0,54
0,51

0,37
0,35

1

0,80

0,75

0,60

0,40

2
3
4

0,80
0,76
0,53

0,75
0,61
0,36

0,60
0,55
0,39

0,40
0,23
0,22

1

0,85

0,65

0,70

0,50

2
3

0,83
0,75

0,63
0,55

0,68
0,60

0,48
0,40

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,85
0,85
0,85

0,85
0,75
0,70

Makreel van de soort Scomber

1

0,00

0,00

0,85

0,75

japonicus

2

0,00

0,00

0,85

0,70

3
4

0,00
0,00

0,00
0,00

0,70
0,55

0,57
0,35

Makreel van de soort Scomber
scombrus

Ansjovis (Engraulis spp.)

Schol (Pleuronectes platessa)

Heek van de soort Merluccius
merluccius

Schartong (Lepidorhombus spp.)

1

0,00

0,00

0,80

0,45

2
3
4

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,85
0,70
0,29

0,45
0,45
0,29

1

0,90

0,85

0,49

0,49

2
3
4

0,90
0,87
0,68

0,85
0,80
0,60

0,49
0,49
0,46

0,49
0,49
0,46

1
2
3
4
5

1,00
0,76
0,75
0,64
0,60

0,94
0,71
0,70
0,59
0,55

0,79
0,59
0,58
0,50
0,47

0,73
0,54
0,53
0,41
0,38

1

0,85

0,65

0,80

0,60

2
3
4

0,75
0,70
0,45

0,55
0,50
0,25

0,70
0,65
0,40

0,50
0,45
0,20
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Nr. L 339/22

Handelskenmerken
Vissoort

Braam (Brama spp.)
Schar (Limanda limanda)
Bot (Platichthys flesus)

Grootte (')

In gehele staat (')

Ontdaan van ingewanden (')
Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

1

0,85

0,65

0,80

0,60

2

0,60

0,40

0,55

0,35

1

0,85

0,75

0,70

0,55

2

0,65

0,55

0,50

0,35

1

0,80

0,70

0,70

0,55

2

0,60

0,50

0,50

0,35

Witte tonijn (Thunnus
alalunga)

1
2

1,00
1,00

0,54
0,54

0,90
0,85

0,85
0,80

Inktvissen (Sepia officinalis en
Rossia macrosoma)

1
2

0,00
0,00

0,00
0,00

0,80
0,80

0,60
0,60

3

0,00

0,00

0,50

0,30

In gehele staat of
ontdaan van ingewanden (')

Zeeduivel (Lophius spp.)

Zonder kop (')

Extra, A (')

B (')

0,52

0,90

0,70

0,72
0,72
0,57
0,24

0,85
0,80
0,70
0,50

0,65
0,60
0,50
0,30

Extra, A O

B (')

1

0,72

2
3
4
5

0,92
0,92
0,77
0,44

Alle presentaties

Garnalen van de soort Crangon
crangon

1
2

A (')

B (')

0,65
0,30

0,55
0,30
In gehele staat (')

Noordzeekrab (Cancer pagurus)

1

0,80

2

0,60

In gehele staat (')

Langoestine (Nephrops
norvegicus)

Staarten (')

E' (')

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

1
2

0,95
0,95

0,95
0,64

0,68
0,38

0,85
0,61

0,57
0,38

3
4

0,63
0,23

0,45
0,23

0,18
0,09

0,36
0,30

0,19
0,09

Ontdaan van ingewanden (')

Tong (Solea spp.)

In gehele staat (')

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

1

0,90

0,80

0,70

0,55

2
3
4
5

0,90
0,85
0,70
0,60

0,80
0,75
0,60
0,50

0,70
0,65
0,50
0,40

0,55
0,50
0,40
0,35

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3759/92.
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BIJLAGE III

Communautaire ophoud- en verkoopprijs voor de produkten van bijlage I, onder A, D en E, van
Verordening (EEG) nr. 3759/92
Ophoudprijs in ecu/ton
Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')

Extra, A (')

B (')

In gehele staat (')
Extra, A (')

B (')

Haring van de soort Clupea haren
gus :

— 1 januari tot en met 14 juli
1995 en 1 oktober tot en
met 31 december 1995

— 15 juli tot en met
30 september 1995

1

0

0

175

175

2

0

0

165

165

3

0

0

103

103

10

0

117

117

2

0

0

110

110

3

0

0

69

69

Sardines van de soort Sardina

1

0

0

199

126

pilchardus

2

0

0

199

126

3

0

0

307

126

4

0

0

199

126

Doornhaai (Squalus acanthias)

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

Noorse schelvis (Sebastes spp.)

1

525

385

497

350

2

448

315

420

280

3

245

175

210

140

1

419

314

392

262

2

419

314

366

262

3

288

209

235

120

1

0

0

737

737

2

0

0

737

737

3

0

0

622

622

Kabeljauw van de soort Gadus

1

917

866

662

509

morhua

2

917

866

662

509

Koolvis (Pollachius virens)

Schelvis (Melanogrammus
aeglefinus)

3

866

713

509

407

4

682

468

387

275

5

479

275

285

183

1

464

464

361

361

2

464

464

361

361

3

459

459

355

355

4

371

268

196

144

1

647

575

503

431

2

647

575

503

431

3

553

467

388

266

4

489

402

366

251
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Ophoudprijs in ecu/ton

Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')

Extra, A (')

Wijting (Merlangius merlangus)

Leng (Molva spp.)

B (>)

In gehele staat (')

Extra, A (>)

B (')

1

488

457

366

244

2

488

457

366

244

3

463

372

335

140

4

323

219

238

134

1

635

486

523

374

2

620

471

508

359

3

560

411

448

299

Makreel van de soort

1

0

0

171

171

Scomber scombrus

2

0

0

171

151

3

0

0

171

141

Makreel van de soort

1

0

0

217

192

Scomber japonicus

2

0

0

217

179

3

0

0

179

146

4

0

0

141

89

Ansjovis (Engraulis spp.)

1

0

0

658

370

2

0

0

699

370

3

0

0

575

370

4

0

0

238

238

Schol (Pleuronectes platessa) :
— 1 januari tot en met
30 april 1995

1

599

566

326

326

2
3

599
579

566
533

326
326

326
326

4

453

399

306

306

1

824

778

449

449

2

824

778

449

449

3

795

732

449

449

4

623

549

421

421

Heek van de soort

1

2 812

2 643

2 221

2 052

Merluccius merluccius

2

2137

1 996

1 659

1 518

3

2 109

1 968

1 631

1 490

4

1 799

1 659

1 406

1 153

5

1 687

1 546

1 321

1 068

938

— 1 mei tot en met

31 december 1995

Schartong (Lepidorhombus spp.)

Braam (Brama spp.)

*

1

1 329

1 016

1 251

2

1 172

860

1 094

782

3

1 094

782

1 016

703

4

703

391

625

313

1

993

760

935

701

2

701

468

643

409
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Ophoudprijs in ecu/ton

Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
Extra, A (')

Schar (Limanda limanda)

Bot (Platichthys flesus)

In gehele staat (')

met koo (')

Extra, Af)

B (')

B (')

1

524

463

432

339

2

401

339

308

216

1

298

261

261

205

2

224

186

186

130

Witte tonijn
(Thunnus alalunga)

1
2

1 867
1 867

1 008
1 008

1 439
1 359

1 359
1 297

Inktvissen (Sepia officinalis en
Rossia macrosoma)

1
2

0
0

0
0

838
838

629
629

3

0

0

524

314

Geheel of ontdaan van

Zonder kop (')

ingewanden, met kop (')

Extra, Af)

Zeeduivel (Lophius spp.)

B (')

Extra, A (')

B (')

1

1 357

980

3 452

2 685

2

1 734

1 357

3 261

2 493

3

1 734

1 357

3 069

2 302

4

1 451

1 074

2 685

1 918

5

829

452

1 918

1 151

Alle presentaties

A (')

B (')

Garnalen van de soort

1

1 022

865

Crangon crangon

2

472

472
Verkoopprijs in ecu/ton
In gehele staat (')

Noordzeekrab

1

1 053

[Cancer pagurus)

2

790
In gehele staat (')

Langoestine
(Nephrops norvegicus)

E (l)

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

1
2

3 632
3 632

3 632
2 447

2 600
1 453

4 258
3 056

2 855
1 904

3
4

2 409
879

1 720
879

688
344

1 803
1 503

952
451

Ontdaanmetvankop
ingewanden,
(')

Tong (Solea spp.)

Staarten (')

6

h{

(1)w

Extra, A

B (')

Extra, A (')

B (')

1

3 725

3 311

2 897

2 277

2

3 725

3 311

2 897

2 277

3

3 518

3 104

2 690

2 070

4
5

2 897
2 484

2 484
2 070

2 070
1 656

1 656
1 449

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3759/92.
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BIJLAGE IV
Ophoudprijs in ecu/ton
Coëfficiënt

Lossingsgebieden

Vissoort

Grootte (')

In gehele staat

Ontdaan van ingewanden
Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

Makreel van de soort

Kustgebieden en eilanden van

Scomber scombrus

Ierland

0,83

1
2
3

0
0
0

0
0
0

142
142
142

142
125
117

Kustgebieden en eilanden van
de graafschappen Cornwall en
Devon in het Verenigd Konink

0,84

1
2
3

0
0
0

0
0
0

144
144
144

144
127
118

0,90

1
2
3

0
0
0

0
0
0

154
154
154

154
136
127

0,96

Schotland

1
2
3

0
0
0

0
0
0

164
164
164

164
145
135

Kustgebieden en eilanden van
de graafschappen Cornwall en
Devon in het Verenigd Koninkrijk

1
2
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

131
131
203
131

83
83
83
83

1
2
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

95
95
147
95

61
61
61
61

1
2
3

1 912
1 453
1 434

1 797
1 357
1 338

1 510
1 128
1 109

1 396
1 032
1 013

Schotland, alsmede de westelijk
en noordelijk van deze gebieden
gelegen eilanden

4
5

1 224
1 147

1 128
1 052

956
899

784
727

Kustgebieden en eilanden van

1
2
3
4
5

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

rijk

Kustgebieden van Portpatrick in
het zuidwesten van Schotland tot
Wiek

in

het

noordoosten

van

Schotland, alsmede de westelijk
en noordelijk van deze gebieden
gelegen eilanden ; kustgebieden
en eilanden van Noord-Ierland

Kustgebieden van Wiek tot Aber
deen in het noordoosten van

Sardines van de soort
Sardina pilchardus

'

Canarische eilanden

0,48

Heek van de soort

Kustgebieden van Troon in het

Merluccius merluccius

zuidwesten

van

Schotland

tot

Wiek in het noordoosten van

0,68

Ierland

0,91

Witte tonijn
(Thunnus alalunga)

Azoren en Madeira

~

'

1
2

559
945
919
637
535

896
896

405
817
791
510
407

484
484

2
1
1
1
1

021
510
484
279
203

691
653

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3759/92.

1
1
1
1

868
382
356
049
972

653
614
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Nr. L 339/27

VERORDENING (EG) Nr. 3263/94 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1994

betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde voor het visseizoen 1995 voor
de uit de markt genomen visserijprodukten voor de berekening van de financiële
vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot
(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. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten en
produkten van de aquacultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1891 /93 (2), inzonderheid op

Overwegende dat de voornoemde bepalingen eveneens
van toepassing zijn voor het voorschot van de financiële
vergoeding bedoeld in artikel 6, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 3902/92 ;
Overwegende dat de bij deze verordening in ecu vastge
stelde prijzen of bedragen worden bepaald overeenkom
stig de agromonetaire regeling die op grond van Verorde
ning (EEG) nr. 3813/92 van de Raad (6), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3528/93 Q, en met name artikel 13,
lid 2, in 1994 van toepassing is ; dat derhalve moet
worden bepaald dat zij in dat jaar van kracht worden ;

artikel 12, lid 6,

Overwegende dat artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 3759/92 voorziet in de toekenning van een financiële
vergoeding aan de producentenorganisaties die onder
bepaalde voorwaarden interveniëren voor de in bijlage I,
onder A en D, van genoemde verordening bedoelde
produkten ; dat op de waarde van deze financiële vergoe
ding in mindering moet worden gebracht de forfaitair
vastgestelde waarde van de produkten die worden bestemd
voor andere doeleinden dan menselijke consumptie ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1501 /83 van

de Commissie (3) de mogelijkheden zijn vastgesteld
waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de afzet van
de uit de markt genomen produkten ; dat het noodzake
lijk is de waarde van deze produkten bij elk dezer moge
lijkheden forfaitair vast te stellen met inachtneming van

de gemiddefde ontvangsten die kunnen worden verkregen

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De forfaitaire waarde voor de berekening van de finan
ciële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voor
schot voor de door de producentenorganisaties uit de
markt genomen en voor andere doeleinden dan mense
lijke consumptie gebruikte produkten, wordt voor het

visseizoen 1995 in de bijlage vastgesteld voor elk van de
aldaar aangegeven bestemmingen.

bij een dergelijke afzet ;
Artikel 2

Overwegende dat uit de desbetreffende gegevens blijkt dat
de forfaitaire waarde dient te worden vastgesteld voor het
visseizoen 1995 zoals aangegeven in de bijlage ;

De forfaitaire waarde waarmee het bedrag van de finan
ciële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voor
schot kan worden verminderd, is de waarde die wordt

Overwegende dat krachtens artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 3902/92 van de Commissie (4), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 3517/93 0, de met de
uitkering van de financiële vergoeding belaste instantie de
instantie is van de Lid-Staat waar de producentenorgani
satie is erkend ; dat derhalve ook, in voorkomend geval,
de in die Lid-Staat geldende forfaitaire waarde in minde
ring moet worden gebracht ;
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

388
172
152
392
320

van
van
van
van
van

31 .
15.
10 .
31 .
22.

12. 1992, blz. 1 .
7. 1993, blz. 1 .
6. 1983 , blz. 22.
12. 1992, blz. 35.
12. 1993, blz. 13.

toegepast in de Lid-Staat waar de producentenorganisatie
is erkend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 31 december
1994.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.
(«) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
O PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 32.
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29 . 12. 94

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Bestemming van de uit de markt genomen produkten

ecu/ton

1 . Gebruik, na droging en verbrokkeling of na verwerking tot meel, voor dierlijke
voeding :

a) haring van de soort Clupea harengus en makreel van de soorten Scomber
scombrus en Scomber japonicus :
— Denemarken

40

— Zweden

10

— andere Lid-Staten

15

b) garnalen (Crangon crangon) :
— alle Lid-Staten

10

c) andere produkten :
— Denemarken

30

— Verenigd Koninkrijk, Portugal

15

— andere Lid-Staten

10

2. Ander gebruik dan dat vermeld in punt 1 , voor dierlijke voeding (aas inbegrepen) :
a) sardines van de soort Sardina pilchardus en ansjovis (Engraulis spp.) :
— alle Lid-Staten

20

b) andere produkten :
— Ierland

20

— andere Lid-Staten

35

3. Gebruik voor andere dan voedingsdoeleinden

0
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VERORDENING (EG) Nr. 3264/94 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1994

tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde
visserijprodukten in het visseizoen 1995
(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. 3901 /92 van de
Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van steun voor
verkoopuitstel van bepaalde visserijprodukten ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3515/93 (2), inzonder
heid op artikel 5,
Overwegende dat de steun voor verkoopuitstel voor de
producentenorganisaties een voldoende stimulans moet
vormen om de afzet van de uit de markt genomen
produkten uit te stellen en hun vernietiging te voorko

stig de agromonetaire regeling die op grond van Verorde
ning (EEG) nr. 3813/92 van de Raad (3), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3528/93 (4), en met name artikel 13,
lid 2, in 1994 van toepassing is ; dat derhalve moet
worden bepaald dat zij in dat jaar van kracht worden ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

men ;

Overwegende dat het bedrag van de steun voor verkoop
uitstel zodanig moet worden vastgesteld dat het evenwicht
op de markt van de betrokken produkten niet wordt
verstoord ;

Overwegende dat het dienstig is om, op basis van de
gegevens inzake de in de Gemeenschap geconstateerde
technische en financiële kosten van maatregelen hiervoor
nodig, voor het visseizoen 1995, het bedrag van de steun
voor verkoopuitstel vast te stellen als aangegeven in de
bijlage ;
Overwegende dat de bij deze verordening in ecu vastge
stelde prijzen of bedragen worden bepaald overeenkom

Voor het visseizoen 1995 wordt het bedrag van de steun
voor verkoopuitstel voor de in bijlage I, onder A, D en E,
van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad (*)
vermelde produkten vastgesteld als aangegeven in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 december
1994.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

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

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(») PB nr. L 392 van 31 . 12. 1992, blz. 29 .
(2) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 8.

(3) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(4) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 32.

(4 PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE

1 . Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de produkten in bijlage I, onder A en D, en voor
tong (Solea spp.) van bijlage I, onder E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92

Soorten behandelingen of verwerkingen

Bedrag van de steun
(in ecu/ton)

als bedoeld in artikel 14

van Verordening (EEG) nr. 3759/92

2

1

per

voor de
eerste maand

I. Invriezen en opslag van de produkten, in gehele staat,
ontdaan van ingewanden en met kop of in moten
gesneden
II. Fileren, invriezen en opslag
III. Zouten en/of drogen en opslag van de produkten, in
gehele staat, ontdaan van ingewanden met kop, in moten
gesneden of gefileerd

daaropvolgende
maand

97

14

160

14

137

14

2. Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de overige produkten in bijlage I, onder E, van
Verordening (EEG) nr. 3759/92

Soorten behandelingen of
verwerkingen als bedoeld
in artikel 14 van

Produkten

Bedrag van de steun
(in ecu/ton)

2

3

Verordening (EEG) nr. 3759/92
1

I. Invriezen en opslag

II. Verwijdering van de
invriezen en opslag

kop,

III. Koken, invriezen en opslag

IV. Bewaring in bassins of kooien

per

voor de
eerste maand

daaropvolgende

Langoestines (Nephrops norvegicus)

200

22

Langoestinestaarten
norvegicus)

(Nephrops

135

22

Langoestines (Nephrops norvegicus)

135

22

Langoestines (Nephrops norvegicus)

230

22

Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

130

15

Noordzeekrabben (Cancer pagurus)

130

maand
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VERORDENING (EG) Nr. 3265/94 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1994

tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire premie voor bepaalde visserij
produkten in het visseizoen 1995
(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. 4176/88 van de
Commissie van 28 december 1988 houdende vaststelling
van de uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van
forfaitaire steun voor bepaalde visserijprodukten ('), inzon

stig de agromonetaire regeling die op grond van Verorde
ning (EEG) nr. 3813/92 van de Raad (2), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3528/93 (3), en met name artikel 13,
lid 2, in 1994 van toepassing is ; dat derhalve moet
worden bepaald dat zij in dat jaar van kracht worden ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor visserijprodukten,

derheid op artikel 11 ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat de forfaitaire premie voor de producen
tenorganisaties een voldoende stimulans moet vormen om
te voorkomen dat de uit de markt genomen produkten
worden vernietigd ;

Overwegende dat de premie op een zodanig peil moet
worden vastgesteld dat rekening wordt gehouden met de
interdependentie van de betrokken markten en de nood
zaak om concurrentiedistorsies te voorkomen ;

Artikel 1

Voor het visseizoen 1995 bedraagt de forfaitaire premie
voor de in bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 3759/92
van de Raad (4) vermelde produkten :
a) bij invriezen en opslag van de produkten, in gehele
staat, ontdaan van ingewanden en met kop of versne
den :

Overwegende dat de premie niet hoger mag zijn dan de

97 ecu/ton, voor de eerste maand,

technische en financiële kosten voor verwerking en
opslag, de hoogste kosten buiten beschouwing gelaten, die

14 ecu/ton, voor elke bijkomende maand ;

in het voorafgaande visseizoen zijn geconstateerd ;

b) bij fileren, invriezen en opslag :
160 ecu/ton, voor de eerste maand,

Overwegende dat het, op basis van de gegevens inzake de
in de Gemeenschap geconstateerde technische en finan
ciële kosten voor handelingen die hierop betrekking
hebben, dienstig is om voor het visseizoen 1995 het hier
onder vermelde premiebedrag vast te stellen ;

14 ecu/ton, voor elke bijkomende maand.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 december
1994.

Overwegende dat de bij deze verordening in ecu vastge
stelde prijzen of bedragen worden bepaald overeenkom

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

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

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 367 van 31 . 12. 1988, blz. 63.

(2) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(3) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 32.
(4) PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
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Nr. L 339/32

VERORDENING (EG) Nr. 3266/94 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1994

tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het
visseizoen 1995

(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. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten en
produkten van de aquacultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1891 /93 (2), inzonderheid op
artikel 22, lid 6, eerste alinea, en artikel 23, lid 5,

Overwegende dat in artikel 22, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 onder andere is bepaald, met inachtne
ming van de overlegprocedures die voor bepaalde
produkten gelden in het kader van de GATT, dat jaarlijks
voor de in de bijlagen I, II, III, IV, onder B, en V bij die
verordening genoemde produkten per produktklasse voor
de Gemeenschap geldende referentieprijzen worden vast
gesteld ;
Overwegende dat artikel 23, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 3759/92 onder andere voorziet in de mogelijkheid
vóór het begin van elk verkoopseizoen referentieprijzen
vast te stellen voor de in bijlage IV, onder A, bedoelde
produkten ;
Overwegende dat in artikel 22, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat voor de in bijlage I,
onder A, D en E, van dezelfde verordening genoemde
produkten de referentieprijs gelijk is aan de overeenkom
stig respectievelijk artikel 11 , lid 1 , en artikel 13 van die
verordening vastgestelde ophoud- en verkoopprijzen ;
Overwegende dat de communautaire ophoud- en
verkoopprijzen voor de betrokken produkten voor het
visseizoen 1995 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
3256/94 van de Raad (3) ;
Overwegende dat voor de in de bijlagen I, onder B en C,
en IV, onder B, van Verordening (EEG) nr. 3759/92
genoemde produkten de referentieprijzen worden bepaald
op basis van het gemiddelde van de referentieprijzen voor
het verse produkt en met inachtneming van de verwer
kingskosten en de noodzaak om een aan de marktsituatie
beantwoordende prijsverhouding te waarborgen ;
Overwegende dat voor de in bijlage II bij Verordening
(EEG) nr. 3759/92 genoemde produkten de referentie
prijzen moeten worden afgeleid van de voor deze
produkten geldende oriëntatieprijs aan de hand van het
prijspeil dat wordt aangehouden als drempel voor de
toepassing van de in artikel 16, lid 1 , van dezelfde veror
dening bedoelde interventiemaatregelen, terwijl bij de
vaststelling voorts rekening moet worden gehouden met
de marktsituatie voor deze produkten ;
(■) PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 172 van 15 . 7. 1993, blz. 1 .
P) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.

Overwegende dat voor de in bijlage III bij Verordening
(EEG) nr. 3759/92 genoemde soorten vissen van de
geslachten Thunnus en Euthynnus de referentieprijzen
worden bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van
de prijzen franco grens die tijdens de drie voorafgaande
jaren op de meest representatieve markten van de Lid
Staten zijn geconstateerd ;
Overwegende dat, voor wat betreft de karpers en de
zalmen bedoeld in bijlage IV, onder A, van Verordening
(EEG) nr. 3759/92, referentieprijzen worden vastgesteld op
de grondslag van het gemiddelde van de producenten
prijzen die gedurende de laatste drie jaren voorafgaande
aan de datum van vaststelling van de referentieprijs zijn
genoteerd voor een produkt, waarvan de handelsken
merken zijn vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 2210/93
van de Commissie (4) ;
Overwegende dat voor de in bijlage V van Verordening
(EEG) nr. 3759/92 genoemde bevroren en gezouten
produkten waarvoor geen referentieprijs voor het verse
produkt wordt vastgesteld, de referentieprijzen worden
bepaald op basis van de referentieprijs die van toepassing
is op een in commercieel opzicht vergelijkbaar vers
produkt ; dat het evenwel, gezien de omvang van de
invoer van bepaalde bevroren en gezouten produkten en
de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt, voorlopig
niet nodig blijkt voor deze produkten een referentieprijs
vast te stellen ;

Overwegende dat de bij deze verordening in ecu vastge
stelde prijzen of bedragen worden bepaald overeenkom
stig de agromonetaire regeling die op grond van Verorde
ning (EEG) nr. 3813/92 van de RaadQ, gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3528/93 (*), en met name artikel 13,
lid 2, in 1994 van toepassing is ; dat derhalve moet
worden bepaald dat zij in dat jaar van kracht worden ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor visserijprodukten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De referentieprijzen voor het visseizoen 1995 voor de in
de bijlagen I, II, III, IV, onder A en B, en V bij Verorde
ning (EEG) nr. 3759/92 genoemde produkten worden
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 december
1994.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.
(4) PB nr. L 197 van 6. 8. 1993, blz. 8.
O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(é) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 32.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

Nr. L 339/33

Nr. L 339/34
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BIJLAGE

1 . Referentieprijzen voor de produkten van bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG)
nr. 3759/92

Referentieprijzen in ecu/ton
Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')
Extra, A (')

B (')

In gehele staat (')
Extra, A (')

B (')

Haring van de soort Clupea
harengus
ex 0302 40 10 en 0302 40 90 :

— van 1 januari tot en met
14 juli 1995 en van 1 oktober
tot en met 31 december 1995

— van 15 juli tot en met
30 september 1995

1
2
3

0
0

0
0

175
165

175
165

0

0

103

103

1
2
3

0
0
0

0
0
0

117
110
69

117
110
69

Sardines van de soort Sardina

pilchardus
ex 0302 61 10 :

Doornhaai (squalus acanthias)
0302 65 20

1

0

0

199

126

2
3
4

0
0
0

0
0
0

199
307
199

126
126
126

1
2
3

525
448
245

385
315
175

497
420
210

350
280
140

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

1

419

314

392

262

0302 65 50

2
3

419
288

314
209

366
235

262
120

Noorse schelvis (Sebastes spp.)

1
2

0
0

0
0

737
737

737
737

3

0

0

622

622

1
2
3
4
5

917
917
866
682
479

866
866
713
468
275

662
662
509
387
285

509
509
407
275
183

Koolvis (Pollachius virens)

1

464

464

361

361

0302 63 00

2
3
4

464
459
371

464
459
268

361
355
196

361
355
144

1
2
3
4

647
647
553
489

575
575
467
402

503
503
388
366

431
431
266
251

0302 69 31 en 0302 69 33

Kabeljauw van de soort
Gadus morhua
0302 50 10

Schelvis (Melanogrammus aeglefi
nus)
0302 62 00
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Referentieprijzen in ecu/ton
Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')

Extra, A (')

B (')

In gehele staat (')
Extra, A (')

B (')

Wijting (Merlangius merlangus)

1

488

457

366

244

0302 69 41

2

488

457

366

244

3
4

463
323

372
219

335
238

140
134

Leng (Molva spp.)

1

635

486

523

374

0302 69 45

2
3

620
560

471
411

508
448

359
299

1
2

0
0

0
0

171
171

171
151

3

0

0

171

141

Makreel van de soort Scomber

1

0

0

217

192

japonicus

2

0

0

217

179

ex 0302 64 10 en ex 0302 64 90

3

0

0

179

146

4

0

0

141

89

Ansjovis (Engraulis spp.)

1

0

0

658

370

0302 69 55

2

0

0

699

370

3
4

0
0

0
0

575
238

370
238

Makreel

van

de

soort

Scomber

scombrus
ex 0302 64 10 en ex 0302 64 90

Schol (Pleuronectes platessa)
0302 22 00 :

— 1 januari tot en met
30 april 1995

— 1 mei tot en met

31 december 1995

1

599

566

326

326

i 2
1 3

599
579

566
533

326
326

326
326

4

453

399

306

306

1

824

778

449

449

2

824

778

449

449

^

3

796

732

4

623

549

421

421

1
2
3

2 812
2 137
2 109

2 643
1 996
1 968

2 221
1 659
1 631

2 052
1 518
1 490

4

1 799

1 659

1 406

1 153

5

1 687

1 546

1 321

1 068

Schartong (Lepidorhombus spp.)

1

1 329

1 016

1 251

938

0302 29 10

2

1 172

860

1 094

782

3
4

1 094
703

782
391

1 016
625

703
313

Braam (Brama spp.)

1

993

760

935

701

0302 69 75

2

701

468

643

409

Heek van de soort Merluccius
merlucius
ex 0302 69 65

449

449

Schar (Limanda limanda)

1

524

463

432

339

ex 0302 29 90

2

401

339

308

216

Bot (Platichthys flesus)

1

298

261

261

205

ex 0302 29 90

2

224

186

186

130
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Referentieprijzen in ecu/ton
Vissoort

Grootte (')

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')

In gehele staat (')

Extra, A (')

B (')

Extra, A (')

B (')

Witte tonijn (Thunnus alalunga)

1

1 867

1 008

1 439

1 359

0302 31 10 en 0302 31 90

2

1 867

1 008

1 359

1 279

629

Inktvissen (Sepia officinalis en

1

0

0

838

Rossia macrosoma)

2

0

0

838

629

3

0

0

524

314

ex 0307 41 10
Geheel of ontdaan van

Zonder kop

ingewanden, met kop
Extra, A (')

B (')

Extra, A (l)

B (')

Zeeduivel (Lophius spp.)

1

1 357

980

3 452

2 685

0302 69 81

2

1 734

1 357

3 261

2 493

3

1 734

1 357

3 069

2 302

4

1 451

1 074

2 685

1 918

5

829

452

1 918

1 151

Alle presentaties

A (')

B (>)

Garnalen van de soort Crangon

1

1 022

865

crangon

2

472

472

0306 23 31

In gehele staat (')

Noordzeekrab (Cancer pagurus)

1

1 053

0306 24 30

2

790

In gehele staat

Langoestine (Nephrops norvegicus)
0306 29 30

Staarten

E (')

Extra, A O

B (')

Extra, A (')

B (')

1
2

3 632
3 632

3 632
2 447

2 600
1 453

4 258
3 056

2 855
1 904

3

2 409

1 720

688

1 803

952

4

879

879

344

1 503

451

Ontdaan van ingewanden,
met kop (')

In gehele staat (')

Extra, A (»)

B (')

Extra, A (')

B (')

Tong (Solea spp.)

1

3 725

3 311

2 897

2 277

0302 23 00

2

3 725

3 311

2 897

2 277

3

3 518

3 104

2 690

2 070

4
5

2 897
2 484

2 484
2 070

2 070
1 656

1 656
1 449

(') De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3759/92

29 . 12. 94

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 339/37

2. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3759/92
GN-code

Omschrijving

Referentieprijs in
ecu/ton

A. Bevroren produkten van de GN-codes 0303 en 0304

0303 31 10
0303 79 71

Zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)
Zeebrasem (Dentex dentex en Pagellus spp.)
Heek (Merluccius spp.)

0303 78 10

In gehele staat :
— met of zonder kop

0304 20 57

Filets :

1 297
1 075
771

— vriesblokken, met graten („Standard")
— vriesblokken, zonder graten

1 036
1 220

— enkele filets, met huid
— enkele filets, zonder huid

1 055
1 132

ex 0304 90 47

— blokken in onmiddellijke verpakkingen met een
inhoud van niet meer dan 4 kg
Geagglomereerde visblokken

1 197
777

ex 0303 78 10

Stukken en ander visvlees

962

ex 0304 90 47

B. Bevroren produkten van GN-code 0306

ex 0306 13 90

Garnalen Parapenaeus longirostris

4 112

Andere Penaeidae

5 511

C. Bevroren produkten van GN-code 0307 :

0307 49 35
0307 49 31

0307 49 33
ex 0307 49 38
0307 49 38

0307 49 51

Pijlinktvissen van het geslacht (Loligo spp.)
— Loligo patagonica :
geheel, niet schoongemaakt
schoongemaakt
— Loligo vulgaris :
geheel, niet schoongemaakt
schoongemaakt
— Loligo pealei :
geheel, niet schoongemaakt
schoongemaakt
— Loligo opalescens :
geheel, niet schoongemaakt
schoongemaakt
geheel, niet schoongemaakt
schoongemaakt
Pijlinktvissen (Ommastrephes sagittatus) :
geheel, niet schoongemaakt

tube
cilinder

627
745
863
1 019
677
1 286
1 928

644
1 223
1 835

— Illex illecebrosus :

geheel, niet schoongemaakt
tube
cilinder
ex 0307 99 1 1

941
1 097

Illex spp.
— Illex argentinus :

geheel, niet schoongemaakt
ex 0307 99 1 1

1 568
1 882

— andere soorten :

tube
cilinder

ex 0307 99 1 1

784
941

644
1 223
1 835

— andere soorten :

geheel, niet schoongemaakt
tube
cilinder

644
1 223
1 835

0307 49 01
0307 49 1 1

Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma en
Sepiola rondeleti)

1 346

0307 59 10

Achtarmige inktvissen (Octopus spp.)

1 209
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3. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3759/92

Tonijn (van het geslacht Thunnus), boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en andere vissoorten van het
geslacht Euthynnus, vers, gekoeld of bevroren, bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten
bedoeld bij GN-code 1604 :
Referentieprijs in ecu/ton
Vissoort

Ontdaan van

Geheel

Andere

ingewanden en (bij voorbeeld
kieuwen
„heads off")

A. Witte tonijn (Thunnus alalunga), bevroren
0303 41 11 , 0303 41 13 en 0303 41 19

1 175

1 339

1 456

839

957

1 040

654

746

812

520

593

645

629

717

780

B. Geelvintonijn (Thunnus albacares) :
1 . wegende meer dan 10 kg per stuk (')
0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32 en 0303 42 52

2. wegende niet meer dan 10 kg per stuk (')
0302 32 10, 0303 42 18, 0303 42 38 en 0303 42 58

C. Listaos of boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
0302 33 10, 0303 43 11 , 0303 43 13 en 0303 43 19

D. Andere soorten van het geslacht
met uitzondering van rode of
gekoeld, en van grootoogtonijn
obesus of Thunnus obesus), vers

Thunnus en Euthynnus,
blauwvintonijn, vers of
of patudo (Parathunnus
of gekoeld

ex 0302 39 19, 0302 69 21 , ex 0303 49 41 , ex 0303 49 43,
ex 0303 49 49, 0303 79 21 , 0303 79 23 en 0303 79 29
(') De gewichtsaanduiding heeft betrekking op produkten in gehele staat.

4. Referentieprijzen voor bepaalde in bijlage IV, onder A, van Verordening (EEG) nr. 3759/92
genoemde produkten
Produkt

Presentatievorm

Karpers ex 0301 93 00

Tijdvak

Referentieprijs
in ecu/ton

Levend, van ten minste

1 . 1 t/m 31 . 7.1995

800 8

1 . 8 t/m 30.11.1995

1 139

1 370

1.12. t/m 31.12.1995

1 315

Atlantische zalm (Salmo
salar) vers, gekoeld of
bevroren

ex 0302 12 00
ex 0303 22 00
ex 0304 10 13

In gehele staat
Ontdaan van ingewanden
Ontdaan van kop en
ingewanden

—
—

3 188
3 542

—

3 898

ex 0304 20 13

Filets

—

4 606

5. Referentieprijzen voor bepaalde bevroren en gezouten produkten van de bijlagen IV, onder B,
en V van Verordening (EEG) nr. 3759/92
Bevroren produkten van de GN-codes 0303 en 0304 :
Produkt

1 . Noorse schelvis (Sebastes spp.)
0303 79 35, 0303 79 37

Presentatievorm

In gehele staat :
— met of zonder kop

Referentieprijs
in ecu/ton

773

Filets :

0304 20 35, 0304 20 37

— met graten („Standard")
— zonder graten

— blokken in onmiddellijke verpakkingen
met een inhoud van niet meer dan 4 kg

1 586
1 828

0304 90 31

Geagglomereerde visblokken

1 838
986

0303 79 35, 0303 79 37 en 0304 90 31

Stukken en ander visvlees

1 086

Nr. L 339/39
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Presentatievorm

Produkt

2. Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac
en Gadus macrocephalus) en vis van de
soort Boreogadus saida
0303 60 11 , 0303 60 19, 0303 60 90

Referentieprijs
in ecu/ton

In gehele staat :

— met of zonder kop

935

en 0303 79 41
Filets :

— vriesblokken, met graten («Standard")
— vriesblokken, zonder graten

2 032
2 348

— enkele filets, met huid
— enkele filets, zonder huid

2 224
2 567

— blokken in onmiddellijke verpakkingen
met een inhoud van niet meer dan 4 kg

2 456

0304 90 35, 0304 90 38 en 0304 90 39

Geagglomereerde visblokken

1 008

0303 60 1 1 , 0303 60 19, 0303 60 90,
0303 79 41 , 0304 90 35, 0304 90 38 en

Stukken en ander visvlees

1 188

0304 20 21 en 0304 20 29

0304 90 39

3. Koolvis (Pollachius virens)
0303 73 00

In gehele staat :
— met of zonder kop

615

Filets :

0304 20 31

— vriesblokken, met graten („Standard")
— vriesblokken, zonder graten

1 220
1 344

— enkele filets, met huid
— enkele filets, zonder huid

1 222
1 379

— blokken in onmiddellijke verpakkingen
met een inhoud van niet meer dan 4 kg

1 408

0304 90 41

Geagglomereerde visblokken

673

0303 73 00 en 0304 90 41

Stukken en ander visvlees

809

In gehele staat :
— met of zonder kop

815

4. Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)
0303 72 00

Filets :

0304 20 33

— vriesblokken, met graten („Standard")
— vriesblokken, zonder graten

1 820
2 367

— enkele filets, met huid
— enkele filets, zonder huid

2 166
2 487

— blokken in onmiddellijke verpakkingen
met een inhoud van niet meer dan 4 kg

2 427

0304 90 45

Geagglomereerde visblokken

805

0303 72 00 en 0304 90 45

Stukken en ander visvlees

933

5. Makreel van de soorten Scomber scom

In gehele staat :

brus en Scomber japonicus en vis van de
soort Orcynopsis unicolor
0303 7411 , 0303 7419, 0303 79 61 en
0303 79 63

— met kop
— zonder kop

340
365

0304 20 53

Filets

588

0304 90 97

Lappen

476

6. Alaska koolvis (Theragra
chalcogramma)
0304 20 85

Filets :

— vriesblokken, met graten „Standard"
— vriesblokken, zonder graten

933
1 086

Nr. L 339/40
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7. Zwaardvis (Xiphias gladius)
0303 79 87

8 . Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac
en Gadus macrocephalus) en vis van de
soort Borreogadus saida
0305 62 00 en 0305 69 10

Presentatievorm
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Referentieprijs
in ecu/ton

In gehele staat, met of zonder kop

3 064

Vis, gezouten, doch niet gedroogd of
gerookt, alsmede gepekelde vis

2 500

Nr. L 339/41
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VERORDENING (EG) Nr. 3267/94 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1994

tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3900/92 houdende uitvoerings
bepalingen van de communautaire invoerregeling voor conserven van bepaalde
soorten tonijn, boniet en sardines, alsmede de hoeveelheden van deze produkten
die mogen worden ingevoerd
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat het Comité van beheer voor visserij
produkten geen advies heeft uitgebracht binnen de door
zijn voorzitter bepaalde termijn,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten en
produkten van de aquacultuur (!), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1891 /93 (2), inzonderheid op
artikel 21 , lid 5,

Artikel 1

Aan artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3900/92 wordt
het volgende lid 4 toegevoegd :
„4.

Overwegende dat bij artikel 21 van Verordening (EEG) nr.
3759/92 voor een periode van vier jaar met ingang van 1
januari 1993 grenzen zijn gesteld aan de ontwikkeling van
de invoer in de Gemeenschap van de conserven vermeld
in bijlage IV, deel C, van genoemde verordening ; dat de
betrokken hoeveelheid jaarlijks met een bepaald stijgings
percentage wordt verhoogd ; dat deze hoeveelheid in 1995
en 1996 nog verder moet worden verhoogd in verband
met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese
Gemeenschap in 1995 ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3900/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 3602/93 (4), de toegestane invoer van de
betrokken produkten in de Gemeenschap voor 1993 en
1994 is bepaald ;
Overwegende dat de hoeveelheid die in 1995 mag worden
ingevoerd nu moet worden vastgesteld ; dat Verordening
(EEG) nr. 3900/92 daarom opnieuw moet worden gewij
zigd ;

Voor 1995 wordt het in artikel 6 bedoelde

invoerdocument afgegeven voor ten hoogste de hier
onder vastgestelde hoeveelheden :
(in ton)
Produkten

GN-code

Conserven van sardines van

1604 13 11

de soort Sardina pilchardus

1604 13 19

Walbaum

1604 20 50

Conserven van tonijn van
het geslacht Thunnus, van
boniet (Euthynnus pelamis)

1604 14 11
1604 14 18
1604 19 39

en van andere soorten van

ex 1 604 20 70

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

O PB nr. L 392 van 31 . 12. 1992, blz. 26.
(4) PB nr. L 330 van 30. 12. 1993, blz. 25.

151 035"

Artikel 2

elke Lid-Staat.

Ö PB nr. L 172 van 15. 7. 1993, blz. 1 .

4 425

het geslacht Euthynnus

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in

(') PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

Hoeveelheid
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VEEORDENING (EG) Nr. 3268/94 VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1481/86 betreffende de vaststelling van
de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen
voor geslachte lammeren, vers of gekoeld, en betreffende de constatering van de
prijzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte schapen in de Gemeenschap,
gedeeltelijk met het oog op de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Repu
bliek Finland en het Koninkrijk Zweden

markten van de Gemeenschap gewijzigd moeten worden
op grond van de beschikbare gegevens over de ontwikke
ling van de schapenbestanden ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Noorwegen,
Oostenrijk, Finland en Zweden, inzonderheid op artikel
169, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1886/94 (2), en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende dat wegens de toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden Verordening (EEG) nr. 1481 /86 van
de Commissie van 15 mei 1986 betreffende de vaststelling
van de op de representatieve markten van de Gemeen
schap geconstateerde prijzen voor geslachte lammeren,
vers of gekoeld, en betreffende de constatering van de
prijzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte
schapen in de Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 322/94 (4), moet worden aangepast ;

Overwegende dat de coëfficiënten voor de berekening van
de prijzen van geslachte schapen op de representatieve

Overwegende dat in België de markt van Anderlecht
wegens de omvang van de transacties als representatieve
markt moet worden erkend ; dat de wegingscoëfficiënten
voor de representatieve markten gewijzigd moeten worden
om rekening te houden met de ontwikkelingen in de
aanvoer op deze markten ;
Overwegende dat voor Duitsland de lijst van deelstaten en
coëfficiënten moet worden aangepast om rekening te
houden met de ontwikkelingen in de op die markten
aangevoerde hoeveelheden ;
Overwegende dat de markt van Hoorn, aangezien voor
deze markt geen prijzen genoteerd zijn, van de lijst van
representatieve markten in Nederland moet worden
geschrapt ;

Overwegende dat de wegingscoëfficiënten voor schapen
die het relatieve gewicht van elke representatieve slacht
huismarkt in Noord-Ierland weergeven, gewijzigd moeten
worden om rekening te houden met de aanvoer op die
markten ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer „schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1481 /86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.
2. In bijlage II :
— wordt punt A vervangen door :
„A. BELGIE

1 . Representatieve markten :

O)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

Wegingscoëfficiënt

Sint-Truiden

40 %

Anderlecht

40 %

Kleine plaatselijke markten
Petits marchés régionaux

20 %

289 van 7. 10 . 1989, blz. 1 .
197 van 30. 7. 1994, blz. 30.
130 van 16. 5. 1986, blz. 12.
41 van 12. 2. 1994, blz. 40.
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Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

29 . 12. 94

2. Categorie :
Slachtlammeren

Agneaux de boucherie

Wegingscoëfficiënt
100 %"

— wordt punt C vervangen door :
„C. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

1 . Representatieve markt : Bondsrepubliek Duitsland
De op deze markt genoteerde prijzen zijn het gewogen gemiddelde van de
in de volgende deelstaten genoteerde prijzen :
Bayern
3%
Niedersachsen

3 %

Hessen

50 %

Baden-Württemberg
Schleswig-Holstein

8%
27 %

Rheinland-Pfalz

2. Categorie :
Lammfleisch

9 %

Wegingscoëfficiënt
100 %"

— wordt in punt I „Hoorn" geschrapt ;
— wordt punt L vervangen door :
„L. NOORD-IERLAND

1 . Representatieve markten :
a) Slachthuizen :
Lurgan
Foyle
WD Meats, Coleraine

b) Markten voor levend vee :
Ballymoney

Wegingscoëfficiënt
10 %
25 %
15 %

14 %

Allams, Belfast

11 %

Markethill

12 %

Omagh

13 %

2. Categorie :
Lambs

Wegingscoëfficiënt
100 %"

— worden de volgende punten toegevoegd :
„M. OOSTENRIJK

1 . Representatieve markt : Oostenrijk
De op deze markt genoteerde prijzen zijn het gewogen gemiddelde van de
in de volgende deelstaten genoteerde prijzen :
Ost
West
Sud

2. Categorie :
Schlachtlammer

33 %
38 %
29 %

Wegingscoëfficiënt
100 %

N. FINLAND

1 . Representatieve markt : Finland

De op deze markt geconstateerde prijs is het gewogen gemiddelde van de
prijzen op de volgende noteringsplaatsen :
Lso
26,5 %
Karjaportti
20,5 %
Lihakunta
30,0 %
Pouttu Oy
8,5 %
Liha-Saarioinen
4,5 %
Itikka

10,0 %
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Wegingscoëfficiënt

Lam

100 %

O. ZWEDEN

1 . Representatieve markt : Zweden

De op deze markt geconstateerde prijs is het wekelijkse, zowel naar prijs als
omzet, gewogen gemiddelde van de prijzen in de noteringsslachthuizen.
2. Categorie :
Wegingscoëfficiënt
Lam

100 % "

3. Aan bijlage III worden de volgende punten toegevoegd :
„M. OOSTENRIJK
Schlachtlammer :

Minder dan twaalf maanden oude lammeren

met een

geraamd geslacht gewicht tussen 12 en 23 kg.
N.

FINLAND

Lam :

Minder dan twaalf maanden oude lammeren met een

geslacht gewicht tussen 12 en 23 kg.
O.

ZWEDEN

Lam :

minder dan twaalf maanden oude lammeren

met een

geslacht gewicht tussen 12 en 23 kg."
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995, en onder voorbehoud van de

inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk,
Finland en Zweden.

Zij is van toepassing met ingang van 2 januari 1995.

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
COËFFICIËNTEN VOOR

DE

BEREKENING VAN

DE

OP

DE

REPRESENTATIEVE

MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP GENOTEERDE PRIJZEN
België

0,30 %

Denemarken
Duitsland

0,21 %
4,37 %

Spanje
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Groot-Brittannië
Noord-Ierland
Oostenrijk
Finland
Zweden

19,79 %
13,51 %
7,09 %
8,63 %
4,74 %
—
2,57 %
2,22 %
32,70 %
2,89 %
0,50 %
0,10 %
0,38 % "
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VERORDENING (EG) Nr. 3269/94 VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3886/92 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen inzake de premieregelingen in de rundvleessector door
opneming van specifieke overgangsmaatregelen voor Oostenrijk, Finland en
Zweden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Noorwegen,
Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op de arti
kelen 29, 149, lid 1 , en 150, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1884/94 (2), en met name op de
artikelen 4 b en 4 d,

Overwegende dat de Instellingen van de Europese Unie,
op grond van artikel 2, lid 3, van het Toetredingsverdrag,
de in artikel 149 van de Akte bedoelde maatregelen, vóór
de toetreding, kunnen vaststellen, en dat de vastgestelde
maatregelen op de datum van en onder voorbehoud van
de inwerkingtreding van voornoemd Verdrag van kracht
worden ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3886/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2526/94 (4), de uitvoeringsbepalingen zijn vastge
steld inzake de premieregelingen waarin is voorzien bij
Verordening (EEG) nr. 805/68 ; dat, met het oog op de
toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, specifieke
aanpassings- en overgangsmaatregelen moeten worden
vastgesteld ;
Overwegende dat Zweden moet worden gemachtigd om
de communautaire definitie van het begrip „melkkoe" niet
toe te passen tijdens een overgangsperiode ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

ning (EEG) nr. 805/68 bedoelde speciale premie
mogen Oostenrijk, Finland en Zweden de in artikel 4
van deze verordening bedoelde periode gedurende
welke de dieren moeten worden aangehouden,
verkorten tot één maand per leeftijdstranche.
Bovendien mogen deze Lid-Staten, voor tussen 1
januari en 28 februari 1995 ingediende aanvragen,
bepalen dat de producent de aanhoudperiode reeds
vóór de indiening van de aanvraag kan laten ingaan. In
dat geval moet de producent bij zijn aanvraag een
verklaring voegen, waarin hij bevestigt dat hij het dier
werkelijk heeft gemest en dat zijn bedrijf over de
daartoe vereiste produktiemiddelen beschikt Deze
verklaring wordt steekproefsgewijze door de bevoegde
autoriteiten geverifieerd.
2. Ten aanzien van de aanvragen voor de in artikel
4d van Verordening (EEG) nr. 805/68 bedoelde zoog
koeienpremie mag Zweden, voor de jaren 1995 en
1996, in afwijking van artikel 22 van die verordening,
bepalen dat als koe van deen vleesras in de zin van
artikel 4a, derde streepje, van Verordening (EEG) nr.
805/68 worden beschouwd koeien van de in bijlage II
bij deze verordening vermelde runderrassen en koeien
zijn gefokt door kruising van die rassen op voorwaarde
dat zij zijn gedekt door stieren van een vleesras of zijn
geïnsemineerd met sperma van stieren van een vlees
ras .

Het aantal koeien dat voor de hierboven vermelde

bepalingen in aanmerking komt, mag het aantal zoog
koeien waarvoor de producent overeenkomstig de
Zweedse wetgeving in 1992 en 1993 de premie heeft
ontvangen, niet overschrijden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3886/92 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Het volgende artikel 59 bis wordt ingevoegd :
„Artikel 59 bis

Ten aanzien van de premieregeling geldende
overgangsbepalingen voor Oostenrijk, Finland en
Zweden

1 . Voor tussen 1 januari en 31 maart 1995 inge
diende aanvragen voor de in artikel 4 b van Verorde
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
197
391
269

van
van
van
van

28 .
30.
31 .
20.

6. 1968, blz. 24.
7. 1994, blz. 27.
12. 1992, blz. 20.
10. 1994, blz. 9.

3. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 27
en 34 van deze verordening bepalen Oostenrijk,
Finland en Zweden gedurende de eerste twee jaren
waarin zij de premieregeling toepassen, de voor
waarden inzake de toewijzing van de in artikel 4 d, lid
1 bis, van Verordening (EEG) nr. 805/68 bedoelde
individuele maxima en inzake de overdracht/of tijde
lijke overdracht van rechten op de zoogkoeienpremie.
Deze Lid-Staten delen de betrokken voorwaarden vóór
31 maart 1995 voor onderzoek mee aan de Commissie.

4. De gegevens die op grond van deze verordening
aan de Commissie moeten worden meegedeeld,
hoeven alleen betrekking te hebben op de periodes die
ingaan bij de toetreding ".
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2. In bijlage I wordt voetnoet (a) vervangen door :
„(a) Alfanumerieke code waarvan de eerste twee cijfers
de Lid-Staat van afgifte aangeven (01 = België, 02
» Denemarken, 03 = Duitsland, 04 = Grieken

land, 05 = Spanje, 06 = Frankrijk, 07 = Ierland,
08 = Italië, 09 = Luxemburg, 10 = Nederland,
11 = Portugal, 12 = Verenigd Koninkrijk, 13 =
Oostenrijk, 14 = Finland, 15 = Zweden). Deze
eerste twee cijfers kunnen worden vervangen door
de twee letters die op het oormerk van de
runderen de Lid-Staten aanduiden .".

3. Bijlage III wordt, volgens de overeenkomstig de Akte
van Toetreding aan te houden alfabetische volgorde,
aangevuld met de volgende gegevens :

«Oostenrijk

= 4 100 kg

Finland

= 5 500 kg

Zweden

= 6 400 kg".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van en
onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het
Verdrag betreffende de toetreding van Noorwegen,
Oostenrijk, Finland en Zweden.

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 3270/94 VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de
op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor
volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige
andere runderen in de Gemeenschap
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Noorwegen,
Oostenrijk, Finland en Zweden, inzonderheid op artikel
169, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1884/94 (2), en met name op
artikel 12, lid 7, en artikel 25,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 610/77 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1 1 55/94 (4), is bepaald hoe de op de representa
tieve markten van de Gemeenschap geconstateerde
prijzen voor volwassen runderen moeten worden vastge

steld ; dat, met het oog op de toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden tot de Europese Unie, de bijlagen I
en II bij die verordening, betreffende de coëfficiënten
voor de berekening van de prijs van volwassen runderen
en de elementen voor de berèkening van die prijzen,
moeten worden aangepast ;

Overwegende dat, om de marktonwikkeling voor bepaalde
andere categorieën runderen in de Gemeenschap beter te
kunnen volgen, moet worden voorzien in de notering van
de prijzen voor die categorieën ; dat daartoe, voor de voor
deze categorieën representatieve Lid-Staten, in de bijlagen
III, IV en V de elementen moeten worden aangegeven
voor de notering van de prijzen voor elk van deze catego
rieën runderen ;

weken, is gelijk aan het met de in bijlage III A vastge
stelde coëfficiënten gewogen gemiddelde van de
prijzen voor die runderen die zijn geconstateerd op de
belangrijkste markten van de Lid-Staten die representa
tief zijn voor de produktie van dergelijke dieren.

2.

De geconstateerde prijzen voor de in lid 1

bedoelde runderen op de representatieve markten van
elke betrokken Lid-Staat zijn gelijk aan het met coëffi
ciënten die de relatieve betekenis van ieder ras of elke

kwaliteit uitdrukken, gewogen gemiddelde van de
prijzen voor deze runderen, exclusief BTW, die gedu
rende een periode van zeven dagen in die Lid-Staat in
hetzelfde groothandelsstadium zijn geconstateerd.
3.

In bijlage III worden vastgesteld :

a) de in lid 1 bedoelde wegingscoëfficiënten voor de
berekening van de gemiddelde prijs voor de
Gemeenschap voor de in lid 1 genoemde runderen ;
deze coëfficiënten worden bepaald aan de hand van
het in de betrokken Lid-Staten getelde aantal melk
koeien ;

b) de rassen en kwaliteiten van de betrokken runde
ren ;

c) de in lid 2 bedoelde wegingscoëfficiënten.
4.

De Lid-Staten stellen de Commissie elke week

uiterlijk op donderdag om 12.00 uur in kennis van de
noteringen voor de in lid 1 genoemde runderen die in
de periode van zeven dagen vóór de dag van kennisge
ving op hun representatieve markten zijn opgetekend.

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

Artikel 9

Comité van beheer voor rundvlees,

1 . De gemiddelde prijs voor de Gemeenschap, per
kg levend gewicht, voor magere mannelijke runderen
(broutards) van gemiddeld zes tot twaalf maanden en
een levend gewicht van gemiddeld niet meer dan 300
kg, is gelijk aan het met de in bijlage IV A vastgestelde
coëfficiënten gewogen gemiddelde van de prijzen voor
die runderen die zijn geconstateerd op de belangrijkste
markten van de Lid-Staten die representatief zijn voor
de produktie van dergelijke dieren.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 610/77 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 8 wordt vervangen door de volgende artikelen :
„Artikel 8
stuk, voor nuchtere stierkalveren van acht tot drie

2. De geconstateerde prijzen voor de in lid 1
bedoelde runderen op de representatieve markten van
elke betrokken Lid-Staat zijn gelijk aan het met coëffi

PB
PB
PB
PB

kwaliteit uitdrukken, gewogen gemiddelde van de
prijzen voor deze runderen, exclusief BTW, die gedu
rende een periode van zeven dagen in die Lid-Staat in
hetzelfde groothandelsstadium zijn geconstateerd.

1.

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

De gemiddelde prijs voor de Gemeenschap, per

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
197 van 30. 7. 1994, blz. 27.
77 van 25. 3. 1977, blz. 1 .
129 van 21 . 5. 1994, blz. 5.

ciënten die de relatieve betekenis van ieder ras of elke

3.
In bijlage IV worden vastgesteld :
a) de in lid 1 bedoelde wegingscoëfficiënten voor de
berekening van de gemiddelde prijs voor de
Gemeenschap voor de in lid 1 genoemde runderen ;
deze coëfficiënten worden bepaald aan de hand van
het in de betrokken Lid-Staten getelde aantal zoog
koeien ;

deze coëfficiënten worden bepaald aan de hand van

de gegevens over de nettoproduktie (slachtingen) in
de Lid-Staten ;

b) de kwaliteiten van de betrokken runderen ;
c) de in lid 2 bedoelde wegingscoëfficiënten.
4.

b) de rassen en kwaliteiten van de betrokken runde
ren ;

c) de in lid 2 bedoelde wegingscoëfficiënten.
4.
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De Lid-Staten stellen de Commissie elke week

De Lid-Staten stellen de Commissie elke week

uiterlijk op donderdag om 12.00
noteringen voor de in lid 1
runderen die in de periode van
dag van kennisgeving in hun
opgetekend.".

uur in kennis van de
bedoelde geslachte
zeven dagen vóór de
noteringscentra zijn

uiterlijk op donderdag om 12.00 uur in kennis van de
noteringen voor de in lid 1 genoemde runderen die in
de periode van zeven dagen vóór de dag van kennisge
ving op hun representatieve markten zijn opgetekend.

2. De artikelen 9 en 10 worden respectievelijk de arti

Artikel 10

3. De bijlagen I en III worden vervangen door de bijlagen

1 . Voor de op een leeftijd van circa zes maanden
geslachte vleeskalveren, welke uitsluitend gevoederd
zijn met melk of melkpreparaten, is de gemiddelde
prijs voor de Gemeenschap, per 100 kg geslacht
gewicht, gelijk aan het met de in bijlage V A vastge
stelde coëfficiënten gewogen gemiddelde van de
prijzen voor die runderen die zijn geconstateerd op de
belangrijkste markten van de Lid-Staten die representa
tief zijn voor de produktie van dergelijke dieren.
2. De prijzen voor de in lid 1 bedoelde runderen,
geconstateerd in het noteringscentrum/de noterings
centra van elke betrokken Lid-Staat, zijn gelijk aan het
met coëfficiënten die de relatieve betekenis van elke

kwaliteit uitdrukken, gewogen gemiddelde van de
prijzen voor deze runderen, exclusief BTW, die gedu
rende een periode van zeven dagen bij aanvoer in het
slachthuis zijn genoteerd.
3. In bijlage V worden vastgesteld :
a) de in lid 1 bedoelde wegingscoëfficiënten voor de
berekening van de gemiddelde prijs voor de
Gemeenschap voor de in lid 1 genoemde runderen ;

kelen 11 en 12.

I, II, IV en V bij deze verordening.

4. Bijlage II wordt aangevuld met de elementen in bijlage
II bij deze verordening, die in de in de Toetredingsakte
bepaalde alfabetische volgorde in de huidige tekst
worden ingevoegd.
Artikel 2

Ten aanzien van de bepalingen betreffende de berekening
van de prijzen voor volwassen runderen treedt deze veror
dening in werking onder voorbehoud van inwerkingtre
ding van het Toetredingsverdrag van Noorwegen,
Oostenrijk, Finland en Zweden en op de datum van
inwerkingtreding van dat Verdrag.
Wat de bepalingen voor de notering van de prijzen voor
bepaalde andere categorieën runderen in de Gemeen
schap betreft, treedt deze verordening in werking op de
dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen en is zij van toepassing met
ingang van 1 januari 1995.

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Coëfficiënten voor de berekening van de prijs van volwassen runderen op de representa
tieve markten van de Gemeenschap

België

3,7 %

Denemarken
Duitsland
Griekenland

2,5 %
18,9 %
0,7 %

Spanje
Frankrijk

6,0 %
23,9 %

Ierland
Italië

7,5 %
9,0 %

Luxemburg

0,2 %

Nederland

5,5 %

Oostenrijk
Portugal

2,8 %
1,6 %

Finland
Zweden

1,5 %
2,2 %

Verenigd Koninkrijk

14,0 % .
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BIJLAGE II

ELEMENTEN VOOR

DE BEREKENING VAN

DE

PRIJZEN VOOR VOLWASSEN

RUNDEREN OP DE REPRESENTATIEVE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP

OOSTENRIJK
1 . Representatieve markten

Het betreft slachthuizen en/of noteringscentra die representatief zijn voor de belangrijkste in aanmerking
genomen categorieën.

2. Categorieën en coëfficiënten :

Categorie

Wegingscoëfficiënt

Stieren, alle kwaliteiten

60,5

Ossen, alle kwaliteiten

2,2

Koeien, alle kwaliteiten
Vaarzen, alle kwaliteiten

24,0
13,3 .

FINLAND

1 . Representatieve markten

Het betreft de slachthuizen en/of noteringscentra die representatief zijn voor de belangrijkste in aanmer
king genomen categorieën en kwaliteiten.
2. Categorieën, kwaliteiten en coëfficiënten
,
,. .
Categorie en kwaliteit
&

Coëfficiënt voor omrekening
. ,
,
. .
6

,vr .
... x
Wegmgscoefftctent

Jonge runderen U
Jonge runderen R

58
56

3
13

Jonge runderen O
Jonge runderen P

52
48

39
3

Koeien R

54

4

Koeien O

50

22

tn levend gewicht

Koeien P

46

3

Vaarzen O

52

7

Vaarzen P

48

6.

ZWEDEN

1 . Representatieve markten

Het betreft de slachthuizen en/of noteringscentra die representatief zijn voor de belangrijkste in aanmer
king genomen categorieën en kwaliteiten.
2. Categorieën, kwaliteiten en coëfficiënten
„
.
i
•
Categorie en kwaliteit
6

Coëfficiënt voor omrekening
. ,
,
. .
in levend gewicht

,vr .
.<Xf. ... x
Wegmgscoefficient
ö ö JJ

Jonge runderen R
Jonge runderen O

56
52

20
32

Koeien R

54

3

Koeien O

50

27

Koeien P

46

8

Vaarzen R

56

3

Vaarzen O

52

7.
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BIJLAGE III

CONSTATERING VAN DE PRIJZEN VOOR NUCHTERE STIERKALVEREN VAN ACHT
DAGEN TOT DRIE WEKEN

A. WEGINGSCOËFFICIËNTEN
Duitsland

20,3

Spanje
Frankrijk

9,7
29,7

Ierland
Italië
Nederland

7,7
1 0,4
6,5

Verenigd Koninkrijk

1 5,7.

B. DUITSLAND

1 . Representatieve markten

Wegens het ontbreken van openbare markten worden de prijzen door de officiële instanties opge
nomen bij de landbouwbureaus, -coöperaties en -verenigingen.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoëfficiënt

— Schwarzbunte Bullenkalber

33

— Rotbunte Bullenkalber

10

— Kreuzungskalber zur Mast (Bullenkalber)

5

— Fleckvieh

40

— Braunvieh

12.

C. SPANJE

1 . Representatieve markten

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Avilés (Asturias), León (Castilla - León).
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoëfficiënt

Descalostrados :

— Tipo frison, calidad buena
— Tipo cruzado, calidad buena

50
50.

D. FRANKRIJK

1 . Representatieve markten

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Fougeres.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoefftcient

— Veaux mâles croisés de bonne conformation, destinés à

l'élevage, type léger

30

— Veaux mâles de races laitières d'assez bonne conforma

tion, destinés à l'engraissement

70.

E. IERLAND

1 . Representaiteve markten

Bandon, Maynooth.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

— Dairy male rearing calves
— Beef male rearing calves

Wegingscoëfficiënt
50
50 .
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F. ITALIË

1 . Representatieve markten

a) Modena, Parma, Vicenza
b) Op de invoermarkten opgetekende prijzen.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoëfficiënt

a) Stierkalveren, melkras,
— uit de Gemeenschap
— ingevoerd uit derde landen
b) Stierkalveren, vleesras, ongeacht de herkomst

40

15
45.

G. NEDERLAND

1 . Representatieve markten
Leeuwarden, Zwolle, Den Bosch, Leiden, Doetinchem.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoëfficiënt

Nuchtere stierkalveren voor de mesterij, eerste kwaliteit :
— zwartbont

50

— roodbont

25

— vleesras

25 .

H. VERENIGD KONINKRIJK

1 . Representatieve markten

Ongeveer 35 markten (engeland en Wales).
2. Kwaliteit en coëfficiënten
Kwaliteit

Wegingscoëfficiënt

Rearing calves, 1 st and 2nd quality :
— from dairy bulls

58

— from beef bulls

42.
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BIJLAGE IV

CONSTATERING VAN DE PRIJZEN VOOR MAGERE RUNDEREN VAN ZES TOT TWAALF
MAANDEN, MET EEN LEVEND GEWICHT VAN NIET MEER DAN 300 KG
A. WEGINGSCOËFFICIËNTEN

Spanje
Frankrijk

1 5,8
45,3

Ierland
Italië

10,6
8,3

Verenigd Koninkrijk

20,0.

B. SPANJE
1 . Representatieve markten
Salamanca (Castilla y Léon)
Talavera (Castilla - La Mancha).
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoëfficiënt

Pasteros :

65

— Tipo cruzado
— Tipo pais

35 .

C. FRANKRIJK

1 . Representatieve markten (noteringscentra)
Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoëfficiënt

— Race charolaise de conformation U

35

— Race charolaise de conformation R

35

— Race limousine de conformation U

30 .

D. IERLAND

1 . Representatieve markten
Bandon, Maynooth, Kilkenny, Roscommon.
2 . Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Weanling steers and yearling steers :
— from the dairy type
— from the beef type

Wegingscoëfficiënt
50
50 .

E. ITALIË

1 . Representatieve markten
a) Modena, Parma, Montechiari
b) Op de invoermarkten opgetekende prijzen.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

— Stierkalveren (vitelli), melkras
— Stierkalveren (vitelli), vleesras

Wegingscoëfficiënt
50
50 .

F. VERENIGD KONINKRIJK
1 . Representatieve markten
Ongeveer 35 markten (Engeland en Wales).
2. Kwaliteiten en coëfficiënten
Kwaliteit

Yearling steers, 1st and 2nd quality :
— from dairy steers
frnm beef steers

Wegingscoëfficiënt
50
50
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BIJLAGE V

CONSTATERING VAN DE PRIJZEN VOOR VLEESKALVEREN DIE BIJ HET SLACHTEN
PLUS MINUS ZES MAANDEN OUD WAREN

\. WEGINGSCOËFFICIËNTEN

België
Frankrijk

8,5
38,1

Italië

27,2

Nederland

26,2.

B. BELGIË

1 . Noteringscentra (slachthuizen)
Provincies Antwerpen en Limburg.
2. Kwaliteit

Vleeskalveren, bevleesdheidsklassen E, U en R.

C. FRANKRIJK
1 . Noteringscentra
„Commissions paritaires" van de regio's Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord/-Ouest, Ouest.
2. Kwaliteiten

Vleeskalveren (veaux blancs), alle bevleesdheidsklassen EURO.
D. ITALIË

1 . Noteringscentra (slachthuizen)
Bergamo, Modena, Venezia, Vercelli.
2. Kwaliteiten

Vleeskalveren (carne bianca), bevleesdheidsklassen URO.
E. NEDERLAND

1 . Noteringscentra (slachthuizen)
Apeldoorn, Nieuwerkerk a/d IJssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden.
2. Kwaliteiten en coëfficiënten

Kwaliteit

Wegingscoëfficiënten

Vleeskalveren

— type zwartbont
— type roodbont
Alle bevleesdheidsklassen

65
35.
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VERORDENING (EG) Nr. 3271/94 VAN DE COMMISSIE
van 23 december 1994

tot definitieve vaststelling van de steunbedragen voor gedroogde voedergewassen
die tussen 1 juni en 31 juli 1994 voorlopig zijn vastgesteld
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1117/78 van de Raad van
22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector gedroogde voedergewassen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3496/93 van
de Commissie (2), en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende dat, aangezien er geen gemiddelde interven
tieprijs voor gerst bekend was in het verkoopseizoen
waarin de maand viel waarvan wordt uitgegaan voor de
bepaling van de gemiddelde wereldmarkprijs, het bij vast

stelling vooraf van de steun toe te kennen bedrag voor
gedroogde voedergewassen slechts voorlopig berekend
kon worden voor juni en juli 1994 ;
Overwegende dat de Raad bij Verordening (EG) nr.
1 867/94 (3) de maandelijkse verhogingen van de graan
prijzen voor het verkoopseizoen 1994/1995 heeft vastge
steld ; dat de gemiddelde interventieprijs voor gerst voor
het verkoopseizoen 1994/ 1995 derhalve kan worden bere
kend ; dat het definitieve steunbedrag voor gedroogde

voedergewassen bijgevolg definitief kan worden vastge
steld ; dat dat bedrag moet gelden vanaf de datum van
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1245/94 (4) en
Verordening (EG) nr. 1 538/94 Q van de Commissie,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De voorlopig voor gedroogde voedergewassen vastgestelde
steun waarvan de bedragen vermeld zijn in de bijlagen bij
de Verordeningen (EG) nr. 1245/94 en (EG) nr. 1538/94
tot vaststelling van het bedrag van de steun voor
gedroogde voedergewassen, wordt met ingang van de
datum van inwerkingtreding van elk van die verorde
ningen vastgesteld op de in de bijlage bij deze verorde
ning vermelde bedragen.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 23 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 1 .
(2) PB nr. L 319 van 21 . 12. 1993, blz. 17.
(3) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 3.

(4) PB nr. L 137 van 1 . 6. 1994, blz. 21 .
O PB nr. L 166 van 1 . 7. 1994, blz. 19.
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BIJLAGE
(in ecu/ton)
Kunstmatig door middel van een warmtebehandeling
gedroogde voedergewassen ; eiwitconcentraten

Voedergewassen, anders gedroogd

Bedrag van de steun vanaf 1 juni 1994 bij vaststelling vooraf voor de maand :
juli 1994
augustus 1994
september 1994

62,350
64,582
64,582

37,670
39,902
39,902

Bedrag van de steun vanaf 1 juli 1994 bij vaststelling vooraf voor de maand :
juli 1994

58,952

34,272

augustus 1994

61,704

37,024

september 1994

62,120

37,440

oktober 1994
november 1994
december 1994

63,875
63,651
63,651

39,195
38,971
38,971
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VERORDENING (EG) Nr. 3272/94 VAN DE COMMISSIE
van 27 december 1994

houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

GEMEENSCHAPPEN,

ning, door rechthebbende, gedurende drie maanden, over
eenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Veror
dening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

1992 tot vaststelling van het communautair douanewet
boek (3), een beroep kan worden gedaan ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek
nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3176/94 van
de Commissie (2), inzonderheid op artikel 9,

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat, teneinde de uniforme toepassing te
waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als
bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepa
lingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van
de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de
algemene regels voor de interpretatie van de gecombi
neerde nomenclatuur zijn vastgesteld ; dat deze regels ook
van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die,
geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverde
lingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en
die bij specifieke communautaire voorschriften is vastge
steld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen
in het kader van het goederenverkeer ;
Overwegende dat, met toepassing van genoemde alge
mene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in
de bijlage bij deze verordening, omschreven goederen
dienen te worden ingedeeld onder de daarmee correspon
derende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de
motiveringen opgenomen in kolom 3 ;
Overwegende dat het wenselijk is dat op een door de

Comité douanewetboek — afdeling tarief- en statistiek
nomenclatuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel
nomen in de bijlage bij deze verordening dienen
gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld
de corresponderende GN-codes vermeld in kolom

opge
in de
onder
2 van

voornoemde tabel.

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten
verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeen
stemming is met de bepalingen van onderhavige verorde
ning, kan gedurende drie maanden, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG)
nr. 2913/92, een beroep worden gedaan.
Artikel 3

douaneautoriteiten van de Lid-Staten verstrekte bindende

tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in
het gemeenschappelijk douanetarief die niet in overeen
stemming is met de bepalingen van onderhavige verorde

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

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

Gedaan te Brussel, 27 december 1994.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 335 van 23. 12. 1994, blz. 56.

(3) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1 .
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BIJLAGE
Indeling

Omschrijving

GN-code

Motivering

0)

(2)

(3)

1 . Stalen kogels bekleed met siliconenrubber, met de
volgende kenmerken :
,

/ Ai_\

8473 30 90

-7A_i_r

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, aantekening 2 b) op afdeling XVI, alsmede

— hardheid in shore (A-type) van 70 ± 5

.

v
'
— hoogte van de vormnaad niet meer dan 0,05 mm

_. T

,

®

de tekst van de GN-codes 8473, 8473 30 en 8473 30 90

— diameter niet meer dan 22 mm en

— totaalgewicht van 31 gram (± 1 gram) ontworpen
voor gebruik bij de fabricage van aanwijsinstru
menten (zogenaamde „computermuis")

l. Een magnetische diskette waarop tijdens de fabricage
een analoog (golf-)signaal is opgenomen, uitsluitend
met het doel om de kwaliteit van de magnetische laag

8523 20 90

te controleren

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 8523,
8523 20 en 8523 20 90 .

Aangezien het bedoelde analoge signaal na de fabricage
geen ander doel kan dienen, kan een dergelijk signaal niet
worden beschouwd als een opname zoals bedoeld bij post
8524

3. Een aansluitdoos voor kabeltelevisiesystemen bestaande
uit een metalen doos (van ongeveer 10x10x7 cm)
voorzien van openingen voor de doorvoer van kabels

8543 80 80

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels
1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 8543,

en aansluitklemmen . De doos bevat een elektrische

8543 80 en 8543 80 80 .

schakeling met elektrische elementen zoals spoelen,
transformatoren, weerstanden, condensatoren, alsmede

De aansluitdoos is vanwege de bouw en de
ervan
^ toesu, v00r he( maken van Yerbindingen in of

De functie van de aansluitdoos is de spanning van het
signaal te verlagen dat via de kabel wordt toegevoerd
aan ontvangtoestellen voor televisie en door middel
van een filter te voorkomen dat voedingsspanning van
de versterkers de ontvangtoestellen voor televisie

Ofschoon gebruikt voor systemen van televisieontvangers,
betreft het een elektrisch apparaat met een eigen functie

contacten.

bereikt

tussen elektrische schakelingen in de zin van post 8536.
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VERORDENING (EG) Nr. 3273/94 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan
bevroren rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gemeenschap lager is dan of gelijk is aan de oriëntatie
prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van de

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1884/94 (2), inzonderheid op
artikel 12, lid 8,

Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 op de in artikel 1 , lid 1 , onder a), van
die verordening bedoelde produkten een heffing van
toepassing is ; dat het bedrag van de toe te passen heffing
bij artikel 12 is vastgesteld op een percentage van de
basisheffing ;

Overwegende dat voor runderen de basisheffing wordt
bepaald op basis van het verschil tussen enerzijds de
oriëntatieprijs en anderzijds de aanbiedingsprijs franco
grens van de Gemeenschap, verhoogd met de invloed van
het douanerecht ; dat de aanbiedingsprijs franco grens van
de Gemeenschap wordt vastgesteld aan de hand van de
kwalitatief en kwantitatief meest representatieve aankoop
mogelijkheden die voor runderen, alsook voor vers of
gekoeld vlees, bedoeld in de bijlage van genoemde veror
dening, afdeling a), GN-codes 0201 10 00, 0201 10 90 en
0201 20 20 tot en met 0201 20 50, tijdens een bepaalde
periode zijn waargenomen, waarbij met name rekening
wordt gehouden met de situatie inzake vraag en aanbod,
de wereldmarktprijzen voor bevroren vlees van een cate
gorie die kan concurreren met vers of gekoeld vlees, en de
opgedane ervaring ;
Overwegende dat, wanneer wordt geconstateerd dat de
prijs van volwassen runderen op de representatieve
markten van de Gemeenschap hoger is dan de oriëntatie
prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :

a) 75 % indien de marktprijs ten hoogste 102 % van de
oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 50 % indien de marktprijs hoger is dan 102 %, doch
niet hoger dan 1 04 % van de oriëntatieprijs ;
c) 25 % indien de marktprijs hoger is dan 104 %, doch
niet hoger dan 106% van de oriëntatieprijs ;
d) 0 % indien de marktprijs hoger is dan 106 % van de
oriëntatieprijs ;

dat, wanneer wordt geconstateerd dat de prijs van
volwassen runderen op de representatieve markten van de
(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
O PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 27.

oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 105 % indien de marktprijs lager is dan 98 %, doch
niet lager dan 96 % van de oriëntatieprijs ;
c) 110 % indien de marktprijs lager is dan 96 %, doch
niet lager dan 90 % van de oriëntatieprijs ;
d) 114 % indien de marktprijs lager is dan 90 % van de
oriëntatieprijs ;
Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 de basisheffing voor vlees, bedoeld
in de bijlage van die verordening, afdelingen a), c) en d),
gelijk is aan de voor runderen bepaalde basisheffing,
vermenigvuldigd met een voor elk van de betrokken
produkten vastgestelde forfaitaire coëfficiënt ; dat deze
coëfficiënten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 586/77 van de Commissie van 18 maart 1977 tot vast

stelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot
de heffingen in de sector rundvlees en tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeen
schappelijk douanetarief (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3661 /92 (4) ;
Overwegende dat de oriëntatieprijzen voor volwassen
runderen voor het verkoopseizoen 1994/ 1995 zijn vastge
steld bij Verordening (EG) nr. 1885/94 van de Raad (*) ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 586/77 is
bepaald dat de basisheffing wordt berekend volgens de in
artikel 3 van die verordening omschreven methode en aan
de hand van de representatieve aanbiedingsprijzen franco
grens van de Gemeenschap, vastgesteld voor de produkten
van iedere in artikel 2 genoemde categorie en aanbie
dingsvorm, en met name voortvloeiend uit de prijzen,
vermeld in de douanebescheiden die de uit derde landen

ingevoerde produkten vergezellen, of van de andere
inlichtingen betreffende de door derde landen bij uitvoer
toegepaste prijzen ;
Overwegende evenwel dat de aanbiedingsprijzen die niet
met de werkelijke aankoopmogelijkheden overeen
stemmen of die op niet representatieve hoeveelheden
betrekking hebben, buiten beschouwing moeten worden
gelaten ; dat tevens de aanbiedingsprjzen moeten worden
uitgesloten die op grond van het prijsverloop in het alge
meen of van de beschikbare inlichtingen niet representa
tief voor de werkelijke prijstendens in het land van
herkomst worden geacht ;
(3) PB nr. L 75 van 23 . 3 . 1977, blz. 10.
(4) PB nr. L 370 van 19. 12. 1992, blz. 16.

h PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 29.
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Overwegende dat bij de berekening de laatst beschikbare
prijs in aanmerking moet worden genomen wanneer voor
een of meer categorieën van runderen of aanbiedings
vormen van vlees geen aanbiedingsprijs franco grens kan
worden geconstateerd ;

de representatieve markten van de Gemeenschap de prijs
is die is vastgesteld aan de hand van de prijzen die op de
representatieve markt of markten van elke Lid-Staat voor
de verschillende categorieën volwassen runderen of vlees
van deze dieren tijdens een nader te bepalen periode zijn
waargenomen, met inachtneming van de belangrijkheid

Overwegende dat, wanneer de aanbiedingsprijs franco
grens van de Gemeenschap minder dan 0,60 ecu per 100
kg levend gewicht verschilt van die welke vroeger voor de
berekening van de heffing in aanmerking is genomen, de
laatstgenoemde prijs moet worden aangehouden ;

van elk van deze categorieën en van de relatieve omvang
van de rundveestapel van elke Lid-Staat ;

Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 voor sommige derde landen een
bijzondere basisheffing wordt bepaald op basis van het
verschil tussen enerzijds de oriëntatieprijs en anderzijds
het gemiddelde van de tijdens een bepaalde periode
geconstateerde prijzen, welk gemiddelde wordt verhoogd
met de invloed van het douanerecht ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 611 /77 van de
Commissie ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3246/94 (2), is bepaald dat de bijzondere basisheffing
wordt vastgesteld voor produkten van oorsprong uit Zwit
serland op basis van het gewogen gemiddelde van de
prijzen voor volwassen runderen die op de representatieve
markten van dit derde land worden genoteerd ; dat de
wegingscoëfficiënten en de representatieve markten zijn
vastgesteld in de bijlagen bij Verordening (EEG)
nr. 611 /77 ;

Overwegende dat de heffing niet wordt toegepast op
invoer in het kader van de bij de Verordeningen (EG)
nr. 3071 /94 (3) en (EG) nr. 774/94 (4) van de Raad en (EG)
nr. 3241 /94 0 en (EG) nr. 3243/94 (6) van de Commissie
geopende contingenten ;

Overwegende dat de representatieve markten, de catego
rieën en kwaliteiten van de produkten en de wegingscoëf
ficiënten zijn vastgesteld in bijlage II van Verordening
(EEG) nr. 610/77 van de Commissie van 18 maart 1977
betreffende de vaststelling van de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor
volwassen runderen en betreffende de constatering van de
prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeen
schap P), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3270/94 (8) ;

Overwegende dat voor Lid-Staten met verscheidene repre
sentatieve markten de prijs voor elke categorie en elke
kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de
noteringen op elk van die markten ; dat voor de represen
tatieve markten die tijdens de periode van zeven dagen
meermaals worden gehouden, de prijs voor elke categorie
en elke kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemid
delde van de noteringen van elke marktdag ; dat voor
Italië de prijs voor elke categorie en elke kwaliteit gelijk is
aan het gewogen gemiddelde, berekend door toepassing
van de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 610/77
vastgestelde bijzondere wegingscoëfficiënten, van de in
het overschotgebied en het tekortgebied genoteerde prij
zen ; dat de in het overschotgebied genoteerde prijs gelijk
is aan het rekenkundig gemiddelde van de noteringen op
de verschillende markten in dat gebied ; dat voor het

Overwegende dat het prijsgemiddelde voor de berekening
van de bijzondere heffing slechts in aanmerking wordt
genomen wanneer het bedrag ervan ten minste 1,21 ecu
per 100 kg levend gewicht hoger ligt dan de overeenkom
stig artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 805/68
vastgestelde aanbiedingsprijs franco grens ;

Verenigd Koninkrijk op de gewogen gemiddelden van de
prijzen voor volwassen runderen, geconstateerd op de
representatieve markten van Groot-Brittannië enerzijds en

Overwegende dat, wanneer het prijsgemiddelde minder
dan 0,60 ecu per 100 kg levend gewicht verschilt van het
vroeger voor de berekening van de heffing in aanmerking
genomen gemiddelde, dit laatste gemiddelde kan worden
aangehouden ;

Overwegende dat, ingeval de noteringen niet gebaseerd
zijn op „prijzen levend gewicht, exclusief belasting", de
noteringen voor de verschillende categorieën en kwali
teiten worden vermenigvuldigd met de in bijlage II van
genoemde verordening vastgestelde coëfficiënten voor
omrekening in prijzen voor levend gewicht, en voor Italië
nadat zij eerst zijn verhoogd of verminderd met de in
dezelfde bijlage vastgestelde correctiebedragen ;

Overwegende dat, ingeval een of meer van de bovenge
noemde derde landen, met name om gezondheidsrede
nen, maatregelen treffen die de op hun markten geno
teerde prijzen beïnvloeden, de Commissie de laatste
prijzen in aanmerking kan nemen die zijn genoteerd
voordat die maatregelen werden toegepast ;
Overwegende dat krachtens artikel 12, lid 6, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 de prijs van volwassen runderen op
(■)
(2)
(3)
(4)
0
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

77 van 25. 3. 1977, blz. 14.
338 van 28. 12. 1994, blz. 70.
325 van 17. 12. 1994, blz. 1 .
91 van 8 . 4. 1994, blz. 1 .
338 van 28. 12. 1994, blz. 53.
nr. L 338 van 28. 12. 1994, blz. 62.

Noord-Ierland anderzijds, de in genoemde bijlage II vast
gestelde coëfficiënt wordt toegepast ;

Overwegende dat, ingeval een of meer Lid-Staten, met
name om redenen van veterinaire aard of in het belang

van de gezondheid, maatregelen nemen die de normale
van de noteringen op hun markten beïnvloeden, de
Commissie de mogelijkheid heeft hetzij geen rekening te
houden met de noteringen op de betrokken markt of
markten, hetzij uit te gaan van de laatste noteringen op de
betrokken markt of markten voordat de maatregelen
werden toegepast ;
O PB nr. L 77 van 25. 3. 1977, blz. 1 .
(8) Zie bladzijde 48 van dit Publikatieblad.
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Overwegende dat, wanneer de nodige gegevens ontbreken,
voor de vaststelling van de noteringen op de representa
tieve markten van de Gemeenschap met name rekening
wordt gehouden met de laatste noteringen die bekend
zijn ;

Overwegende dat, zolang de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijs voor
volwassen runderen minder dan 0,24 ecu per 100 kg
levend gewicht verschilt van de laatstelijk als berekenings
grondslag voor de heffing aangehouden prijs, de laatstge
noemde prijs wordt gehandhaafd ;
Overwegende dat de heffingen moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de verplichtingen die uit door de
Gemeenschap gesloten Interimovereenkomsten voort
vloeien ;

Overwegende dat bovendien rekening dient te worden
gehouden met Besluit 94/1 /EGKS, EG van de Raad en de
Commissie (') 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 ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 715/90 van
de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2484/94 (3), de regeling is vastgesteld die geldt voor
landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van
landbouwprodukten verkregen goederen van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan ;

Overwegende dat bij de Verordeningen (EG) nr. 3491 /93
(4) en (EG) nr. 3492/93 0 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 Interim
overeenkomst betreffende

de

handel

en

aanverwante

zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds
en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek
anderzijds (*), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2235/
93 Q, en met name op artikel 1 , een regeling voor de
verlaging van de heffingen bij invoer van bepaalde
produkten is ingevoerd ; dat bij Verordening (EG)
nr. 1390/94 van de Commissie (8) de bepalingen zijn vast
gesteld voor de invoer in de sector rundvlees ;

Overwegende de Verordeningen (EG) nr. 3641 /93 f) en
(EG) nr. 3642/93 (10) van de Raad houdende bepaalde
voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereen
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komst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen

de Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Repu
bliek Bulgarije en Roemenië, anderzijds ; dat bij Verorde
ning (EG) nr. 1389/94 van de Commissie ("), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1850/94 (12), de bepalingen zijn
vastgesteld inzake de wijze waarop de in deze overeen
komsten bedoelde regeling moet worden toegepast in de
sector rundvlees ;

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 (,3) geen heffingen
worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 de
verschillende aanbiedingsvormen van rundvlees zijn vast
gesteld ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 33, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de bij de onderhavige
verordening vastgestelde nomenclatuur wordt overge
nomen in de gecombineerde nomenclatuur ;
Overwegende dat de heffingen en de bijzondere heffingen
worden vastgesteld voor de 27e van iedere maand en van
toepassing zijn vanaf de eerste maandag van de daaropvol

gende maand ; dat deze heffingen tussentijds gewijzigd
kunnen worden, wanneer de basisheffing of de bijzondere
basisheffing wordt gewijzigd of naar gelang van de schom
meling van de op de representatieve markten van de
Gemeenschap waargenomen prijzen ;
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (14), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 3528/93 (15), 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 (16), gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 547/94 (17) ;
Overwegende dat uit het bepaalde in de bovenvermelde
verordeningen en inzonderheid uit de aan de Commissie
medegedeelde gegevens en noteringen volgt, dat de
heffingen voor levende runderen en ander dan bevroren
rundvlees moeten worden vastgesteld overeenkomstig de
bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor levende runderen en ander dan
bevroren rundvlees worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

(')
(2)
O
C)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

1 van 3. 1 . 1994, blz. 1 .
84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
265 van 15. 10. 1994, blz. 3.
319 van 21 . 12. 1993, blz. 1 .

(j PB nr. L 319 van 21 . 12. 1993, blz. 4.
PB nr. L 56 van 29. 2. 1992, blz. 9 .

Q PB nr. L 200 van 10. 8. 1993, blz. 5.
(8) PB nr. L 152 van 18. 6. 1994, blz. 20.
O PB nr. L 333 van 31 . 12. 1993, blz. 16.
(10) PB nr. L 333 van 31 . 12. 1993, blz. 17.

Deze verordening treedt in werking op 2 januari 1995.
(») PB nr. L 152 van 18 . 6. 1994, blz. 16.

H PB nr. L 192 van 28. 7. 1994, blz. 24.
(>j PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
H PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
H PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 32.
(") PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
(17) PB nr. L 69 van 12. 3. 1994, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees
(ecu/100 kg)
GN-code

Zwitserland

Andere derde landen (2)
— Levend gewicht —

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

131,433 (')
131,433 (')
131,433 (')
131,433 (')(4)
131,433 (>)(4)
131,433 (')
131,433 (')
131,433 0
131,433 0
131,433 0
131,433 0
— Nettogewicht —

0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0206 10 95

0
0
0
0
0
0
0

249,723 00
249,723 (') (3)
199,778 0 0
299,667 (') (3)
374,583 0 0
428,471 0 0 0
428,471 00

0210 20 10
0210 20 90

0
0

0210
0210
1602
1602

0
0
0
0

374,583
428,471
428,471
428,471
428,471
428,471

90
90
50
90

41
90
10
61

(') Overeenkomstig de gewijzigde 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 departementen worden ingevoerd.
(2) 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.
(3) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de overeenkomsten die de Gemeenschap met Polen en Hongarije heeft gesloten of
de Interimovereenkomsten die de Gemeenschap met Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië heeft gesloten en waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EG) nr. 1390/94 of in Verordening (EG) nr. 1389/94 afgegeven certificaat EUR.1 wordt overgelegd, gelden de in die verorde
ningen aangegeven heffingen.
(4) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de overeenkomsten die de Gemeenschap met Polen en Hongarije heeft gesloten of
de Interimovereenkomsten die de Gemeenschap met Tsjechië of Slowakije heeft gesloten en waarvoor een overeenkomstig het bepaalde in Verordening
(EG) nr. 358/94 van de Commissie (PB nr. L 46 van 18 . 4. 1994, blz. 34) afgegeven certificaat EUR.l wordt overgelegd, gelden de in die verordeningen
aangegeven heffingen.
(*) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 3071 /94 en (EG) nr. 774/94 van de Raad en (EG)
nr. 3241 /94 en (EG) nr. 3243/94 van de Commissie, wordt de heffing beperkt overeenkomstig het bepaalde in genoemde verordeningen.
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Nr. L 339/65

VERORDENING (EG) Nr. 3274/94 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

GEMEENSCHAPPEN,

markten van de Gemeenschap hoger is dan de oriëntatie
prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

a) 75 % indien de marktprijs ten hoogste 102 % van de

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1 884/94 (2), inzonderheid op
artikel 12, lid 8 ,

Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 een heffing van toepassing is op de in
artikel 1 , lid 1 , onder a), van die verordening bedoelde
produkten ; dat het bedrag van de toe te passen heffing in
artikel 12 is vastgesteld op een percentage van de basis
heffing ;

oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 50 % indien de marktprijs hoger is dan 102 % , doch
niet hoger dan 104 % van de oriëntatieprijs ;
c) 25 % indien de marktprijs hoger is dan 104 % , doch
niet hoger dan 106 % van de oriëntatieprijs ;
d) 0 % indien de marktprijs hoger is dan 106 % van de
oriëntatieprijs ;

dat, wanneer wordt geconstateerd dat de prijs van
volwassen runderen op de representatieve markten van de
Gemeenschap lager is dan of gelijk is aan de oriëntatie
prijs, de toe te passen heffing ten opzichte van de basis
heffing gelijk is aan :

Overwegende dat voor bevroren vlees, bedoeld in de
bijlage, afdeling b), GN-codes 0202 10 00 en 0202 20 10,
van genoemde verordening, de basisheffing wordt bepaald
op basis van het verschil tussen :
— enerzijds de oriëntatieprijs vermenigvuldigd met een
coëfficiënt die de verhouding weergeeft welke in de
Gemeenschap bestaat tussen de prijs voor vers vlees
van een categorie die met het betrokken bevroren
vlees kan concurreren en dezelfde aanbiedingsvorm
heeft en de gemiddelde prijs van volwassen runderen,
en

— anderzijds de aanbiedingsprijs franco grens van de
Gemeenschap voor bevroren vlees, verhoogd met de
invloed van het douanerecht en met een forfaitair

bedrag dat de aan de invoer verbonden specifieke
kosten weergeeft ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 van
de Commissie van 18 maart 1977 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de heffingen in
de sector rundvlees en tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk
douanetarief (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3661 /92 (4), de bovenbedoelde, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11 , lid 2, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 805/68 berekende coëfficiënt is vastgesteld op
1,69 en het in artikel 11 , lid 2, onder b), van die verorde
ning bedoelde forfaitaire bedrag op 6,65 ecu ;
Overwegende dat, wanneer wordt geconstateerd dat de
prijs van volwassen runderen op de representatieve
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
197 van 30. 7. 1994, blz. 27.
75 van 23. 3. 1977, blz. 10.
370 van 19. 12. 1992, blz. 16.

a) 100 % indien de marktprijs ten minste 98 % van de
oriëntatieprijs bedraagt ;

b) 105 % indien de marktprijs lager is dan 98 %, doch
niet lager dan 96 % van de oriëntatieprijs ;

c) 110 % indien de marktprijs lager is dan 96 %, doch
niet lager dan 90 % van de oriëntatieprijs ;

d) 114 % indien de marktprijs lager is dan 90 % van de
oriëntatieprijs ;

Overwegende dat de oriëntatieprijzen voor volwassen
runderen voor het verkoopseizoen 1994/1995, zijn vastge
steld bij Verordening (EG) nr. 1885/94 van de Raad (*) ;

Overwegende dat de aanbiedingsprijs franco grens van de
Gemeenschap voor bevroren vlees wordt bepaald aan de
hand van de wereldmarktprijs die is vastgesteld in over
eenstemming met de kwalitatief en kwantitatief meest
representatieve aankoopmogelijkheden die zijn waarge
nomen tijdens een bepaalde periode, voorafgaande aan de
bepaling van de basisheffing, waarbij met name rekening
wordt gehouden met de te verwachten ontwikkeling van
de markt voor bevroren vlees, met de meest representa
tieve prijzen op de markt van de derde landen voor vers
of gekoeld vlees van een categorie die kan concurreren
met bevroren vlees, en met de opgedane ervaring ;

Overwegende dat voor bevroren vlees, bedoeld in de
bijlage, afdeling b), GN-codes 0202 20 50, 0202 20 90,
0202 30 10, 0202 30 50 en 0202 30 90, van Verordening
(EEG) nr. 805/68, de basisheffing gelijk is aan de basishef
fing die is bepaald voor het produkt van de GN-codes
0202 10 00 en 0202 20 10, vermenigvuldigd met een voor
f5) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 29.
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elk van de betrokken produkten vastgestelde forfaitaire
coëfficiënt ; dat deze coëfficiënten zijn vastgesteld in
bijlage II van Verordening (EEG) nr. 586/77 ;

Overwegende dat, ingeval de noteringen niet gebaseerd
zijn op „prijzen levend gewicht, exclusief belasting", de
noteringen voor de verschillende categorieën en kwali

Overwegende dat bij de bepaling van de aanbiedings
prijzen franco grens geen rekening wordt gehouden met
de aanbiedingsprijzen die niet met de werkelijke
aankoopmogelijkheden overeenstemmen of die op niet
representatieve hoeveelheden betrekking hebben ; dat
tevens de aanbiedingsprijzen moeten worden uitgesloten
die op grond van het prijsverloop in het algemeen of van
de beschikbare inlichtingen niet representatief voor de
werkelijke prijstendens in het land van herkomst Worden

genoemde verordening vastgespelde coëfficiënten voor
omrekening in prijzen voor levend gewicht, en voor Italië

geacht ;

Overwegende dat, zolang de aanbiedingsprijs franco grens
voor bevroren vlees minder dan 1 ecu per 100 kg verschilt
van die welke vroeger voor de berekening van de heffing
in aanmerking is genomen, de laatstgenoemde prijs moet
worden aangehouden ;
Overwegende dat krachtens artikel 12, lid 6, van Verorde
ning (EEG) nr. 805/68 de prijs van volwassen runderen op

de representatieve markten van de Gemeenschap de prijs
is die is vastgesteld aan de hand van de prijzen die op de
representatieve markt of markten van elke Lid-Staat voor
de verschillende categorieën volwassen runderen of vlees
van deze dieren tijdens een nader te bepalen periode zijn
waargenomen, met inachtneming van de belangrijkheid
Van elk van deze categorieën en van de relatieve omvang
van de rundveestapel van elke Lid-Staat ;
Overwegende dat de representatieve markten, de catego
rieën en kwaliteiten van de produkten en de wegingscoëf
ficiënten zijn vastgesteld in bijlage II van Verordening
(EEG) nr. 610/77 van de Commissie van 18 maart 1977
betreffende de vaststelling van de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor
volwassen runderen en betreffende de constatering van de
prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeen
schap ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3270/94 (2) ;

Overwegende dat voor Lid-Staten met verscheidene repre
sentatieve markten de prijs voor elke categorie en elke
kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de
noteringen op elk van die markten ; dat voor representa
tieve markten die tijdens de periode van zeven dagen
meermaals worden gehouden, de prijs voor elke categorie
en elke kwaliteit gelijk is aan het rekenkundig gemid

delde van de noteringen van elke marktdag ; dat voor
Italië de prijs voor elke categorie en elke kwaliteit gelijk is
aan het gewogen gemiddelde, berekend door toepassing
van de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 610/77
vastgestelde bijzondere wegingscoëfficiënten, van de in
het overschotgebied en het tekortgebied genoteerde prij
zen ; dat de in het overschotgebied genoteerde prijs gelijk
is aan het rekenkundig gemiddelde van de noteringen op
de verschillende markten in dat gebied ; dat voor het
Verenigd Koninkrijk op de gewogen gemiddelden van de
prijzen voor volwassen runderen, geconstateerd op de
representatieve markten van Groot-Brittannië enerzijds en
Noord-Ierland anderzijds, de in genoemde bijlage II vast
gestelde coëfficiënt wordt toegepast ;
(') PB nr. L 77 van 25. 3. 1977, blz. 1 .
(2) Zie bladzijde 48 van dit Publikatieblad.

teiten worden vermenigvuldigd met de in bijlage II van

nadat zij eerst zijn verhoogd of verminderd met de in
dezelfde bijlage vastgestelde correctiebedragen ;

Overwegende dat, ingeval een of meer Lid-Staten, met
name om redenen van veterinaire aard of in het belang
van de gezondheid, maatregelen nemen die de normale
ontwikkeling van de noteringen op hun markten beïn
vloeden, de Commissie de mogelijkheid heeft hetzij geen
rekening te houden met de noteringen op de betrokken
markt of markten, hetzij uit te gaan van de laatste note
ringen op de betrokken markt of markten voordat de
maatregelen worden toegepast ;
Overwegende dat, wanneer de nodige gegevens ontbreken,
voor de vaststelling van de noteringen op de representa
tieve markten van de Gemeenschap met name rekening
wordt gehouden met de laatste noteringen die bekend
zijn ;

Overwegende dat, zolang de op de representatieve
markten van de Gemeenschap geconstateerde prijs voor
volwassen runderen minder dan 0,24 ecu per 100 kg
levend gewicht verschilt van de laatstelijk als berekenings
grondslag voor de heffing aangehouden prijs, laatstge
noemde prijs wordt gehandhaafd ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 715/90 van
de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2484/94 (4), de regeling is vastgesteld die geldt voor
landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van
landbouwprodukten verkregen goederen van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan ;

Overwegende dat bij de Verordeningen (EG) nr. 3491 /
93 (*) en (EG) nr. 3492/93 (*) 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 Interim
overeenkomst betreffende

de

handel

en

aanverwante

zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds
en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek
anderzijds (J), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2235/
93 (8), en met name op artikel 1 , een regeling voor de
verlaging van de heffingen bij invoer van bepaalde
produkten is ingevoerd ; dat bij Verordening (EG)
nr. 1390/94 van de Commissie (9), de bepalingen zijn vast
gesteld inzake de wijze waarop de in deze overeenkom
sten bedoelde regeling moet worden toegepast in de
sector rundvlees :

(3) PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
(4) PB nr. L 265 van 15. 10. 1994, blz. 3.
O PB nr. L 319 van 21 . 12. 1993, blz. 1 .

(j PB nr. L 319 van 21 . 12. 1993, blz. 4.
I7) PB nr. L 56 van 29. 2. 1992, blz. 9.
(8) PB nr. L 200 van 10. 8 . 1993, blz. 5.
O PB nr. L 152 van 18. 6. 1994, blz. 20.
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Overwegende de Verordeningen (EG) nr. 3641 /93 (!) en
(EG) nr. 3642/93 (2) van de Raad houdende bepaalde voor
waarden voor de toepassing van de Interimovereenkomst

de basisheffing wordt gewijzigd of naar gelang van de
schommeling van de op de representatieve markten van
de Gemeenschap waargenomen prijzen ;

betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de

Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Repu
bliek Bulgarije en Roemenië, anderzijds ; dat bij Verorde
ning (EG) nr. 1389/94 van de Commissie (3), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1850/94 (4), de bepalingen zijn vast
gesteld inzake de wijze waarop de in deze overeenkom
sten bedoelde regeling moet worden toegepast in de
sector rundvlees ;

Overwegende dat de heffing niet wordt toegepast op
invoer in het kader van de bij de Verordeningen (EG)
nr. 3071 /94 (*) en (EG) nr. 774/94 (*) van de Raad en (EG)

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (10), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 3528/93 ("), 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 (12), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 547/

nr. 3241 /94 (f) en (EG) nr. 3243/94 (8) van de Commissie

94 (,3) ;

geopende contingenten ;

Overwegende dat uit het bepaalde in de bovenvermelde
verordeningen en inzonderheid uit de gegevens en note
ringen waarover de Commissie thans beschikt volgt, dat
de heffingen voor bevroren rundvlees moeten worden
vastgesteld overeenkomstig de bijlage van deze verorde
ning,

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 (9), geen heffingen
worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 586/77 de
verschillende aanbiedingsvormen van bevroren vlees zijn
vastgesteld ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 33, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 805/68 de bij de onderhavige
verordening voorgeschreven nomenclatuur wordt overge
nomen in de gecombineerde nomenclatuur ;
Overwegende dat de heffingen worden vastgesteld vóór de
27e van iedere maand en van toepassing zijn vanaf de
eerste maandag van de daaropvolgende maand ; dat deze
heffingen tussentijds gewijzigd kunnen worden, wanneer

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor bevroren rundvlees worden vast
gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 januari 1995.

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 333 van 31 . 12. 1993, blz. 16.

Ö PB nr. L 333 van 31 . 12. 1993, blz. 17.
(3) PB nr. L 152 van 18. 6. 1994, blz. 16.
(4) PB nr. L 192 van 28. 7. 1994, blz. 24.
O PB nr. L 325 van 17. 12. 1994, blz. 1 .

H PB nr. L 91 van 8. 4. 1994, blz. 1 .

O PB nr. L 338 van 28. 12. 1994, blz. 53.
O PB nr. L 338 van 28. 12. 1994, blz. 62.
O PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .

(10)
(")
(12)
(,3)

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 28 december 1994 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor bevroren rundvlees (') (2)
(ecu / 100 kg)
GN-code

Bedrag
— Nettogewicht —

020210 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 29 91

148,417 (3)
148,41 7 (3)
11 8,733 (3)
185,521 (3)
222,625 (3)
185,521 (3)
185,521 (3)
255,277 (3) (4)
255,277 (4)

(') Overeenkomstig de gewijzigde 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 departementen worden ingevoerd.
(2) 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.
(3) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de overeenkomsten die de Gemeenschap
met Polen en Hongarije heeft gesloten of de Interimovereenkomsten die de Gemeenschap heeft gesloten met
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië en waarvoor een overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 1390/94 of in Verordening (EG) nr. 1389/94 afgegeven certificaat EUR. 1 wordt overgelegd, gelden de in die
verordeningen aangegeven heffingen.
(4) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 3071 /94 en

(EG) nr. 774/94 van de Raad en (EG) nr. 3241 /94 en (EG) nr. 3243/94 van de Commissie, wordt de heffing
beperkt overeenkomstig het bepaalde in genoemde verordeningen.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

29 . 12. 94

Nr. L 339/69

VERORDENING (EG) Nr. 3275/94 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

tot vaststelling 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 (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. 1 869/94 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,

Overwegende dat de voor de berekening van het variabele
element van de heffing bij invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten toe te passen regels
in artikel 11 , lid 1 , onder A, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en in artikel 12, lid 1 , onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76 zijn vastgesteld ; dat de invloed
van de op de basisprodukten van toepassing zijnde
heffingen op de kostprijs van deze produkten bepaald
wordt krachtens artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1620/93 van de Commissie van 25 juni 1993 tot vast
stelling van toepassingsbepalingen van de Verordeningen
(EEG) nr. 1766/92 en (EEG) nr. 1418/76 van de Raad wat
de invoer- en uitvoerregeling betreft voor verwerkte
produkten op basis van respectievelijk granen en rijst Q
aan de hand van het gemiddelde van de heffingen op
deze basisprodukten over de eerste 25 dagen van de
maand die aan de maand van invoer voorafgaat ; dat dit
gemiddelde, aangepast aan de hand van de drempelprijs
van de betrokken basisprodukten die in de maand van
invoer gelden, wordt berekend aan de hand van de
hoeveelheid basisprodukten waarvan wordt aangenomen
dat deze bij de vervaardiging van het verwerkte produkt of
van het concurrerende produkt dat als referentie heeft
gediend voor verwerkte produkten die geen granen bevat
ten, zijn gebruikt ;
Overwegende dat door toepassing van Verordening (EEG)
nr. 1579/74 van de Commissie van 24 juni 1974 betref
fende de wijze van berekening van de heffing bij invoer
voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten en

betreffende de voorfixatie van de heffing voor de
betrokken produkten alsmede voor mengvoeders op basis
van granen (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1740/78 Q, de aldus na toevoeging van het vaste
(')
(2)
(3)
(4)
O
(«)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
155
168
202

van
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.
26. 6. 1993, blz. 29.
25. 6. 1974, blz. 7.
26. 7. 1978, blz. 8.

element bepaalde heffing wordt gewijzigd wanneer de op
het basisprodukt van toepassing zijnde heffing meer dan
3,02 ecu per ton basisprodukt verschilt van het gemid
delde van de heffingen ;

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
belangen van de Staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan, de heffing ten opzichte van deze
Staten dient te worden verlaagd voor bepaalde op basis
van granen verwerkte produkten overeenkomstig
artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 715/90 van de
Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2484/94 (9), met betrekking tot de landbouwprodukten
en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten ;

Overwegende dat krachtens artikel 3, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 3763/91 van de Raad (10), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3714/92 van de Commissie (u), de
heffing, voor een maximumhoeveelheid van 8 000 ton per
jaar, niet wordt toegepast bij invoer in het Franse over
zeese departement Réunion van tarwezemelen van
GN-code 2302 30, van oorsprong uit de ACS-Staten ;

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 (12), geen heffingen
worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de
Raad (13) voor bepaalde landbouwprodukten communau
taire tariefcontingenten zijn geopend en de heffingen die
van toepassing zijn bij de invoer van deze produkten zijn
vastgesteld ; dat bij Verordening (EG) nr. 1897/94 van de
Commissie (14) de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
inzake de wijze waarop de invoerregeling voor granen,
zoals voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94, dient te
worden toegepast ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 430/87 van de
Raad van 9 februari 1987 betreffende de invoerregeling
voor bepaalde produkten van de GN-codes 0714 10 en
0714 90, van oorsprong uit bepaalde derde landen (1S),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3191 /94 (16),
is bepaald op welke voorwaarden de heffing wordt beperkt
tot 6 % ad valorem :

(8) PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
O PB nr. L 265 van 15. 10. 1994, blz. 3.
(10) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1 .
(") PB nr. L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.
(,2) PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
(u) PB nr. L 91 van 8. 4. 1994, blz. 1 .
(14) PB nr. L 194 van 29. 7. 1994, blz. 4.
(15) PB nr. L 43 van 13. 2. 1987, blz. 9.
H PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 8.
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Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2730/75 van
de Raad van 29 oktober 1975 betreffende glucose en
lactose ('), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 222/88 (2),
met name is bepaald dat de regeling als bedoeld in Veror
dening (EEG) nr. 1766/92 en in de ter uitvoering van die
verordening vastgestelde bepalingen voor glucose en
glucosestroop van de GN-codes 1702 30 91 , 1702 30 99
en 1 702 40 90 wordt uitgebreid tot glucose en glucose
stroop van de GN-codes 1702 30 51 en 1702 30 59 ; dat
derhalve de voor de produkten van de GN-codes
1702 30 91 , 1702 30 99 en 1702 40 90 vastgestelde heffing
ook geldt voor de produkten van de GN-codes 1702 30 51
en 1702 30 59 ; dat met het oog op een goed beheer van
die bepalingen deze produkten en de desbetreffende
heffingen ter informatie in de lijst van heffingen moeten
worden opgenomen ;
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (3), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 3528/93 (4), 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

29 . 12. 94

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 (*), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 547/
94 («),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , onder d), van Veror
dening (EEG) nr. 1766/92 en artikel 1 , lid 1 , onder c), van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde produkten,
waarop Verordening (EEG) nr. 1620/93 van toepassing is,
te innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

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, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
0
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 20.
28 van 1 . 2. 1988 , blz. 1 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
320 van 22. 12. 1993, blz. 32.

O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
(é) PB nr. L 69 van 12. 3. 1994, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

(in ecu/ton)

Heffingen 0

Heffingen Q

Derde landen

GN-code
ACS-Staten

82,98
86,6100

89,63
86,61

0714 10 99

84,80

89,63

0714 90 11
0714 90 1 9

86,61 00
84,80 (2)

86,61
89,63

110220 10

157,84

ACS-Staten

(met uitzondering van
ACS-Staten)

0714 10 10 (')
0714 10 91

Derde landen

GN-code

(met uitzondering van
ACS-Staten)

1104 23 90

89,44

92,46

110429 11

77,53

80,55

110429 15

144,69

147,71

1104 29 19

142,42

145,44

163,88

11042931

93,26

96,28

174,06

177,08

142,42

145,44

1102 20 90

89,44

92,46

1104 29 35

1102 30 00

113,59

116,61

1104 29 39

1102 90 10

155,90

161,94

11042991

59,46

62,48

1102 90 30

166,72

172,76

1104 29 95

110,97

113,99

1104 29 99

90,79

93,81

1102 90 90

90,79

93,81

1103 1200

166,72

172,76

1103 13 10

157,84

163,88

110430 10

43,72

49,76

1103 1390

89,44

92,46

1104 30 90

65,77

71,81

1103 14 00

113,59

116,61

110620 10

82,98 (2)

89,63

1103 19 10

195,82

201,86

1106 20 90

137,55 (2)

161,73

1103 19 30
1103 1990

155,90
90,79

161,94
93,81

1108 11 00

128,24

148,79

1103 21 00

104,92

110,96

1108 12 00

141,18

161,73

1103 29 10

195,82

201,86

1108 13 00

141,18

161,73

1103 29 20

155,90

161,94

1108 14 00

70,59

161,73

162,88

193,71

1103 29 30

166,72

172,76

1108 19 10

1103 29 40

157,84

163,88

1108 19 90

1103 29 50

113,59

116,61

1109 00 00

233,16

414,50

1103 29 90
1104 11 10
110411 90
11041210
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 1950
1104 19 91
1104 19 99
1104 21 10
1104 21 30
1104 21 50
1104 21 90

90,79
88,34
173,22
94,47
185,24
104,92
195,82
157,84
192,89
160,22
138,58
138,58
216,53
88,34

93,81
91,36
179,26
97,49
191,28
1 10,96
201,86
163,88
198,93
166,26
141,60
141,60
222,57
91,36

1702 30 51

184,15

280,87

1702 30 59

141,18

207,67

1702 30 91

184,15

280,87

1702 30 99

141,18

207,67

1702 40 90

141,18

207,67

1702 90 50

141,18

207,67

1702 90 75

192,92

289,64

1104 22 10 10 (3)
1 1 04 22 1 0 90 (4)

94,47
1 66,72

1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
110423 10
1104 23 30

166,72
148,19
94,47
140,30
140,30

70,59 (2)

161,73

1702 90 79

134,17

200,66

2106 90 55

141,18

207,67

2302 10 10

32,56

38,56

2302 10 90

69,78

75,78

2302 20 10

32,56

38,56

97,49
1 69,74

2302 20 90

69,78

75,78

169,74
151,21
97,49
143,32
143,32

2302 30 10

32,56 0

38,56 (8)

2302 30 90

69,78 0

75,78 0

230240 10

32,56

38,56 (8)

2302 40 90

69,78

2303 10 11

175,38

75,78 (8)
356,72

Nr. L 339/72
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(') 6 % ad valorem onder bepaalde voorwaarden.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 wordt de heffing voor de volgende produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan niet toegepast :
—
—
—
—

produkten van GN-code ex 0714 10 91 ,
produkten van GN-code 0714 9011 en arrow-root (pijlwortel) van GN-code 0714 90 19,
meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1106 20,
zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1108 19 90 .

(3) Taric-code : ontpunte haver.
(4) Taric-code : GN-code 11042210, andere dan ontpunte haver.
(*) 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 departementen worden ingevoerd.
(é) 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.

0 Bij toepassing van Verordening (EEG) nr. 3763/91 wordt de heffing niet toegepast op tarwezemelen van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan (ACS) die rechtstreeks in het Franse overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(8) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wordt de heffing beperkt overeenkomstig
het bepaalde in deze verordening.

Nr. L 339/73
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VERORDENING (EG) Nr. 3276/94 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst
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 7, lid 3,

in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 1722/93 bepaalde
coëfficiënten, ten einde het juiste te betalen bedrag te
verkrijgen ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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), en met name op artikel 9, lid 3,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de
bepalingen ter uitvoering van de regelingen inzake de

produktierestituties in de sector granen en rijst 0,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3125/94 (6),
en met name op artikel 3,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1722/93 de
voorwaarden voor de toekenning van de produktieresti
tutie zijn vastgesteld ; dat de berekeningsgrondslag van de
restitutie is aangegeven in artikel 3 van genoemde veror
dening ; dat de zo berekende restitutie eenmaal per
maand moet worden vastgesteld en slechts gewijzigd mag
worden wanneer de maïs-, tarwe- of gerstprijzen een
significante verandering te zien geven ;

Overwegende dat de in deze verordening te bepalen resti
tuties bij de produktie moeten worden aangepast met de

Artikel 1

1 . De in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1722/93 bedoelde restitutie wordt vastgesteld op 35
ecu per ton zetmeel van maïs, tarwe, aardappelen, rijst of
breukrijst.
2. De in artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 1722/93 bedoelde restitutie wordt vastgesteld op 53
ecu per ton zetmeel van gerst of haver.
Artikel 2

Artikel 1 , lid 1 , treedt in werking op 1 januari 1995.
Artikel 1 , lid 2, treedt in werking op de datum en onder

voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag
betreffende de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk,
Finland en Zweden .

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
0
0
0
0
0

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
159
330

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.
1 . 7. 1993, blz. 112.
21 . 12. 1994, blz. 39
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VERORDENING (EG) Nr. 3277/94 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2869/94 tot vaststelling van de
uitvoerrestituties in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Zweden,
Finland en Noorwegen, en met name op artikel 169, lid
2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1 884/94 (2), en met name op

427/77 (4), de algemene voorschriften betreffende de
toekenning van restituties bij uitvoer in de sector rund
vlees en de criteria voor het bepalen van het bedrag ervan
zijn vastgesteld ;

Overwegende dat deze restituties zijn vastgesteld bi;
Verordening (EG) nr. 2869/94 van de Commissie (*) ; dal
in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden tot de Europese Unie, deze landen moeten
worden afgevoerd van de lijst van derde landen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

artikel 18 ,

Overwegende dat krachtens artikel 18 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 het verschil tussen de prijzen van de in
artikel 1 van die verordening bedoelde produkten op de
wereldmarkt en in de Gemeenschap kan worden over
brugd met een restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 885/68 van
de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2869/94 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

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, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

0 PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968 , blz . 24.
0 PB nr. L 197 van 30 . 7. 1994, blz. 27.
0 PB nr. L 156 van 4. 7. 1968, blz. 2.

(4) PB nr. L 61 van 5. 3. 1977, blz. 16.
0 PB nr. L 303 van 26. 11 . 1994, blz. 34.
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BIJLAGE
(in ecu/100 kg)

(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming f7)

Bedrag van de
restitutie (8) (10)

Produktcode

Bestemming (J)

— Netto gewicht —

— Levend gewicht —
0102 10 10 120

01

78,50

0102 10 10 130

02
03

57,50
40,50

04

20,50

01

78,50

0102 10 30 120
0102 10 30 130

02

Bedrag van de
restitutie (8) (10)

0201 20 20 120

0201 20 30 110 (')

57,50

02

103,00

03

71,50

04

35,50

02

102,00

03

69,50

04

34,50

03
04

40,50
20,50

02

75,00

01

78,50

03

52,50

0102 90 41 100

02

78,50

04

26,00

0102 90 51 000

02

57,50

03
04

40,50
20,50

02

177,50

03

118,50

02
03

57,50
40,50

04

59,00

02

131,00

04

20,50

03

90,50

02
03

57,50
40,50

04

45,00

04

20,50

02

102,00

03

69,50

02

57,50

03

40,50

04

34,50

04

20,50

02

75,00

02

78,50

03

52,50

03

52,50

04

26,00

04

26,00

02

78,50

03
04

52,50
26,00

0102 10 90 120

0102 90 59 000

010290 61 000

0102 90 69 000

0102 90 71 000

0102 90 79 000

— Netto gewicht —

0201 10 00 110 (')

0201 10 00 120

0201 10 00 130 (■)

0201 10 00 140

02

102,00

03

69,50

0201 20 50 110 O

0201 20 50 120

0201 20 50 130 C)

0201 20 50 140

0201 20 90 700

02

75,00

03

52,50

04

26,00

0201 30 00 050 (4)

05

91,00

0201 30 00 100 (2)

02

254,00

03

169,50

04

85,00

06

217,00

10

134,50

04

34,50

02

75,00

03
04

52,50
26,00

11

113,50

03

102,00

02

140,00

04

51,00

03

94,00

06

118,00

04

47,00

09

73,00

02

103,00

03

71,50

0201 30 00 150 (6)

10

104,00

35,50

03

68,50

02

140,00

04

34,00

03
04

94,00
47,00

06

83,50

07

73,00

04

0201 20 20 110 (')

0201 20 30 120

0201 30 00 190 (6)
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(in ecu/100 kg)

(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming f)

Bedrag van de
restitutie (8) (10)

Produktcode

Bestemming Q

— Netto gewicht —
0202 10 00 100

020210 00 900

02

75,00

03

52,50

04

26,00

02

103,00

03

71,50

04
0202 20 10 000

.

Bedrag van de
restitutie (8) (,0)
— Netto gewicht —

1602 50 10 120

02
03
04

1 15,50 (9)
92,50 O
92,50 O

1602 50 10 140

02
03
04

102,00 f)
82,00 O
82,00 O

1602 50 10 160

02
03
04

82,00 0
66,00 O
66,00 (9)

1602 50 10 170

02
03
04

54,50 (9)
43,50 (9)
43,50 (9)

1602 50 10 190

02

54,50

35,50

02

103,00

03

71,50

04

35,50

02

75,00

03

52,50

04

26,00

02

131,00

03

90,50

03

43,50

04

45,00

04

43,50

02

75,00

02

17,00

03

52,50

03

17,00

04

26,00

04

17,00

02

75,00

02

13,00

03

52,50

03

13,00

04

26,00

04

13,00

0202 30 90 100 (4)

05

91,00

02

7,00

0202 30 90 400 (é)

09

134,50

03

7,00

10

113,50

04

7,00

03

102,00

1602 50 31 125

01

104,50 0

04

51,00

06

118,00

1602 50 31 135

01

66,00 0

07

73,00

1602 50 31 195

01

32,50

02

104,00

1602 50 31 325

01

93,00 0

03

68,50

1602 50 31 335

01

59,00 (9)

04

34,00

1602 50 31 395

01

32,50

06

83,50

07

73,00

1602 50 39 125

01

104,50(0

0202 30 90 900

07

73,00

1602 50 39 135

01

66,00 (9)

0206 10 95 000

02

104,00

1602 50 39 195

01

32,50

03

68,50

1602 50 39 325

01

93,00 0

04

34,00

1602 50 39 335

01

59,00 (9)

06

83,50

1602 50 39 395

01

32,50

02

104,00

1602 50 39 425

01

69,50 0

03

68,50

04

34,00

1602 50 39 435

01

43,50 (9)

06

83,50

1602 50 39 495

01

32,50

08

83,50

1602 50 39 505

01

32,50

04

49,50

1602 50 39 525

01

69,50 0

0210 20 90 300

02

104,00

1602 50 39 535

01

43,50 0

0210 20 90 500 (3)

02

104,00

1602 50 39 595

01

32,50

0202 20 30 000

0202 20 50 100

0202 20 50 900

0202 20 90 100

0202 30 90 500 (6)

0206 29 91 000

0210 20 90 100

1602 50 10 240

1602 50 10 260

1602 50 10 280
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(in ecu/100 kg)

(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bedrag van de
restitutie (8) (10)

Bestemming Q

Produktcode

Bestemming Q

— Netto gewicht —

— Netto gewicht —
1602 50 39 615

01

32,50

Bedrag van de
restitutie (8) (l0)

1 602 50 80 495

01

32,50

01

32,50

1602 50 39 625

01

14,50

1602 50 80 505

1602 50 39 705

01

17,00

1602 50 80 515

01

14,50

1602 50 39 805

01

13,00

1602 50 80 535

01

43,50 (9)

01

32,50

1602 50 39 905

01

7,00

1602 50 80 595

1602 50 80 135

01

66,00 0

1602 50 80 615

01

32,50

1602 50 80 195

01

32,50

1602 50 80 625

01

14,50

1602 50 80 335

01

59,00 (9)

1602 50 80 705

01

17,00

01

13,00

01

7,00

1602 50 80 395

01

32,50

1602 50 80 805

1602 50 80 435

01

43,50 (9)

1602 50 80 905

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 32/82 opgenomen attest
(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de inachtneming van de voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 1964/82.
f) De restitutie voor gepekeld rundvlees wordt verleend voor het nettogewicht van het vlees, na aftrek van het gewicht van de pekel.
(4) PB nr. L 336 van 29. 12. 1979, blz. 44.
O PB nr. L 221 van 19. 8. 1984, blz. 28.

(6) Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de bijlage bij Veror
dening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie.
f) De bestemmingen zijn de volgende :
01 derde landen,

02 derde landen van Noord-Afrika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten, derde landen van West-, Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika, Oekraïne, Wit
Rusland, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadjikistan en Kirgizië, met uitzondering van
Cyprus, Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië,

03 IJsland, Noorwegen, de Faeröer, Andorra, Gibraltar, Vaticaanstad, Malta, Turkije, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije,
Roemenië, Bulgarije, Albanië, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
Ceuta, Melilla, Cyprus, Groenland, Pakistan, Sri Lanka, Birma, Thailand, Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, China, Noord-Korea en Hong-Kong,
alsook de bestemmingen bedoeld in artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie,
04 Zwitserland,

05 Verenigde Staten van Amerika, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie,
06 Frans-Polynesië en Nieuw-Caledonië,
07 Canada,

08 derde landen van Noord-, West-, Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika, met uitzondering van Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en
Namibië,

09 derde landen van Noord-Afrika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten, derde landen van Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika, Oekraïne, Wit-Rusland,
Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadjikistan en Kirgizië, met uitzondering van Cyprus,
Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië,
10 derde landen van West-Afrika.

(8) Krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 885/68 wordt geen restitutie toegekend bij de uitvoer van produkten die uit derde landen worden inge
voerd en naar derde landen worden wederuitgevoerd.
(9) De toekenning van de restitutie is afhankelijk van de vervaardiging in het kader van het bij artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 565/80 vastgestelde stelsel.
(10) 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.

NB : De derde landen zijn die, die in Verordening (EG) nr. 3478/93 van de Commissie (PB nr. L 317 van 18 . 12. 1993, blz. 32) zijn
bepaald.
Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 3278/94 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van verse
citroenen van oorsprong uit Argentinië
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. 2753/94 van de
Commissie (2), en met name op artikel 27, lid 2, tweede

gende werkdagen ontbreken, zodat de voorwaarden voor
zien in artikel 26, lid 1 , van Verordening (EEG) nr
1035/72 voor het intrekken van de compenserende
heffing op de invoer van verse citroenen van oorsprong
uit Argentinië, zijn vervuld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

alinea,

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2617/94 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2802/94 (4), een compenserende heffing heeft ingesteld
op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit
Argentinië ;

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

Verordening (EG) nr. 2617/94 wordt ingetrokken.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 decembe:
1994.

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

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

O
O
(3)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118
292
279
297

van
van
van
van

20. 5. 1972, blz. 1 .
12. 11 . 1994, blz. 3.
8. 10. 1994, blz. 23.
18. 11 . 1994, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 3279/94 VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

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

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

rentieperiode van 27 december 1994 geconstateerde
representatieve marktkoers ;

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

12, lid 4,

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 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 ;

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

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

Deze verordening treedt in werking op 29 december

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, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

0)
(2)
(3)
(4)
0

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 28 december 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

l e term.

2e term .

3e term .

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

16,35

14,99

12,34

GN-code

1001 90 99

0

16,35

14,99

12,34

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

22,06

20,99

17,27

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.

2C term .

3e term.

4e term.

12

1

2

3

4

110710 11

0

29,10

26,68

21,97

21,97

1107 10 19

0

21,75

19,94

16,41

16,41

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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II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1994

inzake gemeenschappelijke technische voorschriften met algemene koppelings
eisen voor de eindapparatuur-interface van digitale ongestructureerde 64 kbit/s
ONP-huurlijnen
(94/821 /EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

geïmplementeerd en die in gemeenschappelijke tech

GEMEENSCHAPPEN,

nische voorschriften moeten worden omgezet ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de bij deze beschikking vastgestelde
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van
het Comité voor de goedkeuring van eindapparatuur,

Gelet op Richtlijn 91 /263/EEG van de Raad van 29 april
1991 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende eindapparatuur voor telecom
municatie en de onderlinge erkenning van de conformi
teit van de apparatuur ('), als gewijzigd bij Richtlijn
93/68/EEG (2), inzonderheid op artikel 6, lid 2,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Overwegende dat de Commissie in overeenstemming met
de procedure van artikel 14 van Richtlijn 91 /263/EEG, en
meer in het bijzonder in overeenstemming met het advies
van 23 april 1992 van het Comité voor de goedkeuring
van eindapparatuur (ACTE), de maatregel heeft goedge
keurd waarmee wordt vastgesteld voor welke soort eindap
paratuur de toepassing van de gemeenschappelijke tech
nische voorschriften verplicht is gesteld en wat het
werkingsgebied ervan is ;

1 . Deze beschikking is van toepassing op eindappara
tuur die bestemd is voor aansluiting op een netwerkaan
sluitpunt van digitale ongestructureerde 64 kbit/s ONP
huurlijnen met een 120 Q-interface en die binnen het
toepassingsgebied van de in artikel 2, lid 1 , bedoelde
geharmoniseerde norm valt.

Overwegende dat de ter zake bevoegde normalisatie
instelling de geharmoniseerde normen heeft opgesteld
waarmee de van toepassing zijnde essentiële eisen worden
geïmplementeerd ;

in lid 1 bedoelde ONP-huurlijnen,

Overwegende dat de Comissie in overeenstemming met
artikel 6, lid 2, tweede streepje, van Richtlijn 91 /263/EEG
deze ontwerp-maatregel ter advies aan het ACTE heeft
voorgelegd ;
Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 6, lid 2,
tweede streepje, van Richtlijn 91 /263/EEG verantwoorde
lijk is voor het aannemen van de overeenkomstige gehar
moniseerde normen waarmee de essentiële eisen worden

2. In deze beschikking worden gemeenschappelijke
technische voorschriften gegeven betreffende de algemene
koppelingseisen voor de eindapparatuur-interface van de
Artikel 2

1 . De gemeenschappelijke technische voorschriften
omvatten de geharmoniseerde norm die door de ter zake
bevoegde normalisatie-instelling is opgesteld, maar blijven
beperkt tot de essentiële eisen waarnaar in artikel 4, onder
c), d) en f), van Richtlijn 91 /263/EEG wordt verwezen.
Een verwijzing naar deze norm is in de bijlage bij onder
havige beschikking opgenomen.
2. De onder deze beschikking vallende eindapparatuur
moet voldoen aan de gemeenschappelijke technische
voorschriften van lid 1 , aan de essentiële eisen waarnaar

(') PB nr. L 128 van 23. 5. 1991 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 220 van 31 . 8. 1993, blz. 1 .

in artikel 4, onder a) en b), van Richtlijn 91 /263/EEG
wordt verwezen en aan de eisen van alle andere van
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Artikel 4

toepassing zijnde richtlijnen, in het bijzonder de Richt
lijnen 73/23/EEG (') en 89/336/EEG (2) van de Raad.

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Artikel 3

De aangemelde instanties die voor de uitvoering van de in
artikel 9 van Richtlijn 91 /263/EEG bedoelde procedures
zijn aangewezen, moeten ten aanzien van de in artikel 1 ,
lid 1 , van de onderhavige beschikking bedoelde eindappa
ratuur uiterlijk op de dag waarop de onderhavige beschik
king van kracht wordt, de geharmoniseerde norm waar
naar in de bijlage bij de onderhavige beschikking wordt
verwezen, toepassen of ervoor zorg dragen dat die norm
wordt toegepast.

Gedaan te Brussel, 9 december 1994.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

O PB nr. L 77 van 26. 3. 1973, blz. 29.
(2) PB nr. L 139 van 23. 5. 1989, blz. 19.

BIJLAGE

Verwijzing naar de van toepassing zijnde geharmoniseerde norm
Geharmoniseerde norm waarnaar in artikel 2 van de beschikking wordt verwezen :
Telecommunicatie voor zakelijke doeleinden („Business Telecommunications" — BT)
Technische eisen inzake Open Network Provision (ONP)
Digitale ongestructureerde 64 kbit/s huurlijn (D64 U)
Koppelingseisen voor de eindapparatuur-interface
ETSI

Europees Instituut voor telecommunicatienormen
ETSI-secretariaat

TBR 14 — januari 1994

(met uitzondering van het voorwoord)
Aanvullende informatie

Het Europees Institutut voor telecommunicatienormen is erkend volgens Richtlijn 83/189/EEG van
de Raad (').

De hierboven vermelde geharmoniseerde norm is tot stand gekomen naar aanleiding van een daartoe
in overeenstemming met de procedures van Richtlijn 83/ 189/EEG verstrekte opdracht.
De volledige tekst van de hierboven vermeide geharmoniseerde norm kan worden aangevraagd bij :
European Telecommunications Standards Institute
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(!) PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8 .
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EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 24/94
van 2 december 1994

tot wijziging van bijlage VI (Sociale Zekerheid) bij de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast
bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economi
sche Ruimte, hierna „de Overeenkomst" te noemen, inzonderheid op artikel 98 ,
Overwegende dat Besluit nr. 153 van 7 oktober 1993 betreffende de modelformulieren ten
behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72
van de Raad (E 001 , E 103 — E 127) (') en Besluit nr. 154 van 8 februari 1994 betreffende
de modelformulieren ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr.
1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 301 , E 302, E 303) (2), die zijn vastgesteld
door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale
zekerheid van migrerende werknemers, in de Overeenkomst dienen te worden opgeno
men,

BESLUIT :

Artikel 1

In bijlage VI bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd in punt 29 (Besluit nr.
130):
„— 394 X 0604 : Besluit nr. 153 van 7 oktober 1993 betreffende de modelformulieren

ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG)
nr. 574/72 van de Raad (E 001 , E 103 — E 127) (PB nr. L 244 van 19 . 9 . 1994, blz.
22);
— 394 X 0605 : Besluit nr. 154 van 8 februari 1994 betreffende de modelformulieren

ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG)
nr. 574/72 van de Raad (E 301 , E 302, E 303) (PB nr. L 244 van 19 . 9 . 1994, blz.
123).".
Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995, mits alle in artikel 103, lid 1 , van de Over
eenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaats
gevonden.
Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 2 december 1994.

Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
H. HAFSTEIN

(■) PB nr. L 244 van 19. 9. 1994, blz. 22.
(2) PB nr. L 244 van 19. 9. 1994, blz. 123.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 25/94
van 2 december 1994

tot wijziging van bijlage VII (Onderlinge erkenning van beroepskwalificaties) bij
de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast
bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economi
sche Ruimte, hierna „de Overeenkomst" te noemen, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bijlage VII bij de Overeenkomst voor de laatste keer werd gewijzigd door
Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging
van Protocol 47 en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst (') ;
Overwegende dat Richtlijn 94/38/EG van de Commissie van 26 juli 1994 tot wijziging van
de bijlagen C en D van Richtlijn 92/51 /EEG van de Raad betreffende een tweede alge
meen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/
EEG van de Raad (2), in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT :

Artikel 1

1 . In bijlage VII bij de Overeenkomst wordt in punt 1 , onder a), (Richtlijn 92/51 /EEG
van de Raad) het volgende ingelast voor de aanpassing :
„, als gewijzigd bij :
— 394 L 0038 : Richtlijn 94/38/EG van de Commissie van 26 juli 1994 tot wijziging
van de bijlagen C en D van Richtlijn 92/51 /EEG van de Raad betreffende een
tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van
Richtlijn 89/48/EEG van de Raad (PB nr. L 217 van 23. 8. 1994, blz. 8).".
2. De volgende aanpassing wordt toegevoegd na aanpassing b) :
»c) de in aanpassing b) vermelde toevoegingen aan bijlage C dienen samen te worden
gelezen met de lijst die in bijlage II bij Richtlijn 94/38/EG van de Commissie is
opgenomen.".
Artikel 2

De teksten van Richtlijn 94/38/EG in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds, die aan de
onderscheiden taalversies van dit besluit zijn gehecht, zijn authentiek.
Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995, mits alle in artikel 103, lid 1 , van de Over
eenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaats
gevonden .
Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-deel van en het EER-supplement bij het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 2 december 1994.

Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
H. HAFSTEIN

(') PB nr. L 160 van 28. 6. 1994, blz. 1 .
(2) PB nr. L 217 van 23. 8 . 1994, blz. 8 .
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 26/94

van 2 december 1994

tot wijziging van bijlage X (Audiovisuele diensten) bij de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast
bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economi
sche Ruimte, hierna „de Overeenkomst" te noemen, inzonderheid op artikel 98 ,

Overwegende dat de resolutie van de Raad van 27 juni 1994 betreffende een kader voor
het communautair beleid inzake digitale video-omroep (') in de Overeenkomst moet
worden opgenomen,
BESLUIT :

Artikel 1

Het volgende wordt in bijlage X bij de Overeenkomst na punt 1 (Richtlijn 89/552/EEG
van de Raad) toegevoegd :
„BESLUITEN WAARVAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN NOTA
NEMEN

De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de inhoud van de volgende beslui
ten :

2. 394 Y 0702(02) : Resolutie van de Raad van 27 juni 1994 betreffende een kader voor
het communautair beleid inzake digitale video-omroep (PB nr. C 181 van 2. 7.
1994, blz. 3).".
Artikel 2

De teksten van de resolutie in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds, die bij de respectieve
taalversies van dit besluit zijn gevoegd, zijn authentiek.
Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1995, mits alle kennisgevingen krachtens
artikel 103, lid 1 , van de Overeenkomst zijn medegedeeld aan het Gemengd Comité van
de EER.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-deel van en het EER-supplement bij het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 2 december 1994.

Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
H. HAFSTEIN

O PB nr. C 181 van 2. 7. 1994, blz. 3.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 27/94

van 2 december 1994

tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de
EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast
bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economi
sche Ruimte, hierna „de Overeenkomst" te noemen, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende dat bijlage XI bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit van het
Gemengd Comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging van Protocol nr.
47 en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst (') ;

Overwegende dat Besluit 94/439/EG van de Commissie van 15 juni 1994 tot wijziging van
bijlage II van Richtlijn 92/44/EEG van de Raad (2) in de Overeenkomst moet worden
opgenomen,

BESLUIT :

Artikel 1

Het volgende wordt in bijlage XI bij de Overeenkomst in punt 5, onder b), (Richtlijn
92/44/EEG van de Raad) vóór de aanpassingen toegevoegd :
„, zoals gewijzigd bij :
— 394 D 0439 : Besluit 94/439/EG van de Commissie van 15 juni 1994 (PB nr. L 181
van 15. 7. 1994, blz. 40)".
Artikel 2

De teksten van Besluit 94/439/EG in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds, die bij de
respectieve taalversies van dit besluit zijn gevoegd, zijn authentiek.
Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1995, mits alle kennisgevingen krachtens
artikel 103, lid 1 , van de Overeenkomst zijn medegedeeld aan het Gemengd Comité van
de EER .

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-deel van en het EER-supplement bij het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 2 december 1994.

Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
H. HAFSTEIN

(') PB nr. L 160 van 28 . 6. 1994, blz. 1 .
(2) PB nr. L 181 van 15. 7. 1994, blz. 40.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 28 /94

van 2 december 1994

tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de
EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast
bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economi
sche Ruimte, hierna „de Overeenkomst" te noemen, inzonderheid op artikel 98 ,
Overwegende dat bijlage XI bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit van het
Gemengd Comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging van Protocol nr.
47 en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst (') ;
Overwegende dat de resolutie van de Raad van 7 februari 1994 over beginselen voor de
universele dienstverlening in de telecommunicatiesector ^) in de Overeenkomst moet
worden opgenomen ;
Overwegende dat de resolutie van de Raad van 7 februari 1994 over de ontwikkeling van
de postdiensten in de Gemeenschap (3) in de Overeenkomst moet worden opgenomen ;
Overwegende dat de resolutie van de Raad van 20 juni 1994 betreffende de coördinatie op
het gebied van de informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten (4) in de Overeenkomst
moet worden opgenomen,
BESLUIT :

Artikel 1

De volgende nieuwe rubriek wordt ingelast in bijlage XI bij de Overeenkomst vóór punt 6
(Resolutie 88 /C 257/01 van de Raad) en na de inleidende zin :
„Telecommunicatiediensten".
Artikel 2

De volgende nieuwe punten en nieuwe rubriek worden in bijlage XI bij de Overeenkomst
na punt 25 (Resolutie van de Raad van 7 december 1993) ingelast :
„26. 394 Y 0216(01) : Resolutie van de Raad van 7 februari 1994 over beginselen voor
de universele dienstverlening in de telecommunicatiesector (PB nr. C 48 van 16.
2. 1994, blz. 1).
Postdiensten

27. 394 Y 0216(02) : Resolutie van de Raad van 7 februari 1994 over de ontwikkeling
van de postdiensten in de Gemeenschap (PB nr. C 48 van 16. 2. 1994, blz. 3).
Informatiediensten

28. 394 Y 0702(01) : Resolutie van de Raad van 20 juni 1994 betreffende de coördi
natie op het gebied van de informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten (PB
nr. C 181 van 2. 7. 1994, blz. 1 ).".
Artikel 3

De teksten van de resoluties in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds, die bij de respectieve
taalversies van dit besluit zijn gevoegd, zijn authentiek.
(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
C
C
C

160 van 28 . 6. 1994, blz. 1 .
48 van 16. 2. 1994, blz. 1 .
48 van 16. 2. 1994, blz. 3.
181 van 2. 7. 1994, blz. 1 .
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Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1995, mits alle kennisgevingen krachtens
artikel 103, lid 1 , van de Overeenkomst zijn medegedeeld aan het Gemengd Comité van
de EER.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-deel van en het EER-supplement bij het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 2 december 1994.

Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
H. HAFSTEIN
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 26/94

van 2 december 1994

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals aangepast
bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economi
sche Ruimte, hierna „de Overeenkomst" te noemen, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bijlage XIII bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit van het
Gemengd Comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging van Protocol 47
en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst (') ;
Overwegende dat Richtlijn 94/23/EG van de Commissie van 8 juni 1994 tot wijziging,
met het oog op de vaststelling van minimumnormen voor het testen van de reminrich
tingen van voertuigen, van Richtlijn 77/ 143/EEG van de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de technische controle van
motorvoertuigen en aanhangwagens (2) moet worden opgenomen in de Overeenkomst,
BESLUIT :

Artikel 1

Het volgende streepje wordt in bijlage XIII bij de Overeenkomst in punt 16 (Richtlijn
77/ 143/EEG van de Raad) vóór de wijziging toegevoegd :
„— 394 L 0023 : Richtlijn 94/23/EG van de Commissie van 8 juni 1994 (PB nr. L 47
van 14. 6. 1994, blz. 6).".
Artikel 2

De teksten van Richtlijn 94/23/EG in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds, die bij de
respectieve taalversies van dit besluit zijn gevoegd, zijn authentiek.
Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1995, mits alle kennisgevingen krachtens
artikel 103, lid 1 , van de Overeenkomst zijn medegedeeld aan het Gemengd Comité van
de EER.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-deel van en het EER-supplement bij het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 2 december 1994.

Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
H. HAFSTEIN

(') PB nr. L 160 van 28 . 6. 1994, blz. 1 .
(2) PB nr. L 147 van 14. 6. 1994, blz. 6.
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