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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1497/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995
tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de
heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij de Akte
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en
met name op artikel 16, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1514/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Algerije (2), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1900/92 (3), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Marokko (4), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1901 /92 (*), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1508/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Tunesië (% laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 413/86 Q, en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 1 80/77 van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de invoer in de Gemeenschap

van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit
Turkije (% laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1902/92 (9), en met name op artikel 10, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 620/77 van de Raad van

18 juli 1977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon (10),
Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 3131 /78 ("), gewijzigd bij de Akte van toetreding van
•) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
2) PB nr. L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 24.
3) PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 1 .
4) PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 43.
*) PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 2.
<) PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 9.
?) PB nr. L 48 van 26. 2. 1986, blz. 1 .
8) PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10.
>) PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 3.
'») PB nr. L 181 van 21 . 7. 1977, blz. 4.
'■) PB nr. L 370 van 30. 12. 1978, blz. 60.

Griekenland, heeft besloten de inschrijvingsprocedure
voor de vaststelling van de heffingen op olijfolie in te stel
len ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 2751 /78 van de Raad van

23

november

1978

houdende algemene voorschriften betreffende de regeling
inzake de vaststelling bij openbare inschrijving van de
heffing bij invoer van olijfolie (,2) is bepaald, dat het
bedrag van de minimumheffing voor elk van de
betrokken produkten moet worden vastgesteld op basis
van een onderzoek van de situatie op de wereldmarkt en
op de markt van de Gemeenschap, alsmede van de door
de inschrijvers vermelde bedragen van de heffing ;

Overwegende dat bij de toepassing van de heffing reke
ning moet worden gehouden met het bepaalde in de
overeenkomsten tussen de Gemeenschap en sommige
derde landen ; dat met name de heffing welke op deze
landen van toepassing is moet worden vastgesteld door de
heffing bij invoer uit andere derde landen als grondslag te
nemen voor een berekening ;
Overwegende dat voor wat betreft Turkije en de
Maghreb-Staten niet dient te worden vooruitgelopen op
het aanvullende bedrag dat op grond van de overeenkom
sten tussen de Gemeenschap en deze derde landen moet
worden vastgesteld ;

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

Overwegende dat de toepassing van de bovengenoemde
details op de op 26 en 27 juni 1995 door de inschrijvers
ingediende bedragen van de heffing, ertoe leidt de mini
mumheffingen vast te stellen zoals is aangegeven in
bijlage I bij deze verordening ;
Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van de
GN-codes 0709 90 39 en 071 1 20 90 en van produkten
van de GN-codes 1522 00 31 , 1522 00 39 en 2306 90 19

moet worden berekend uitgaande van de minimumhef
fing op de in deze produkten aanwezige hoeveelheid
(u) PB nr. L 331 van 28 . 11 . 1978, blz. 6.
13 PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 .
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Artikel 2

mag zijn dan een bedrag dat overeenkomt met 8 % van
de waarde van het ingevoerde produkt, welk bedrag forfai
tair wordt vastgesteld ; dat toepassing van deze maatre
gelen ertoe leidt de heffingen vast te stellen zoals is
aangegeven in bijlage II bij deze verordening,

De heffingen bij invoer van de overige produkten van de
sector olijfolie zijn vastgesteld in bijlage II.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De minimumheffingen bij invoer van olijfolie zijn vastge
steld in bijlage I.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie (')
(in ecu / 100 kg)
GN-code

1509 10
1509 10
1509 90
1510 00
1510 00

Derde landen

10
90
00
10
90

59,00 (2)
59,00 (2)
70,00 (3)
72,00 (2)
11 6,00 O

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.
(2) Voor invoer van olie van deze GN-code die geheel en al is verkregen in een van de hierna genoemde landen en
rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met :
a) voor Libanon : 0,7245 ecu/ 100 kg ;
b) voor Turkije : 13,8645 ecu(*)/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land ingestelde
uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de
werkelijk ingestelde heffing ;
c) voor Algerije, Tunesië en Marokko : 15,3245 ecu (")/l 00 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door

dit land ingestelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het
bedrag van de werkelijk ingestelde heffing.

(*) Deze bedragen kunnen worden verhoogd met een bijkomend bedrag dat door de Gemeenschap en de
betrokken derde landen vastgesteld wordt.

C) Voor invoer van olie van deze GN-code :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de

Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 4,661 ecu/100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,731 ecu/ 100 kg.
(4) Voor invoer van olie van deze GN-code :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de

Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 8,754 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dat land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 7,004 ecu/ 100 kg.

BIJLAGE II

Heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie (')
(in ecu / 100 kg)
GN-code

0709 90
0711 20
1522 00
1522 00
2306 90

39
90
31
39
19

Derde landen

12,98
12,98
29,50
47,20
5,76

(') 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.
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VERORDENING (EG) Nr. 1498/95 VAN DE COMMISSIE
van 28 juni 1995

betreffende het beëindigen van de visserij op schelvis door vissersvaartuigen die
de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

1995 ; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te
houden,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van
12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling
voor het gemeenschappelijk visserijbeleid ('), inzonderheid
op artikel 21 , lid 3,
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 748 /95 van de
Raad van 31 maart 1995 houdende verdeling over de
Lid-Staten van de vangstquota voor 1995 voor vaartuigen
die vissen in de exclusieve economische zone van Noor

wegen en in de visserijzone rond Jan Mayen (2) quota vast
legt voor schelvis voor 1995 ;
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat ;

Artikel 1

Door de vangsten van schelvis in de wateren van de
ICES-gebieden I, II a, b (Noorse wateren ten noorden van
62° 00' NB) door vaartuigen die de vlag voeren van het

Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk
zijn geregistreerd, wordt het aan het Verenigd Koninkrijk
voor 1995 toegewezen quotum geacht volledig te zijn
gebruikt.
De visserij op schelvis in de wateren van de ICES

gebieden I, II a, b (Noorse wateren ten noorden van
62° 00' NB), door vaartuigen die de vlag voeren van het

Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk
zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord
houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat
door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na

de datum van toepassing van deze verordening.

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van schelvis in de wateren van
de ICES-gebieden I, II a, b (Noorse wateren ten noorden
van 62° 00' NB) ; door vaartuigen die de vlag voeren van
het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Konink
rijk zijn geregistreerd, het voor 1995 toegewezen quotum
bereikt hebben ; dat het Verenigd Koninkrijk de visserij
op dit bestand verboden heeft met ingang van 23 mei

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 23 mei 1995.

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

Gedaan te Brussel, 28 juni 1995.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1 .
(2) PB nr. L 74 van 1 . 4. 1995, blz. 18 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1499/95 VAN DE COMMISSIE
van 28 juni 1995

betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen
die de vlag voeren van Duitsland
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

bereikt hebben ; dat Duitsland de visserij op dit bestand
verboden heeft met ingang van 2 juni 1995 ; dat het
daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling
voor het gemeenschappelijk visserijbeleid ('), inzonderheid
op artikel 21 , lid 3,

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3370/94 van de
Raad van 20 december 1994 houdende verdeling, voor
1995 over de Lid-Staten van de vangstquota voor vaar

tuigen die in de wateren van Letland vissen (2) quota vast
legt voor kabeljauw voor 1995 ;
Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden , waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat ;

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES
gebied III d (wateren van Letland), door vaartuigen die de
vlag voeren van Duitsland of die in Duitsland zijn geregi
streerd, wordt het aan Duitsland voor 1995 toegewezen
quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van ICES-gebied
III d (wateren van Letland), door vaartuigen die de vlag
voeren van Duitsland of die in Duitsland zijn geregi
streerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de
overlading en het lossen van dit bestand dat door

vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de
datum van toepassing van deze verordening.
Artikel 2

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren
van ICES-gebied III d (wateren van Letland), door vaar
tuigen die de vlag voeren van Duitsland of die in Duits
land zijn geregistreerd, het voor 1 995 toegewezen quotum

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

van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 2 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 28 juni 1995.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(■) PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1 .
O PB nr. L 363 van 31 . 12. 1994, blz. 90.
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VERORDENING (EG) Nr. 1500/95 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 1995

betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen
die de vlag voeren van Finland
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van
12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling
voor het gemeenschappelijk visserijbeleid ('), inzonderheid
op artikel 21 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3362/94 van de
Raad van 20 december 1994 inzake de vaststelling van de
voor 1995 geldende totaal toegestane vangsten voor

bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede
de bij de visserij in het kader van de totaal toegestane
vansten in acht te nemen voorschriften (2), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 746/95 van 31 maart 1995 (3), quota
vastlegt voor kabeljauw voor 1995 ;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van
de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten uit bepaalde bestanden , waarvoor een quotum is
vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum
vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht
volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten
verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een

zijn geregistreerd, het voor 1995 toegewezen quotum
bereikt hebben ; dat Finland de visserij op dit bestand
verboden heeft met ingang van 2 juni 1995 ; dat het
daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van de
ICES-gebieden III b, c, d (EG-zone), door vaartuigen die
de vlag voeren van Finland of die in Finland zijn geregi
streerd, wordt het aan Finland voor 1995 toegewezen
quotum geacht volledig te zijn gebruikt.
De visserij op kabeljauw in de wateren van de ICES

gebieden III b, c, d (EG-zone), door vaartuigen die de vlag
voeren van Finland of die in Finland zijn geregistreerd, is
verboden alsmede het aan boord houden, de overlading
en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaar

tuigen gevangen is in deze wateren na de datum van
toepassing van deze verordening.
Artikel 2

Lid-Staat ;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren
van de ICES-gebieden III b, c, d (EG-zone), door vaar

tuigen die de vlag voeren van Finland of die in Finland

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 2 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 28 juni 1995.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1 .
(2) PB nr. L 363 van 31 . 12. 1994, blz. 1 .
O PB nr. L 74 van 1 . 4. 1995, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1501/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr.
1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen
betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

restitutie en de belastingen bij uitvoer voor de in artikel 1 ,
onder a) en b), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde produkten kunnen worden vastgesteld via een
inschrijvingsprocedure voor een bepaalde hoeveelheid ;

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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 13, lid 11 , en op artikel 16, lid 2,
Overwegende dat voor de onder de gemeenschappelijke
marktordening voor granen vallende produkten bij
verstoring van de markt uitvoerrestituties, correctiebe
dragen en, als bijzondere maatregel, uitvoerbelastingen
moeten worden vastgesteld, met inachtneming van
bepaalde criteria die worden vastgesteld om het verschil
tussen de noteringen en prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt te kunnen over

Overwegende dat, om alle gegadigden in de Gemeen
schap een gelijke behandeling te garanderen, de openbare
inschrijvingen volgens uniforme regels dienen te worden
gehouden ; dat daartoe in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen samen met het besluit tot het

houden van de inschrijving een bericht van inschrijving
dient te worden bekendgemaakt ;

Overwegende dat de offertes de nodige gegevens dienen
te bevatten om deze te kunnen beoordelen, en van

bepaalde formele verbintenissen vergezeld moeten gaan ;
Overwegende dat het dienstig is een maximumuitvoerres
titutie of een minimumuitvoerbelasting vast te stellen ; dat
door deze werkwijze alle hoeveelheden waarvoor een
dergelijke vaststelling geldt, kunnen worden toegewezen ;

bruggen ;

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

Overwegende dat, om de uitvoer van meel, gries en gries
meel, alsmede van mout mogelijk te maken, bij de vast

stelling van de restitutie enerzijds van de prijzen van de
basisgranen en van de hoeveelheden daarvan die voor de
vervaardiging van de betrokken produkten nodig zijn,
alsmede van de waarde van de bijprodukten dient te
worden uitgegaan en anderzijds van de afzetmogelijk
heden en -voorwaarden voor deze produkten op de
wereldmarkt ;

Overwegende dat het voor de toepassing van de in artikel
13, lid 8, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde correctiebedragen nodig is dat deze

naar gelang van de bestemming van de uit te voeren
produkten kunnen worden gedifferentieerd ;

Overwegende dat met het oog op een doeltreffend beheer
van de Gemeenschapsfinanciën en op de uitvoermogelijk
heden voor de produkten dient te worden bepaald dat de
(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.

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

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

wordt ingetrokken ;

Overwegende dat dient te worden bepaald hoe de resul
taten van de inschrijving aan de gegadigden worden
meegedeeld en het uitvoercertificaat voor de toegewezen
hoeveelheden wordt afgegeven ;
Overwegende dat het voor de vaststelling van de uitvoer
restitutie voor de in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 bedoelde produkten en om te voor
komen dat controles moeten worden ingesteld om in de
gebruikte hoeveelheden basisprodukt geringe afwijkingen
op te sporen die de kwaliteit van het produkt niet
noemenswaardig kunnen beïnvloeden, dienstig is een
forfaitaire schattingsmethode vast te stellen ; dat de bepa
ling van het asgehalte van de verwerkte produkten het
doeltreffendste middel is gebleken om de hoeveelheid
basisgraan te kunnen berekenen ; dat dezelfde analyseme
thode in de gehele Gemeenschap dient te worden
gevolgd ;
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Overwegende dat de toekenning van een uitvoerrestitutie
voor uit derde landen ingevoerd graan dat naar een derde
land wordt wederuitgevoerd, niet verantwoord is, dat de
restitutie derhalve alleen voor produkten uit de Gemeen
schap dient te worden verleend ;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr.
3665/ 87 van de Commissie van 27 november 1987

houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van
het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1384/95 (2), bij differentiëring van de restitutie naar
bestemming, de restitutie eerst wordt betaald na overleg

ging van het bewijs dat het produkt in het derde land of
in een van de derde landen waarvoor de restitutie is vast

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

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

garantie ter zake te bieden ;
Overwegende dat krachtens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 1 766/92 geëigende maatregelen kunnen worden
genomen wanneer de noteringen of de prijzen op de

30 . 6. 95

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en c), van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 bedoelde produkten worden de
uitvoerrestituties en de in artikel 16 van de onderhavige
verordening bedoelde belastingen bij uitvoer, alsmede de
in artikel 13, lid 8, tweede alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde correctiebedragen met inachtne
ming van, met name, de volgende elementen vastgesteld :
a) de prijzen en prijsontwikkelingen op de representatieve
markten van de Gemeenschap en de prijsnoteringen
op de markten van de derde landen ;

b) de gunstigste afzetkosten en laagste vervoerkosten,
berekend vanaf de representatieve markten van de
Gemeenschap tot de havens of andere plaatsen van
uitvoer, alsmede de kosten voor aanvoer op de wereld
markt ;

c) de voor de vervaardiging van verwerkte produkten
benodigde hoeveelheid graan ;
d) de afzetmogelijkheden en verkoopvoorwaarden voor de
betrokken produkten op de wereldmarkt ;

e) het belang van maatregelen om verstoring van de
markt van de Gemeenschap te voorkomen ;

f) het economische aspect van de voorgenomen uitvoer ;
g) de kwantitatieve en budgettaire beperkingen die voort
vloeien uit de overeenkomstig artikel 228 van het
Verdrag gesloten akkoorden.

wereldmarkt voor een of meer van de in artikel 1 van die

verordening genoemde produkten het peil van de prijzen
in de Gemeenschap bereiken en deze situatie zou kunnen

Artikel 2

voortduren en ernstiger zou kunnen worden, zodat de

Het bepaalde in artikel 13, lid 8, eerste alinea, van Veror

markt van de Gemeenschap wordt of dreigt te worden

dening (EEG) nr. 1766/92 geldt voor alle in artikel 1 , lid
1 , onder c) en d), van die verordening bedoelde produk
ten, alsmede voor de in artikel 1 bedoelde produkten die
in de vorm van in bijlage B van die verordening vermelde

verstoord ; dat het daartoe dienstig is voor een toereikend

graanaanbod zorg te dragen ; dat het daartoe aangewezen
is om over te gaan tot de inning van de uitvoerbelastingen
en tot de gehele of gedeeltelijke schorsing van uitvoercer
tificaten ;

Overwegende dat het, daar de in artikel 16 van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 beschreven situatie zich vrij snel

goederen worden uitgevoerd.

Het bepaalde in artikel 13, lid 8 , tweede alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1766/92 geldt voor alle in artikel 1 , lid
1 , onder c), van die verordening bedoelde produkten.

kan voordoen, voor de Commissie onontbeerlijk is om de

afgifte van uitvoercertificaten te allen tijde te kunnen

Artikel 3

schorsen ;

Overwegende dat in de onderhavige verordening de bepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 1533/93 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3304/94 (4), zijn overgenomen onder gelijktijdige
aanpassing ervan aan de huidige marktsituatie ; dat deze
verordening bijgevolg dient te worden ingetrokken ;

De correctiebedragen kunnen naar bestemming worden
gedifferentieerd.

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

a) en b), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde
produkten en de in artikel 15 van de onderhavige veror
dening bedoelde uitvoerbelasting kunnen via inschrijving
worden vastgesteld.

Comité van beheer voor granen,
(')
(2)
(3)
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

351
134
151
341

van
van
van
van

14.
20.
23.
30.

12. 1987, blz. 1 .
6. 1995, blz. 14.
6. 1993, blz. 15.
12. 1994, blz. 48.

Artikel 4

1.

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

De voorwaarden voor de inschrijving moeten een voor
alle in de Gemeenschap gevestigde personen gelijke
toegang waarborgen.
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De inschrijving heeft betrekking op het bedrag van de
uitvoerrestitutie respectievelijk -belasting.
2.

Tot het houden van een inschrijving wordt volgens

de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr.

Nr. L 147/9

geschiedt. De bij het onderzoek betrokken personen zijn
tot geheimhouding verplicht.

De offertes worden onverwijld, zonder naamsvermelding,
aan de Commissie meegedeeld.

1766/92 besloten .

3.
Het besluit tot het houden van een inschrijving gaat
samen met de bekendmaking van een door de Commissie

Artikel 7

opgesteld bericht van openbare inschrijving waarin met

1 . Op grond van de meegedeelde offertes besluit de
Commissie volgens de procedure van artikel 23 van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 om een maximumuitvoer

name de verschillende data zijn vermeld waarop offertes
kunnen worden ingediend, en de bevoegde diensten van
de Lid-Staten waaraan de offertes moeten worden toege
4. Het besluit tot het houden van een inschrijving en
het bericht van inschrijving worden bekendgemaakt in

het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Tussen de bekendmaking van het bericht van inschrijving
en de eerste termijn voor de indiening van de offertes
moeten minstens vijf dagen verlopen.
Artikel 5

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

In de offerte wordt vermeld :

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

3.

restitutie of, in voorkomend geval, een minimumbelasting
bij uitvoer vast te stellen en/of om eventueel niet tot
toewijzing over te gaan.

zonden .

2.

Wanneer een maximumuitvoerrestitutie wordt vast

gesteld, wordt toegewezen aan die inschrijvers wier offerte
gelijk is aan of lager is dan die maximumrestitutie.
Wanneer een minimumuitvoerbelasting wordt vastgesteld,
wordt toegewezen aan die inschrijvers wier offerte gelijk is
aan of hoger is dan die minimumbelasting.
3 . Zodra de Commissie bovengenoemd besluit heeft
genomen, deelt de bevoegde dienst van de betrokken
Lid-Staat alle inschrijvers het resultaat van hun deelname
aan de inschrijving mee.
Artikel 8

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

In het daartoe bestemde vak van de certificaataan

vraag en van het certificaat worden de bestemmingen
vermeld die in de inschrijvingsverordening zijn aangege
ven. Het certificaat verplicht tot uitvoer naar deze bestem
mingen .

De offerte is slechts geldig, indien

a) vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening
van de offertes het bewijs wordt geleverd dat de
inschrijver de inschrijvingszekerheid heeft gesteld ;
b) zij vergezeld gaat van een schriftelijke verbintenis tot
indiening, binnen twee dagen na ontvangst van het in
artikel 7, lid 3, bedoelde bericht van toewijzing, van
een uitvoercertificaataanvraag of een aanvraag voor een
uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van een
uitvoerbelasting die gelijk is aan het bedrag van de
offerte ;

c) zij geen andere voorwaarden bevat dan die welke in het

Artikel 9

De inschrijvingszekerheid wordt vrijgegeven wanneer :
a) de offerte niet in aanmerking is genomen ;
b) de opdrachtnemer het bewijs levert dat de in artikel 10
van Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commis
sie (') bedoelde zekerheid is gesteld.
Wanneer de in artikel 5, lid 3, onder b), bedoelde verbin
tenis niet is nagekomen, wordt, behoudens overmacht, de
inschrijvingszekerheid verbeurd.

bericht van inschrijving zijn vermeld.
Artikel 10

4.

Een ingediende offerte mag niet worden ingetrok

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

ken .

Artikel 6

De offertes worden door de bevoegde diensten van de
Lid-Staten geopend, hetgeen niet in het openbaar

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

1 PB nr. L 117 van 24. 5. 1995, blz . 2.
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Artikel 11
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viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501 /95 13
artikla"

1 . Bij de vaststelling van de uitvoerrestitutie voor meel
van tarwe, mengkoren of rogge, en voor tarwegries en

Export av spannmal sjövägen — Artikel 13 i förordning
(EG) nr 1501 /95".

-griesmeel, alsmede voor mout wordt rekening gehouden
met de hoeveelheid basisgraan die voor de vervaardiging
van 1 000 kg van het betrokken produkt nodig is. De
hoeveelheden basisgraan zijn vermeld in bijlage I.

2. Het asgehalte van meel wordt bepaald volgens de in
bijlage II beschreven analysemethode.

Artikel 14

Wanneer de handelaar het bewijs levert dat de douanefor
maliteiten met het oog op de invoer ten verbruik in Zwit
serland of Liechtenstein zijn vervuld, wordt de in het
kader van een inschrijving vastgestelde restitutie „alle
derde landen" verlaagd met het verschil tussen dat restitu

Artikel 12

tiebedrag en de op de dag van de toewijzing voor de
bovenbestaande bestemmingen geldende uitvoerrestitutie .

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

Artikel 15

van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde produkten
wordt uitbetaald, wanneer het bewijs wordt geleverd dat
de produkten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn .

Wanneer voor een of meer produkten de in artikel 1 6 van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde voorwaarden

zijn vervuld, kunnen de volgende maatregelen worden
getroffen :

Artikel 13

In afwijking van artikel 18 van Verordening (EEG) nr.
3665/87 is het bewijs dat de douaneformaliteiten met het
oog op de invoer ten verbruik zijn vervuld, niet vereist
voor de betaling van de in het raam van een inschrijving
vastgestelde restitutie, wanneer de handelaar het bewijs
levert dat het graan het douanegebied van de Gemeen
schap in een zeewaardig vaartuig van minstens 1 500
brutoregisterton heeft verlaten.

a) toepassing van een uitvoerbelasting, waarbij een correc
tiebedrag kan worden vastgesteld. De belasting en het
correctiebedrag kunnen naar bestemming worden
gedifferentieerd ;
b) gehele of gedeeltelijke schorsing van de afgifte van
uitvoercertificaten ;

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

Dit bewijs wordt geleverd door op het in artikel 6 van
Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde controle
exemplaar, het enig document of het nationale document
waaruit blijkt dat het produkt het douanegebied van de
Gemeenschap heeft verlaten, onderstaande, door de
bevoegde autoriteit gewaarmerkte vermelding aan te bren
gen :

« Exportación de cereales por vía marítima ; articulo 13
del Reglamento (CE) n° 1501 /95 »
»Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning
(EF) nr. 1501 /95«
„Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung
(EG) Nr. 1501 /95 Artikel 13"
«Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 13 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 »
'Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC)

Als geen inschrijving wordt gehouden, is de toe te passen
uitvoerbelasting die welke geldt op de dag waarop de
douaneformaliteiten worden vervuld.

Op verzoek van de belanghebbende, bij de indiening van
de certificaataanvraag, wordt evenwel voor uitvoer die
tijdens de geldigheidsduur van het certificaat moet
geschieden, de op de dag van de certificaataanvraag
geldende uitvoerbelasting toegepast.
Artikel 17

In dringende gevallen kan de Commissie de in artikel 15,
onder b), genoemde maatregel treffen . Zij stelt de Lid
staten van haar besluit in kennis en maakt bedoeld

besluit bekend in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

No 1501 /95'

« Exportation de céréales par voie maritime — Reglement
(CE) n0 1501 /95, article 13 »
« Esportazione di cereali per via marittima — Regola
mento (CE) n. 1501 /95, articolo 13 »
„Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr.
1501 /95, artikel 13"

« Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13?,
Regulamento (CE) n? 1501 /95 »

Artikel 18

Verordening (EEG) nr. 1533/93 wordt hierbij ingetrokken .
Zij blijft evenwel van toepassing voor vóór 1 juli 1995
afgegeven certificaten.
Artikel 19

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1995.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

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

GN-code

1 . Meel van tarwe, spelt of mengkoren

1101 00 15 100

600

1 370

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

1 280
1180
1 090
1 020

1102 1000 500

0 t/m 1 400

1 370

1102 1000700

1 401 t/m 2000

1 080

1101
1101
1101
1101

2. Roggemeel

00
00
00
00

15
15
15
15

130
150
170
180

3. Gries en griesmeel van zachte tarwe

1103 11 90200

4. Gries en griesmeel van durumtarwe

1103 11 10200

0 t/m

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

601
901
1 101
1 651

0 t/m

600

1 370

0 t/m 1 300

1 500

(zeef met openingen
van 0,160 mm)
1103 11 10 400
1103 11 10 900

5. Niet gebrande mout

1107 10 19

0 t/m 1 300
meer dan 1 300

1 340
1 260

1 300

1107 10 99

Gebrande mout

1107 20 00

1 520
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BIJLAGE II

Methode voor de bepaling van het asgehalte van meel
Apparatuur

1 . Laboratoriumbalans waarop tot 0,1 mg kan worden afgelezen. Bijbehorende gewichten.

2. Elektrisch verwarmde moffeloven met temperatuurregeling en -aanwijzing en voldoende doorstroming
van lucht.

3. Ronde verassingsschotels met platte bodem, met een diameter van ongeveer 5 cm en een opstaande rand
met een hoogte van maximaal 2 cm ; bij voorkeur van goudplatina, doch ook van kwarts of porselein.
4. Exsiccator (binnendoorsnede ongeveer 18 cm) met koker, met geperforeerde porselein- of aluminiumplaat.

Droogmiddel : calciumchloride, fosforpentoxyde of blauw gekleurd silicagel.
Werkwijze

1 . Het gewicht van de hoeveelheid te behandelen materiaal is 5 a 6 g. Bij meelsoorten, waarbij een asgehalte
in de droge stof van meer dan 1 % wordt verwacht, bedraagt de te behandelen hoeveelheid 2 a 3 g. Het
gewicht van de hoeveelheid te behandelen materiaal kan worden afgerond tot op 10 mg ; bij alle overige
wegingen wordt het gewicht tot op 0,1 mg bepaald.
2. Vlak vóór het gebruik worden de verassingsschotels in de moffeloven bij verassingstemperatuur tot
constant gewicht uitgegloeid — in de regel is hiervoor een periode van 15 minuten voldoende — en in
de exsiccator als aangegeven in punt 7 tot kamertemperatuur afgekoeld.
3. Het te behandelen materiaal wordt los en in een overal even dikke laag op de verassingsschotel gebracht.
Vlak voor de verassing wordt het bevochtigd met 1 a 2 ml ethanol.

4. Bij geopende ovendeur worden de verassingsschotels eerst bij de toegang geplaatst en pas na volledige
verbranding van het materiaal verder in de oven geschoven. Bij gesloten ovendeur moet een voldoende
toevoer van lucht gegarandeerd zijn, doch deze luchtstroom mag niet zo sterk zijn dat daardoor materiaal
uit de verassingsschotels wordt meegevoerd.
5. De verassing moet leiden tot algehele verbranding van het meel, derhalve eveneens van de zich eventueel
in het gloeiresidu bevindende kooldeeltjes. De verassing is beëindigd, wanneer het gloeiresidu in afge
koelde toestand praktisch wit gekleurd is.

6. De verassingstemperatuur moet 900 0 C bedragen.

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

Resultaat van de analyse

1 . Foutgrenzen : Duplobepalingen mogen tot een asgehalte van 1 % geen grotere onderlinge afwijking
vertonen dan 0,02 eenheden van het asgehalte ; is het asgehalte hoger dan 1 %, dan mag de afwijking ten
hoogste 2 % van het asgehalte bedragen. Bij grotere afwijkingen is herhaling noodzakelijk.
2. Het asgehalte wordt, afgerond tot op 0,01 in percenten droge stof opgegeven.

30 . 6. 95
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VERORDENING (EG) Nr. 1502/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten
in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 10, lid 4,
Overwegende dat in artikel 10 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 is bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1
van die verordening bedoelde produkten de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief worden geheven ; dat
voor de produkten als bedoeld in lid 2 van dat artikel 10
het invoerrecht echter gelijk is aan de interventieprijs
voor deze produkten bij de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprijs van de betrokken
zending ;

Overwegende dat bij de in artikel 10, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 bedoelde produkten in bepaalde
gevallen met verscheidene standaardkwaliteiten zal
worden gewerkt ten behoeve van de indeling van de inge
voerde partijen ; dat derhalve de te hanteren standaard
kwaliteiten moeten worden bepaald aan de hand van
objectieve indelingscriteria en dat ook toleranties moeten
worden vastgesteld die het mogelijk maken de in te
voeren produkten bij de meest passende kwaliteit in te
delen ; dat van de mogelijke objectieve criteria om zachte
tarwe naar kwaliteit in te delen het eiwitgehalte, het soor

telijk gewicht en het aandeel aan uitschot (Schwarzbesatz)
de criteria zijn die het meest door de handel worden

gebruikt en die het gemakkelijkst te controleren zijn ; dat
voor durumtarwe die criteria het soortelijk gewicht, het
aandeel aan uitschot (Schwarzbesatz) en het aandeel aan

glazige korrels zijn ; dat de ingevoerde produkten daarom
moeten worden onderworpen aan analyses die het moge
lijk maken deze parameters voor elke ingevoerde partij te

bepalen ; dat, wanneer de Gemeenschap een procedure zal
hebben vastgesteld om kwaliteitscertificaten die door een
autoriteit van de staat van oorsprong van het produkt zijn

bekrachtigd en afgegeven, officieel te erkennen, deze
analyses echter nog slechts bij wijze van controle op een
voldoende representatief aantal ingevoerde partijen zullen
kunnen worden uitgevoerd ;
(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.

Overwegende dat in artikel 10, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 is bepaald dat voor de berekening van
het invoerrecht representatieve cif-invoerprijzen worden
geconstateerd en regelmatig bepaald voor elk van de

kwaliteiten die voor de in dat lid bedoelde produkten zijn
vastgesteld ; dat, met het oog op de bepaling van deze
prijzen, prijsnoteringen voor de verschillende tarwekwali
teiten en prijsnoteringen voor de overige graansoorten
dienen te worden gespecificeerd ; dat het derhalve wense
lijk is deze noteringen te omschrijven ;
Overwegende dat, in het kader van het streven naar
duidelijkheid en doorzichtigheid, de notering voor de
verschillende typen tarwe en de overige graansoorten in
de grondstoffenbeurzen van de Verenigde Staten van
Amerika een objectieve grondslag vormt voor de bepaling
van representatieve cif-invoerprijzen ; dat door optelling

van de handelspremie die op de markt van de Verenigde
Staten voor elke kwaliteit van de verschillende graan
soorten wordt toegekend, de beursnotering voor elke
graansoort kan worden omgerekend in een fob-prijs bij
uitvoer uit de Verenigde Staten ; dat deze fob-prijzen door
optelling van het vrachttarief dat op de vervoersmarkt
voor het vervoer over zee tussen de Golf van Mexico of de

grote meren en een haven van de Gemeenschap geldt,
kunnen worden omgerekend in representatieve cif
invoerprijzen ; dat, als gevolg van de omvang van vracht
vervoer en handel in de haven van Rotterdam, deze haven

de bestemming in de Gemeenschap is waarvoor de
vrachttarieven voor vervoer over zee het meest algemeen
bekend, het meest doorzichtig en het gemakkelijkst te
achterhalen zijn ; dat bijgevolg de voor de Gemeenschap
in aanmerking te nemen haven van bestemming die van
Rotterdam is ;

Overwegende dat, in verband met een en ander en ter
wille van de doorzichtigheid, de representatieve cif
invoerprijzen voor de in artikel 10, lid 3, onder a),
bedoelde graansoorten moeten worden bepaald door uit te
gaan van de notering op een grondstoffenbeurs voor de
betrokken graansoort en door de voor deze soort toege
kende handelspremie en het vrachttarief voor vervoer over
zee tussen de Golf van Mexico of de grote meren en de
haven van Rotterdam op te tellen ; dat het evenwel, om
rekening te houden met de verschillen in vrachtkosten
afhankelijk van de haven van bestemming, gerechtvaar
digd is te voorzien in forfaitaire aanpassingen van het
invoerrecht voor de havens van de Gemeenschap die zijn
gelegen aan de Middellandse Zee, aan de Atlantische kust
van het Iberisch schiereiland, in het Verenigd Koninkrijk
en Ierland of in de Scandinavische landen ; dat het voor

de bewaking van de ontwikkeling van de aldus bepaalde
representatieve cif-invoerprijzen dienstig is te bepalen dat
de elementen die een rol spelen in de berekening ervan,
dagelijks moeten worden gevolgd ; dat aan de hand van de
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voor gerst berekende representatieve cif-invoerprijs een
redelijk representatief beeld van de marktsituatie voor
sorgho en voor rogge kan worden verkregen en dat
daarom dient te worden bepaald dat de representatieve
cif-invoerprijs voor gerst ook voor die graansoorten geldt ;
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het als uitvoersubsidie toegekende bedrag moet kunnen
worden afgetrokken bij de berekening van de representa
tieve cif-invoerprijs voor het betrokken produkt ;
Overwegende dat voor de invoer van zachte tarwe van zeer

hoge kwaliteit, van brouwgerst of van glazige maïs geldt
Overwegende dat, met het oog op de vaststelling van het
invoerrecht voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening

dat, hetzij doordat het produkt van bijzondere kwaliteit is,
hetzij doordat in de prijs van het in te voeren produkt een

kwaliteitstoeslag is begrepen in vergelijking met de

(EEG) nr. 1766/92 bedoelde graansoorten, een periode van

gewone prijs van het betrokken produkt, in de voor de

twee weken waarin de representatieve cif-invoerprijzen
voor elke graansoort worden geconstateerd, recht doet aan

berekening van de representatieve cif-invoerprijs
gebruikte beursnotering geen rekening wordt gehouden
met het bestaan van een toeslag op de prijs voor deze
produkten in vergelijking met de gewone marktvoorwaar
den ; dat het derhalve, om met deze kwaliteitstoeslagen op
de prijs of de notering rekening te houden, wenselijk is
dat, wanneer de importeur aantoont dat hij het ingevoerde
produkt heeft gebruikt voor de vervaardiging van
produkten van hoge kwaliteit die het bestaan van een
dergelijke toeslag rechtvaardigen, een forfaitair gedeelte
van het bij de invoer van het betrokken produkt betaalde
invoerrecht aan de importeur wordt terugbetaald ;

de markttendensen zonder dat elementen van onzeker

heid worden geïntroduceerd ; dat de invoerrechten voor
deze produkten op deze grondslag, met inachtneming van
het gemiddelde van de representatieve cif-invoerprijzen
dat in de genoemde periode is geconstateerd, om de
andere week op woensdag dienen te worden vastgesteld ;
dat het aldus berekende invoerrecht gedurende twee

weken kan worden toegepast zonder de invoerprijs, inclu
sief recht, in belangrijke mate te beïnvloeden ; dat even
wel, wanneer gedurende de periode waarin de representa
tieve cif-invoerprijzen worden berekend, voor een bepaald

produkt geen enkele beursnotering beschikbaar is of
wanneer deze representatieve cif-invoerprijzen in de

periode zeer aanzienlijke schommelingen ondergaan als
gevolg van plotselinge veranderingen van de elementen
die een rol spelen in de berekening ervan, maatregelen
moeten worden genomen om de representativiteit van de
cif-invoerprijzen voor het betrokken produkt in stand te
houden ; dat het, ingeval noteringen ontbreken, dienstig is
het voor de voorgaande periode vastgestelde recht te
blijven toepassen en dat in geval van sterke schomme
lingen van de beursnotering, van de aan de notering
verbonden handelspremies, van de vrachtkosten voor het
vervoer over zee of van de wisselkoers die wordt gebruikt
om de representatieve cif-invoerprijs voor het betrokken

Overwegende dat het, met het oog op een zorgvuldig
onderzoek naar de toepassing van deze verordening, voor
zichtig is deze toepassing tot het verkoopseizoen 1995/
1 996 te beperken ;
Overwegende dat, om ervoor te zorgen dat deze verorde
ning door de importeurs wordt nageleefd, een stelsel van
aanvullende zekerheden naast die voor de certificaten

dient te worden ingevoerd ;

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

produkt te berekenen, deze prijs weer representatief dient
te worden gemaakt door middel van een aanpassing die,
om rekening te houden met de veranderingen, overeen
komt met het verschil dat ten opzichte van de geldende
vaststelling is geconstateerd ; dat zelfs in geval van een
dergelijke aanpassing het tijdschema voor de volgende
vaststelling onveranderd moet blijven ;
Overwegende dat, wanneer het ingevoerde graan de
Gemeenschap
binnenkomt
over
land,
langs
binnenwateren of over zee in schepen die uit een haven

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bedragen van de in artikel 10, leden 1 en 2, van Veror
dening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief zijn die welke gelden op
het tijdstip als bedoeld in artikel 67 van Verordening (EG)
nr. 2913/92 van de Raad (').

aan de Middellandse Zee, de Zwarte Zee of de Oostzee

komen, de vervoerskosten veel lager zijn dan die waarvan
bij de berekening van de invoerrechten wordt uitgegaan ;
dat derhalve bij de bepaling van de representatieve cif

invoerprijs voor de betrokken produkten op forfaitaire
wijze rekening dient te worden gehouden met dit verschil

Artikel 2

1 . De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde invoerrechten voor de produkten van
de GN-codes :

in kosten bij de invoer ;

— 1001 10 00 tot en met 1001 90 99 (met uitzondering
van mengkoren),

Overwegende dat, wanneer volgens de gegevens waarover
de Commissie beschikt, bepaalde noteringen of prijzen
niet representatief zijn voor de werkelijke markttendens
bij invoer in de Gemeenschap van zachte tarwe van
gemiddelde of lage kwaliteit doordat derde landen subsi
dies toepassen bij uitvoer van deze produkten naar landen

— 1002 00 ,
— 1005 10 90 en 1005 90 00 en

in het Middellandse-Zeegebied of naar Europese landen,

(') PB nr. L 302 van 19. 10 . 1992, blz. 1 .

— 1003 00 10 en 1003 00 90,
— 1007 00 90 ,
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worden dagelijks berekend, maar worden om de andere
week op woensdag voor de Commissie vastgesteld voor

dit certificaat vergezeld gaat totdat de douaneformaliteiten
bij invoer worden vervuld.

toepassing vanaf de volgende dag. Indien in de loop van
deze toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de

5.

invoerrechten 5 ecu/ton verschilt van het vastgestelde
recht, vindt evenwel een overeenkomstige aanpassing
plaats.

Wanneer de woensdag waarvoor een vaststelling van de
invoerrechten is gepland, voor de Commissie geen
werkdag is, vindt de vaststelling op de eerstvolgende
werkdag plaats.

Tussen twee periodieke vaststellingen wordt het invoer
recht in voorkomend geval verhoogd of verlaagd met het
verschil tussen de in de maand van de vaststelling

geldende interventieprijs verhoogd met 55 %, en de in de
maand van de invoer geldende interventieprijs, verhoogd
met hetzelfde percentage .
2. De voor de berekening van het invoerrecht in
aanmerking te nemen prijs is het gemiddelde van de in
de twee voorafgaande weken overeenkomstig artikel 4

bepaalde dagelijkse representatieve cif-invoerprijzen.
3. De overeenkomstig deze verordening vastgestelde
invoerrechten zijn van toepassing totdat een nieuwe vast
stelling in werking treedt.
Wanneer voor een bepaald produkt geen enkele notering
van de in artikel 4, lid 1 , eerste streepje, bedoelde referen
tiebureaus beschikbaar is in de twee weken die aan de

volgende periodieke vaststelling voorafgaan, blijft het
eerder vastgestelde invoerrecht evenwel van kracht.

De importeur kan voor de invoer van

— zachte tarwe van hoge standaardkwaliteit,
— brouwgerst en
— glazige maïs

een verlaging met een bedrag van 8 ecu/ton bij wijze van

forfaitaire verlaging van het invoerrecht verkrijgen op
voorwaarde dat hij aantoont dat een kwaliteitstoeslag op
de gewone prijs van het betrokken produkt kan zijn
betaald.

Voor deze verlaging moeten de volgende voorwaarden zijn
vervuld :

a) de aanvrager geeft in vak 20 van het invoercertificaat
aan welk verwerkt produkt op basis van het in te
voeren graan zal worden vervaardigd ;

b) bij het aanvragen van het invoercertificaat gaat de
importeur schriftelijk de verbintenis aan dat de totale

in te voeren hoeveelheid produkt overeenkomstig het
vermelde in vak 20 van het certificaat zal worden
verwerkt binnen zes maanden vanaf de datum van

aanvaarding voor het vrije verkeer. De importeur
vermeldt de plaats waar de verwerking zal plaatsvinden.
Indien het produkt in een andere Lid-Staat wordt
verwerkt, wordt voor de verzending ervan in de Lid
Staat van vertrek een controle-exemplaar T5 opge
maakt overeenkomstig het bepaalde in Verordening
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie ('). De onder a)
bedoelde vermelding wordt overgenomen in vak 104
van het T5-document ;

c) de importeur stelt bij het aanvragen van het invoercer

Bij elke vaststelling of aanpassing maakt de Commissie de
invoerrechten en de voor de berekening daarvan in
aanmerking genomen elementen bekend in het Publika

tieblad van de Europese Gemeenschappen.
4.

Indien de loshaven in de Gemeenschap :

— aan de Middellandse Zee (voorbij de Straat van Gibral

tar) ligt en het produkt via de Atlantische Oceaan
wordt aangevoerd, verlaagt de Commissie het invoer
recht met 3 ecu/ton,

tificaat een zekerheid van 8 ecu/ton . Deze zekerheid

wordt vrijgegeven op voorwaarde dat de betrokkene het
bewijs levert van het specifieke eindgebruik dat het
bestaan van een kwaliteitstoeslag op de prijs van het

onder a) bedoelde basisprodukt rechtvaardigt. Dit
bewijs moet ten genoegen van de bevoegde autoriteiten
van de Lid-Staat van invoer aantonen dat de totale

ingevoerde hoeveelheid binnen de onder b) genoemde
termijn is verwerkt in het produkt dat is vermeld in de
onder a) bedoelde verklaring. Vindt de verwerking in
een andere Lid-Staat dan die van invoer plaats, dan
wordt het bewijs van de verwerking geleverd met
behulp van het controle-exemplaar T5.

— aan de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland,

in het Verenigd Koninkrijk of in Ierland ligt en het

produkt via de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd,
verlaagt de Commissie het invoerrecht met 2 ecu/ton,
— in Denemarken, Finland of Zweden ligt en het

produkt via de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd,
verlaagt de Commissie het invoerrecht met 2 ecu/ton.
De douaneautoriteit van de loshaven geeft een certificaat
af waarin de hoeveelheid van elk gelost produkt wordt
bevestigd. De in de vorige alinea bedoelde verlaging van
het recht wordt slechts toegekend indien het produkt van

De verwerking wordt geacht te hebben plaatsgevonden
indien :

— wat zachte tarwe betreft, het onder a) bedoelde
produkt is vervaardigd,

— wat brouwgerst betreft, de gerst is geweekt, en
— wat glazige maïs betreft, de maïs een bewerking voor
de vervaardiging van een produkt van GN-code
1904 10 10 of 1103 13 heeft ondergaan.
(') PB nr. L 253 van 11 . 10. 1993, blz. 1 .
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Artikel 3

De kwaliteitseisen waaraan bij invoer in de Gemeenschap
moet worden voldaan, en de toe te passen toleranties zijn
vastgesteld in bijlage I.

einden van GN-code 1005 10 90 en gerst voor zaaidoel
einden van GN-code 1003 00 10 is die welke respectieve

lijk voor zachte tarwe van hoge kwaliteit maïs en rogge
wordt berekend.

Artikel 5

Artikel 4

1 . Voor de bepaling van de in artikel 10, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde representatieve
cif-invoerprijzen worden voor zachte tarwe van hoge,
gemiddelde en lage kwaliteit, durumtarwe, maïs en andere
voedergranen de volgende elementen in aanmerking

Voor zachte tarwe en durumtarwe kan een aanvraag om
een invoercertificaat slechts in aanmerking worden
genomen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan :
— de aanvrager heeft in vak 20 van het invoercertificaat
de in te voeren kwaliteit vermeld ;

genomen :

a) de representatieve beursnotering op de markt van de
Verenigde Staten van Amerika,
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— de aanvrager heeft van tevoren een specifieke aanvul
lende zekerheid gesteld naast de in Verordening (EG)
nr. 1162/95 van de Commissie (') bedoelde zekerhe
den, indien het invoerrecht voor de in vak 20

b) de bekende handelspremie die op de noteringsdag op
de markt van de Verenigde Staten bij deze notering

vermelde kwaliteit niet het hoogste recht voor de cate
gorie van het betrokken produkt is. Het bedrag van

hoort ;

deze zekerheid is gelijk aan het verschil dat op de dag
van de aanvraag bestaat tussen het hoogste recht en
het recht dat voor de vermelde kwaliteit geldt,
verhoogd met een toeslag van 5 ecu/ton .

c) het vrachttarief voor vervoer over zee tussen de Vere
nigde Staten (Golf van Mexico of Duluth) en de haven
van Rotterdam met een schip van ten minste 25 000
ton .

Op elke werkdag constateert de Commissie :

Artikel 6

— het onder a) bedoelde element op basis van de in

bijlage II vermelde beurzen en referentiekwaliteiten ;
— de onder b) en c) bedoelde elementen op basis van de
algemeen verkijgbare gegevens.
2. De representatieve cif-invoerprijs voor durumtarwe,
gerst en maïs en, in het geval van zachte tarwe, elke stan
daardkwaliteit is telkens de som van de in lid 1 , onder a),

b) en c), bedoelde elementen.

De representatieve cif-invoerprijzen voor de invoer van
durumtarwe, gerst en maïs en, in het geval van zachte
tarwe, elke standaardkwaliteit

— over land of langs de binnenwateren of
— over zee met schepen die vanuit een aan de Middel
landse Zee, de Zwarte Zee of de Oostzee gelegen
haven de Gemeenschap binnenkomen,

1 . Voor durumtarwe en voor zachte tarwe van hoge of
gemiddelde standaardkwaliteit neemt de douaneautoriteit
van de Lid-Staat van invoer bij elke invoer overeenkom
stig het bepaalde in de bijlage van Richtlijn 76/371 /EEG
van de Commissie (2) representatieve monsters voor een
analyse op het eiwitgehalte, het soortelijk gewicht en het
aandeel aan uitschot (Schwarzbesatz) als omschreven in
Verordening (EEG) nr. 2731 /75 van de Raad (3). Voorts
wordt voor durumtarwe door de bevoegde autoriteit een
onderzoek naar het aandeel aan glazige korrels verricht.

Wanneer de Commissie een door de staat van oorsprong
van het produkt bekrachtigd en afgegeven kwaliteitscerti
ficaat voor zachte tarwe of durumtarwe officieel erkent,
worden deze bemonsteringen en analyses evenwel slechts
bij wijze van controle op de gecertificeerde kwaliteit
verricht voor een aantal ingevoerde partijen dat voldoende
representatief is.

worden evenwel met een bedrag van 1 0 ecu/ton verlaagd.
In dit geval zijn de in artikel 2, lid 4, bedoelde verla
gingen van het invoerrecht niet van toepassing.

Het produkt wordt ingedeeld bij de standaardkwaliteit
waarvoor aan alle in bijlage I vermelde indelingscriteria is

Voor zachte tarwe van gemiddelde of lage standaardkwali
teit kan de Commissie, indien op de wereldmarktprijzen

omschreven kwaliteit, is het invoerrecht het recht dat

voldaan . Indien voor durumtarwe van GN-code 1001 10

de ingevoerde kwaliteit minder is dan de in bijlage I

geldt voor zachte tarwe van lage kwaliteit.

subsidies van derde landen worden toegekend voor

uitvoer naar een Europees land of een land in het Middel
landse-Zeegebied, met deze subsidies rekening houden bij

de bepaling van de representatieve cif-prijs bij invoer in
de Gemeenschap.

3.

De representatieve cif-invoerprijs voor rogge en voor

sorgho is die welke voor gerst wordt berekend. De repre
sentatieve cif-invoerprijs voor zachte tarwe voor zaaidoel
einden van GN-code 1001 90 91 , maïs voor zaaidoel

2.

De referentiemethoden voor de in lid 1 bedoelde

analyses zijn die welke zijn beschreven in de Verorde
ningen (EEG) nr. 1908/84 van de Commissie (4) en (EEG)
nr. 2731 /75 .

(')
(2)
O
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

117
102
281
178

van
van
van
van

24. 5. 1995, blz. 2.
15. 4. 1976, blz. 1 .
1 . 11 . 1975, blz. 22.
5. 7. 1984, blz. 22.
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3 . Indien de ingevoerde tarwe op grond van het resul
taat van de analyse bij een lagere standaardkwaliteit wordt
ingedeeld dan die welke op het invoercertificaat is
vermeld, moet de importeur het verschil tussen het
invoerrecht voor het op het certificaat vermelde produkt
en het invoerrecht voor het werkelijk ingevoerde produkt
betalen. In dit geval wordt de in artikel 5 bedoelde
zekerheid vrijgegeven zonder de toeslag van 5 ecu/ton .

Nr. L 147/ 17
Artikel 7

De invoercertificaten die vóór 1 juli 1995 zijn afgegeven
en op of na deze datum worden gebruikt, vallen onder het
bepaalde in deze verordening.
Artikel 8

Verordening (EEG) nr. 1621 /93 wordt ingetrokken.

Als het bovenbedoelde verschil niet binnen een maand is

betaald, wordt de in artikel 5 bedoelde zekerheid verbeurd
als invoerrecht en wordt de toeslag van 5 ecu/ton
verbeurd als zekerheid.

4. De door de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat
genomen representatieve monsters van het ingevoerde
graan moeten gedurende zes maanden worden bewaard.

Artikel 9

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

van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van 1 juli 1995 tot en met 30 juni
1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 147/ 18
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BIJLAGE I

Indeling van de ingevoerde produkten

Produkt

GN-code

Zachte tarwe

Durumtarwe

Maïs

1001 90 99

1001 10

1005 90 00

Andere

voedergranen
1002,1003 00 90
en 1007 00 90

Kwaliteit

Hoog

Gemiddeld

Laag

1 . Minimaal procentueel eiwitgehalte

14,0

11,5

—

—

—

—

2. Minimaal soortelijk gewicht in kg/hl

77,0

74,0

—

76,0

—

—

1,0

1,0

—

1,0

—

—

—

_

—

75,0

—

_

Indelingscriteria (op basis van een vochtge
halte van 12 gewichtspercenten of een
daarmee overeenkomende waarde)

3. Maximaal procentueel
uitschot (Schwarzbesatz)

aandeel

aan

4. Minimaal procentueel aandeel aan glazige
korrels

Toleranties

Tolerantie voor

Durumtarwe en
zachte tarwe

het eiwitgehalte

— 0,7

het minimaal soortelijk gewicht

— 0,5

het maximaal aandeel aan uitschot

+ 0,5

het aandeel aan glazige korrels

— 2,0

BIJLAGE II

Noteringsbeurzen en referentierassen

Produkt

Zachte tarwe

Standaardkwaliteit

Hoog

Gemiddeld

Durumtarwe

Maïs

Andere

voedergranen

Laag

Voor de beursnotering in aanmerking te
nemen referentieras (type/klasse)

Hard Red
Hard Red
Soft Red Hard Amber Yellow Corn
Spring nr. 2 Winter nr. 2 Winter nr. 2 Durum nr. 2
nr. 3

Beursnotering

Minneapolis Kansas City
Grain
Board
Exchange
of Trade

Chicago
Board
of Trade

MidAmerica
Commodity
Exchange

Chicago
Board
of Trade

US Barley
nr. 2
MidAmerica
Commodity
Exchange
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Nr. L 147/ 19

VERORDENING (EG) Nr. 1503/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

houdende vrijstelling van bepaalde Lid-Staten van de verplichting om over te
gaan tot openbare aankoop van bepaalde groente - en fruitsoorten
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. 1363/95 (2), en met
name op artikel 19 bis, lid 4,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1852/85 van
de Commissie van 2 juli 1985 houdende uitvoeringsbepa
lingen voor de vrijstelling van de Lid-Staten van de
verplichting tot openbare aankoop van bepaalde groente
en fruitsoorten (3) is bepaald welke inlichtingen de Lid
Staten de Commissie moeten verstrekken om op hun
verzoek te worden vrijgesteld van de verplichting om over
te gaan tot openbare aankoop overeenkomstig artikel 19
bis, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

Overwegende dat deze inlichtingen betrekking moeten
hebben hetzij op het aandeel van elk van de in artikel 19
bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 bedoelde
produkten die door bemiddeling van de erkende telers
verenigingen worden verkocht, hetzij op het aandeel van
deze produkten van de op het grondgebied van de
betrokken Lid-Staat in de drie voorafgaande verkoopsei
zoenen geoogste produktie ;

Overwegende dat de Lid-Staten deze inlichtingen hebben
verstrekt ; dat aan de voorwaarden voor vrijstelling
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1852/85 is voldaan
door sommige Lid-Staten en voor bepaalde produkten

voor het verkoopseizoen 1995/ 1996 ; dat derhalve deze
Lid-Staten, die hierom hebben verzocht, moeten worden

vrijgesteld van de verplichting tot openbare aankoop over
te gaan,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De hierna volgende Lid-Staten worden vrijgesteld van de
verplichting om over te gaan tot openbare aankoop, over
eenkomstig artikel 19 bis van Verordening (EEG)
nr. 1035/72, voor peren die geoogst worden gedurende de
periode van 1 juli tot en met 31 augustus 1995, en voor
perziken, abrikozen, tomaten en aubergines voor het
gehele verkoopseizoen 1995/ 1996 :
België
Denemarken
Duitsland
Ierland

Luxemburg
Nederland

Verenigd Koninkrijk.
Voor Griekenland geldt deze vrijstelling alleen voor
bovenbedoelde peren gedurende de hierboven genoemde
zomerperiode.
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, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 132 van 16. 6. 1995, blz. 8.
3 PB nr. L 174 van 4. 7. 1985, blz. 24.

Nr. L 147/20

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

30 . 6. 95

VERORDENING (EG) Nr. 1504/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr. 1559/94 ten
aanzien van de aanpassing, bij wijze van overgangsmaatregel, van een aantal
bepalingen in verband met de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
produkten van de sectoren slachtpluimvee en eieren uit de Republiek Polen, de
Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, de
Republiek Bulgarije en Roemenië met het oog op de tenuitvoerlegging van de in
het kader van de besprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst
inzake de landbouw

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over

gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de
multilaterale

handelsbesprekingen van

de

Uruguay

Ronde ('), en met name op artikel 3, lid 1 ,

Overwegende dat, om rekening te houden met de invoer
regeling in de sectoren eieren en slachtpluimvee die
voortvloeit uit de in het kader van de multilaterale

bij Verordening (EG) nr. 48 1 /95 (3), en Verordening (EG)
nr. 1559/94 van de Commissie van 30 juni 1994 tot vast
stelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sectoren
slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is voor
zien bij de Interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de
Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en
Roemenië (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
481 /95 ; dat wegens de vervanging van de heffingen door
douanerechten met ingang van 1 juli 1995 de aanpassing
van deze bepalingen, bij wijze van overgangsmaatregel,
noodzakelijk is ;

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

Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten
Overeenkomst inzake de landbouw, overgangsmaatregelen
moeten worden vastgesteld om de concessies in de vorm

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

van een gedeeltelijke vrijstelling van de heffing bij invoer
van bepaalde produkten van de sectoren eieren en slacht
pluimvee uit de Republiek Polen, de Republiek Honga
rije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek,
de Republiek Bulgarije en Roemenië aan te passen ;
Overwegende dat concessies voor bepaalde produkten van
de sector slachtpluimvee zijn verleend bij Verordening
(EEG) nr. 2699/93 van de Commissie van 30 september
1993 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in
de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling
waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten tussen,
enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk,
Polen, Hongarije en de voormalige Tsjechische en
Slowaakse Federatieve Republiek (2), laatstelijk gewijzigd

Artikel 1

In de Verordeningen (EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr.
1 559/94 wordt het woord „heffing" overal vervangen door
„douanerecht vastgesteld in het gemeenschappelijke
douanetarief.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1995 tot en
met 30 juni 1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
O PB nr. L 245 van 1 . 10. 1993, blz. 88 .

(3) PB nr. L 49 van 4. 3. 1995, blz. 22.
O PB nr. L 166 van 1 . 7. 1994, blz. 62.
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Nr. L 147/21

VERORDENING (EG) Nr. 1505/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 903/90 houdende bepalingen ter
uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de
sector slachtpluimvee, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten), of uit de landen en gebieden overzee
(LGO), met het oog op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de
landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over
gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit

voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de
multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay
Ronde ('), en met name op artikel 3, lid 1 ,
Overwegende dat, gezien de invoerregeling in de sector
slachtpluimvee die resulteert uit de Overeenkomst inzake
de landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde, over
gangsmaatregelen nodig zijn om de preferentiële conces
sies in de vorm van een vrijstelling van de invoerheffing
op bepaalde produkten van slachtpluimvee uit de ACS

juli 1995 door douanerechten worden vervangen, deze
bepalingen bij wijze van overgangsmaatregel moeten
worden aangepast ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 903/90 wordt als volgt gewijzigd :
Het woord „heffing" wordt overal vervangen door
„douanerecht vastgesteld in het gemeenschappelijke
douanetarief'.

Staten of uit de LGO, aan te passen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 903/90 van
de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1741 /90 (3), de uitvoeringsbepalingen zijn vast
gesteld met betrekking tot de contingenten slacht

pluimvee voor de invoer met preferentiële verlaging van
de heffing ; dat, aangezien de heffingen met ingang van 1

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van 1 juli 1995 tot en met 30 juni
1996 .

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
F ran z FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(2) PB nr. L 93 van 10. 4. 1990, blz. 20.
(3) PB nr. L 161 van 27. 6. 1990, blz. 32.
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VERORDENING (EG) Nr. 1506/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995, van het geraamde inkomensverlies
en van het geraamde premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit alsmede van
het tweede voorschot op deze premie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3013/89 wordt

GEMEENSCHAPPEN,

berekend door het in lid 1 , tweede alinea, van dat

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding
van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij Verordening
(EG) nr. 1265/95 (2), en met name op artikel 5, lid 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1974/93 van de Commissie (4), en met name op
artikel 13 ,

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

artikel bedoelde inkomensverlies te vermenigvuldigen
met een coëfficiënt die de gemiddelde jaarlijkse produktie
van vlees van zware lammeren per betrokken ooi aangeeft,
uitgedrukt in 100 kilogram geslacht gewicht ; dat deze
coëfficiënt, wegens het ontbreken van volledige statisti
sche gegevens in de Gemeenschap, voor 1995 nog niet
kon worden vastgesteld ; dat het, zolang deze coëfficiënt
niet is vastgesteld, dienstig is een voorlopige coëfficiënt
toe te passen ; dat voorts in artikel 5, lid 3, van genoemde
verordening de premie per ooi voor producenten van
lichte lammeren en per vrouwelijke geit op 80 % van de
premie per ooi voor producenten van zware lammeren is
vastgesteld ;

Overwegende dat op grond van artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 de premie moet worden verlaagd met
de invloed op de basisprijs van de in lid 2 van dat
artikel bedoelde coëfficiënt ; dat die coëfficiënt op 7 % is
vastgesteld bij artikel 8, lid 4, van genoemde verordening ;

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (6), en
met name op artikel 6,
Overwegende dat artikel 5, leden 1 en 5, van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 in de toekenning van een premie voor
ziet om een eventueel inkomensverlies van de produ
centen van schapevlees en , in sommige gebieden, van

geitevlees te compenseren ; dat die gebieden zijn bepaald
in bijlage I van genoemde verordening en in artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 1065/86 van de Commissie van
11 april 1986 tot vaststelling van de berggebieden waarin
de premie aan geitevleesproducenten wordt toegekend (7),

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3519/86 (8) ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 3013 /89, met het oog op de uitbe
taling van een voorschot aan de schapevlees- en geite
vleesproducenten, het te verwachten inkomensverlies
dient te worden geraamd, rekening houdende met de te
verwachten ontwikkeling van de marktprijzen ;

Overwegende dat het premiebedrag per ooi voor de
producenten van zware lammeren overeenkomstig
')
2)
3)
<)
s)
<>)
t)
8)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L
L

289 van 7. 10 . 1989, blz. 1 .
123 van 3. 6. 1995, blz. 1 .
173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
180 van 23. 7. 1993, blz. 26.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
97 van 12. 4. 1986, blz. 25.
325 van 20 . 11 . 1986, blz. 17.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 6, van
Verordening (EEG) nr. 3013/89 het halfjaarlijkse voor
schot op 30 % van de geraamde premie wordt vastge
steld ; dat op grond van artikel 4, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 2700/93 van de Commissie (9), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 279/94 (10), het voorschot
slechts wordt betaald wanneer het

1

ecu

of

meer

bedraagt ;
Overwegende dat voor de voorschotten de landbouwomre

keningskoers van 1 februari 1995 moet worden toegepast
wegens de veranderingen die zich op agromonetair gebied
op die datum hebben voorgedaan en om de administratie
te vereenvoudigen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1601 /92
specifieke maatregelen ten behoeve van de landbouwpro
duktie op de Canarische eilanden zijn vastgesteld ; dat
deze maatregelen met name voorzien in de verlening van
een aanvullende premie aan de producenten van lichte
lammeren en geiten, op dezelfde voorwaarden als die
welke zijn vastgesteld voor de verlening van de in
artikel 5 van Verordening ( EEG) nr. 3013 /89 bedoelde
premie ; dat Spanje, overeenkomstig deze voorwaarden,
een voorschot op de aanvullende premie mag verlenen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer „schapen en geiten",
(9) PB nr. L 245 van 1 . 10 . 1993, blz. 99.
,0) PB nr. L 37 van 9 . 2. 1994, blz. 1 .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Nr. L 147/23

89, aan de geitevleesproducenten binnen de in lid 1

bedoelde gebieden mogen uitkeren, bedraagt 6,251 ecu
Artikel 1

Het verschil tussen de basisprijs, verminderd met het door
toepassing van de in artikel 8, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 bedoelde coëfficiënt verkregen bedrag,
en de te verwachten marktprijs tijdens het verkoopseizoen
1995 wordt geraamd op 162,785 ecu per 100 kg.
Artikel 2

1 . Het geraamde premiebedrag per ooi bedraagt :
— producenten van zware lammeren : 26,046 ecu,
— producenten van lichte lammeren : 20,837 ecu.
2.

Het tweede voorschot dat de Lid-Staten overeen

komstig artikel 5, lid 6, van Verordening (EEG)
nr. 3013/89 aan de producenten mogen uitkeren,
bedraagt :

— producenten van zware lammeren : 7,814 ecu per ooi,
— producenten van lichte lammeren : 6,251 ecu per ooi.
Artikel 3

1 . Het geraamde premiebedrag per vrouwelijke geit in
de gebieden bepaald in bijlage I van Verordening (EEG)
nr. 3013/89 en in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1065/86 bedraagt 20,837 ecu.
2.

Het tweede voorschot dat de Lid-Staten, overeen

komstig artikel 5, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 3013/

per vrouwelijke geit.
Artikel 4

In afwijking van artikel 6 van Verordening (EEG)
nr. 2700/93 moeten de voorschotten op de premies voor
ooien en vrouwelijke geiten worden omgerekend aan de
hand van de op 1 februari 1995 geldende landbouwomre
keningskoers.
Artikel 5

Ter uitvoering van artikel 13, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1601 /92 wordt het tweede voorschot op de
aanvullende premie voor het verkoopseizoen 1995 ten
behoeve van de op de Canarische eilanden gevestigde
producenten van lichte lammeren en geiten, met inacht
neming van de in artikel 1 , lid 1 van Verordening (EEG)
nr. 3493/90 (') aangegeven grenzen, vastgesteld op :
— 1,563 ecu per ooi voor de in artikel 5, lid 3, van die
verordening bedoelde producenten ;
— 1,563 ecu per geit voor de in artikel 5, lid 5, van die
verordening bedoelde producenten.
Artikel 6

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, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 4. 12. 1990, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 1507/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995
houdende afwijking, voor de rundvleessector, van Verordening (EEG) nr. 3665/87
houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van
restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten en Verordening (EEG) nr. 3719/88
houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van
invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

uitgebeende deelstukken, zodat zij, ondanks alle moeite,
de termijn waarbinnen de produkten het douanegebied
van de Gemeenschap verlaten moeten hebben, die in

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over
gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de Overeenkomsten in het kader van de
multilaterale handelsbesprekingen van
Ronde ('), en met name op artikel 3,

de

Uruguay

artikel 4 en artikel 32, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
3665/87 van de Commissie (9), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 331 /95 (10), en in artikel 30, lid 1 ,
onder b), punt i), van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van
de Commissie ("), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

(EG) nr. 1 199/95 (12), is vastgesteld op 60 dagen na de
aanvaarding van de uitvoeraangifte, niet in acht kunnen
nemen ; dat het wegens deze bijzondere omstandigheden
dienstig is voor de betrokken produkten van die termijn
af te wijken en deze termijn tot 90 dagen te verlengen,
doch uitsluitend voor de vóór 1 mei 1995 afgegeven
uitvoercertificaten ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees (2), laatstelijk gewijzigd

bij Verordening (EG) nr. 424/95 (3), en met name op
artikel 15,

Overwegende dat, om een onderscheid te maken tussen
de hoeveelheden die vóór en na de inwerkingtreding van
de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten Land
bouwovereenkomst worden uitgevoerd, in Verordening

(EG) nr. 1521 /94 van de Commissie (4) is bepaald dat de
geldigheidsduur van de op grond van de huidige regeling
afgegeven certificaten tot en met 30 juni 1995 moet
worden beperkt en dat voor produkten die zich op 30 juni
1995 onder een van de regelingen als bedoeld in artikel 4
of 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad (*),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/83 (% bevinden,
de uitvoeraangifte op die datum moet worden ingediend ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van Verorde
ning (EEG) nr. 1964/82 van de Commissie van 20 juli
1982 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toeken
ning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde
soorten rundvlees zonder been Q, gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3169/87 (8), met name de totale uitge

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In afwijking van artikel 30, lid 1 , onder b), punt i), van
Verordening (EEG) nr. 3718 /88 en artikel 4 en artikel 32,
lid 1 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 wordt de termijn
van 60 dagen verlengd tot 90 dagen voor vlees zonder
been van code 0201 30 00 100 van de landbouwproduk
tennomenclatuur voor de uitvoerrestituties waarvoor tot

staving van de uitvoeraangifte of de in artikel 25, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde betalings
aangifte, een vóór 1 mei 1995 afgegeven uitvoer- of voor
fixatiecertificaat wordt overgelegd.

beende hoeveelheid vlees moet worden uitgevoerd ;
Artikel 2

Overwegende dat een groot aantal marktdeelnemers
moeilijkheden ondervinden bij de afzet van bepaalde
(') PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(2) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
(3) PB nr. L 45 van 1 . 3. 1995, blz. 2.
(4) PB nr. L 162 van 30. 6. 1994, blz. 47.

(Ó PB nr. L 62 van 7. 3. 1980, blz. 5.

(6) PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 12.
f) PB nr. L 212 van 21 . 7. 1982, blz. 48 .
8 PB nr. L 301 van 24. 10 . 1987, blz. 21 .

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
(9) PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1 .
(10) PB nr. L 38 van 18. 2. 1995, blz. 1 .
(n ) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988 , blz. 1 .
( I2 PB nr. L 119 van 30. 5. 1995, blz. 4.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 147/25

Nr. L 147/26
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VERORDENING (EG) Nr. 1508 /95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de op grond
van Verordening (EG) nr. 1151 /95 ingediende aanvragen voor invoerrechten in de
rundvleessector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Artikel 1

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1151 /95 van de Commissie
van 22 mei 1995 betreffende de opening en de wijze van
beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees
van GN-code 0202 en voor de produkten van GN-code
0206 29 91 (van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1 996) ('),
en met name op artikel 5,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1151 /95 met
name is bepaald dat de voor de traditionele importeurs
gereserveerde hoeveelheden worden toegewezen naar rata

Elke overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1151 /95 inge
diende aanvraag om een invoercertificaat wordt ingewil
ligd voor de volgende hoeveelheden :

a) 249,704 kg per ton van de in 1992, 1993 en 1994 inge
voerde hoeveelheden voor de in artikel 2, lid 1 , onder

a), van Verordening (EG) nr. 1151 /95 bedoelde impor
teurs ;

van de in 1992, 1993 en 1994 ingevoerde hoeveelheden ;
dat in de overige gevallen de aangevraagde hoeveelheden

b) 144,688 kg per aangevraagde ton voor de in artikel 2,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1151 /95 bedoelde
importeurs.

groter zijn dan de op grond van artikel 2, lid 2, van die
verordening beschikbare hoeveelheden ; dat het derhalve
dienstig is de gevraagde hoeveelheden proportioneel te

Artikel 2

verminderen overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verorde
ning (EG) nr. 1151 /95,

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 116 van 23. 5. 1995, blz. 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 1509/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995
houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor
bepaalde graan- en rijstprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet
onder bijlage II van het Verdrag vallen
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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, en met name op artikel 1 3, lid 7, tweede alinea,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie
van 31 mei 1994 tot vaststelling van de algemene regels
aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de
criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betref
fende bepaalde landbouwprodukten, uitgevoerd in de
vorm van goederen die niet onder bijlage II van het
Verdrag vallen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1 149/95 (s), en met name op artikel 5, lid 3,

alinea, van Verordening (EG) nr. 1222/94 is voorzien in
de mogelijkheid de vaststelling vooraf van de restituties
voor in de vorm van bepaalde goederen uitgevoerde
basisprodukten te schorsen ;

Overwegende dat gezien de situatie op de markt en ter
voorkoming van aanvragen om vaststelling vooraf van de
restituties voor speculatieve doeleinden, bovenbedoelde
vaststelling vooraf dient te worden geschorst,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De vaststelling vooraf van uitvoerrestituties voor maïs die

wordt uitgevoerd in de vorm van goederen vermeld in
bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1766/92, wordt
geschorst tot en met 30 juni 1995.

tweede alinea,

Overwegende dat bij artikel 13, lid 7, tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 en artikel 5, lid 3, tweede

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(>) PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 136 van 31 . 5. 1994, blz. 5.
P) PB nr. L 116 van 23. 5. 1995, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1510/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

marktkoersen 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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1053/95 («) ;

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van
Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij
Verordening (EG) nr. 3290 /94 (2), en met name op
artikel 3,

Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 de eindgebruiker van rijst op de Canarische
eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de
kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit
de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend ; dat bij de vaststel

ling van die steun met name rekening moet worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke

Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van
de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige
marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van
de Canarische eilanden vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen ;

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

leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste
prijzen ;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van de
Commissie f), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2883/
94 (4), de gemeenschappelijke bepalingen zijn vastgesteld
ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorzie
ning van de Canarische eilanden met bepaalde landbouw
produkten, waaronder rijst ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (ft), gedefinieerde representatieve

Artikel 1

De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 toe te kennen steunbedragen bij de levering
van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de speci
fieke regeling voor de voorziening van de Canarische
eilanden worden vastgesteld in de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13 .

I1) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
O PB nr. L 296 van 17. 11 . 1994, blz. 23.
(4) PB nr. L 304 van 29 . 11 . 1994, blz. 18 .

f5) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(<) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
(8) PB nr. L 107 van 12. 5. 1995, blz. 4.
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Nr. L 147/29

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de steunbedragen
voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische
eilanden

(in ecu/ton)
Produkt

(GN-code)

Volwitte rijst
( 1006 30)
Breukrijst
( 1006 40)

Bedrag van de steun
Canarische eilanden

322,00

71,00

Nr. L 147/30
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VERORDENING (EG) Nr. 1511/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de A2oren en Madeira
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren
en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3290/94 van de Commissie (2), en met name op
artikel 10,

Overwegende dat luidens artikel 10 van Verordening

(EEG) nr. 1600/92 de eindgebruiker op de Azoren en
Madeira, zowel wat de hoeveelheden , de prijs als de kwali
teit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit de

Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend ; dat bij de vaststel
ling van die steun met name rekening moet worden

gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke
leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste
prijzen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2596/93 (4), de gemeenschappelijke bepalingen
zijn vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling

voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
bepaalde landbouwprodukten, waaronder rijst ; dat bepa

lingen waarbij voornoemde verordening wordt aangevuld
of ervan wordt afgeweken, zijn vastgesteld bij Verordening

(EEG) nr. 1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992
houdende toepassingsbepalingen voor de specifieke rege
ling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
produkten van de rijstsector, en tot vaststelling van de

voorzieningsbalans (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1683/94 (6) ;
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad Q, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (8), gedefinieerde representatieve
marktkoersen 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 landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068 /93 van de
Commissie (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1053/95 (,0) ;
Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van de rijst in het Europese deel
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de
huidige marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorzie
ning van de Azoren en Madeira vast te stellen op de in de
bijlage vermelde bedragen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De op grond van artikel 10 van Verordening (EEG)
nr. 1600/92 toe te kennen steunbedragen bij de levering
van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de speci
fieke regeling voor de voorziening van de Azoren en
Madeira worden vastgesteld in de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

O PB nr. L 198 van 17 . 7 . 1992, blz . 37 .

(•) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1 .

f1) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(3) PB nr. L 179 van 1 . 7. 1992, blz. 6.
(4 PB nr. L 238 van 23. 9 . 1993, blz. 24.

(j PB nr. L 178 van 12. 7. 1994, blz. 53.
I7) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

(8) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
(') PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
O PB nr. L 107 van 12. 5. 1995, blz . 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de steunbedragen
voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en
Madeira

(in ecu/ton)

Bedrag van de steun
Produkt

Bestemming

(GN-code )
Azoren

Madeira

322,00

322,00

Volwitte rijst

( 1006 30)

Nr. L 147/32
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VERORDENING (EG) Nr. 1512/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

a) de prijzen die op de markten in derde landen worden
toegepast,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

b) de gunstigste prijzen bij invoer in de derde landen van
bestemming uit andere derde landen,
c) de producentenprijzen die in de uitvoerende derde

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat
stelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oosten
rijk, Finland en Zweden, inzonderheid op artikel 17, lid 3,
en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2),

Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de in de internatio
nale handel geldende prijzen van de produkten als
bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de
prijzen van deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kan worden door een restitutie bij de uitvoer voor
zover de akkoorden gesloten overeenkomstig artikel 228

landen worden geconstateerd en, in voorkomend geval,
met inachtneming van de subsidies die door deze
landen worden toegekend,
d) de aanbiedingsprijzen franco grens van de Gemeen
schap ;

Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 804/68 de situatie op de wereldmarkt of de

specifieke eisen van bepaalde markten het noodzakelijk
kunnen maken dat voor de produkten als bedoeld in
artikel 1 van genoemde verordening naar gelang van hun
bestemming een verschillend restitutiebedrag wordt vast
gesteld ;

van het Verdrag dat toestaan ;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 804/68
de restituties voor de produkten als bedoeld in artikel 1
van die verordening, die als zodanig worden uitgevoerd,
moeten worden vastgesteld rekening houdend met :
— de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt
van de Gemeenschap met betrekking tot de prijzen
voor melk en zuivelprodukten en de beschikbare
hoeveelheden , evenals met de prijzen voor melk en

zuivelprodukten in de internationale handel,
— de afzetkosten en de meest gunstige vervoerkosten,
berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot

aan de havens of andere plaatsen van uitvoer van de
Gemeenschap, evenals met de aanvoerkosten tot aan
de landen van bestemming,

— de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten,

zijnde het verzekeren van een evenwichtige en een
natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het
handelsverkeer op deze markten,
— de beperkingen die resulteren uit de akkoorden
gesloten overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag,
— het belang dat erin gelegen is om verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te voorkomen,
— het economisch aspect van de beoogde uitvoer ;

Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 5, van Verorde
ning (EEG) nr. 804/68 de prijzen in de Gemeenschap
worden bepaald met inachtneming van de toegepaste
prijzen die met het oog op de uitvoer het gunstigst
blijken te zijn ; dat bij de bepaling van de prijzen in de
internationale handel
gehouden met :

met

name

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13 .

rekening

2 PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.

wordt

Overwegende dat artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 804/68 erin voorziet dat de lijst van produkten waar
voor een restitutie wordt verleend bij uitvoer, en het
bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per vier
weken worden vastgesteld ; dat echter het bedrag van de
restitutie gedurende meer dan vier weken op hetzelfde
niveau gehandhaafd kan blijven ;

Overwegende dat krachtens artikel 12 van Verordening
(EG) nr. 1466/95 van de Commissie van 27 juni 1995 tot
vaststelling van de bijzondere uitvoeringsbepalingen
inzake de restituties bij uitvoer in de sector melk en
zuivelprodukten (3), de verleende restitutie voor zuivelpro

dukten met toegevoegde suiker gelijk is aan de som van
twee elementen waarvan het ene dient om rekening te
houden met de hoeveelheid zuivelprodukten en het
andere om rekening te houden met de hoeveelheid toege
voegde saccharose ; dat dit laatste element echter alleen in
aanmerking wordt genomen wanneer de toegevoegde

saccharose van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten
of van in de Gemeenschap geoogst suikerriet is vervaar
digd ; dat voor de produkten van de GN-codes
ex
0402 99 11 ,
ex
0402 99 19,
ex
0404 90 51 ,
ex 0404 90 53 , ex 0404 90 91 en ex 0404 90 93, met een

vetgehalte van 9,5 gewichtspercenten of minder en een
gehalte aan niet vette, van melk afkomstige droge stof van
1 5 gewichtspercenten of meer, het eerstgenoemde
element wordt vastgesteld voor 100 kg van het gehele
produkt ; dat dit element voor de andere produkten met
toegevoegde suiker van de GN-codes 0402 en 0404 wordt
berekend door het basisbedrag te vermenigvuldigen met
het gehalte aan zuivelprodukten van het betrokken
produkt ; dat dit basisbedrag gelijk is aan de vast te stellen
restitutie voor 1 kg zuivelprodukten in het gehele
produkt ;
f) PB nr. L 144 van 28. 6. 1995, blz. 22.
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Overwegende dat het tweede element wordt berekend
door het basisbedrag van de restitutie die op de dag van
uitvoer geldt voor de produkten als bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , onder d), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de
Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 101 /95 (2), te verme
nigvuldigen met het saccharosegehalte van het produkt ;

Overwegende dat de hoogte van de restitutie voor kazen
wordt berekend voor produkten die zijn bestemd voor
onmiddellijke consumptie ; dat de korsten en het afval
van de kaas geen produkten zijn die aan deze bestemming
beantwoorden ; dat het, om iedere onduidelijkheid in de

opvatting te vermijden, nodig is te preciseren dat voor
kaas met een waarde franco grens van minder dan 181,13

ecu per 100 kg geen restitutie wordt verleend ;

Nr. L 147/33

Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro); dat dit verbod niet
geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 ; dat daarmee reke

ning moet worden gehouden bij de vaststelling van de
restituties ;

Overwegende dat ingevolge de intrekking van Verorde

ning (EEG) nr. 1098/68 van de Commissie van 27 juli
1968 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake
de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelpro
dukten Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2767/90 (8), de verwijzingen naar de zones van bestem
ming moeten worden vervangen door de codenummers
van de landen van bestemming, zoals vermeld in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 3079/94 van de
Commissie van 16 december 1994 betreffende de landen
nomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse

handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 896/84 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

(EEG) nr. 222/88 (4), aanvullende bepalingen zijn ingesteld
inzake de toekenning van de restituties in geval van
wijziging van het verkoopseizoen ; dat deze bepalingen
voorzien in de mogelijkheid de restituties naar gelang van
de datum waarop de produkten zijn vervaardigd te diffe
rentiëren ;

Lid-Staten (9) ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat voor de berekening van het restitutiebe
drag voor smeltkaas moet worden bepaald dat de even
tueel toegevoegde hoeveelheid aan caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking wordt genomen ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het bijzonder
op de prijzen van deze produkten in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt, leidt tot het vaststellen van de resti
tutie voor de produkten op de bedragen aangegeven in de
bijlage ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (*), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (6),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de

Artikel 1

1 . De restituties bedoeld in artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 voor de uitgevoerde produkten in onge
wijzigde staat worden vastgesteld op de bedragen als
aangegeven in de bijlage.

2. Voor de uitvoer naar bestemming nr. 400 wordt voor
de produkten van de GN-codes 0401 , 0402, 0403, 0404,
0405 en 2309 geen restitutie vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(■')
(«)
(5)
(6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
110 van 17. 5. 1995, blz. 1 .
91 van 1 . 4. 1984, blz. 71 .
28 van 1 . 2. 1988 , blz. 1 .
102 van 28 . 4. 1993, blz. 14.
138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .

O PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 10.
(») PB nr. L 267 van 29. 9. 1990, blz. 14.
O PB nr. L 325 van 17. 12. 1994, blz. 17.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)

Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de
restitutie (")

Produktcode

Bestemming (")

Bedrag van de
restitutie (**)

+

121,88

0401 10 10 000

+

5,880

0402 21 91 500

0401 10 90 000

+

5,880

0402 21 91 600

+

132,08

0401 20 11 100

+

5,880

0402 21 91 700

+

138,07

0401 20 11 500

+

9,089

0402 21 91 900

+

144,83

0401 20 19 100

+

5,880

0402 21 99 100

+

109,44

9,089

0401 20 19 500

+

0402 21 99 200

+

110,19

0401 20 91 100

+

12,10

0402 21 99 300

+

111,55

0401 20 91 500

+

14,10

0402 21 99 400

+

119,23

0401 20 99 100

+

12,10

0402 21 99 500

+

121,88

0401 20 99 500

+

14,10

0402 21 99 600

+

132,08

0401 30 11 100

+

18,11

0402 21 99 700

+

138,07
144,83

0401 30 11 400

+

27,93

0402 21 99 900

+

0401 30 11 700

+

41,95

0402 29 15 200

+

0,6800

0401 30 19 100

+

18,11

0402 29 15 300

+

0,9587

0401 30 19 400

+

27,93

0402 29 15 500

+

1,0101

0401 30 19 700

+

41,95

0402 29 15 900

+

1,0864

0401 30 31 100

+

49,96

0402 29 19 200

+

0,6800

0401 30 31 400

+

78,02

0402 29 19 300

+

0,9587

0401 30 31 700

+

86,03

0402 29 19 500

+

1,0101

0401 30 39 100

+

49,96

0402 29 19 900

+

1,0864

0401 30 39 400

+

78,02

0402 29 91 100

+

1,0944

0401 30 39 700

+

86,03

0402 29 91 500

+

1,1923

0401 30 91100

+

98,05

0402 29 99 100

+

1,0944

0401 30 91 400

+

144,11

0402 29 99 500

+

1,1923

0401 30 91 700

+

168,17

040291 11 110

+

5,880

0401 30 99 100

+

98,05

0402 91 11 120

+

12,10

0401 30 99 400

+

144,11

0402 91 11 310

+

20,71

0401 30 99 700

+

168,17

0402 91 11 350

+

25,38

0402 10 11 000

4-

68,00

0402 91 11 370

+

30,87

0402 10 19 000

+

68,00

0402 91 19 110

+

0402 10 91 000

+

0,6800

0402 91 19 120

+

12,10

0402 10 99 000

+

0,6800

0402 91 19 310

+

20,71

5,880

0402 21 1 1 200

+

68,00

0402 91 19 350

+

25,38

0402 21 1 1 300

+

95,87

0402 91 19 370

+

30,87

0402 2111 500

+

101,01

0402 91 31 100

+

23,92

0402 21 11 900

+

108,64

0402 91 31 300

+

36,48

0402 21 17 000

+

68,00

0402 91 39 100

+

23,92

0402 21 19 300

+

95,87

0402 91 39 300

+

36,48

0402 21 19 500

+

101,01

0402 91 51 000

+

27,93

0402 21 19 900

+

108,64

0402 91 59 000

+

27,93

0402 21 91 100

+

109,44

0402 91 91 000

+

98,05

0402 21 91 200

+

110,19

0402 91 99 000

+

98,05

0402 21 91 300

+

111,55

040299 11 110

+

0,0588

0402 2191 400

+

119,23

0402 99 11 130

+

0,1210
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Bedrag van de

Bestemming (*)

0403 90 61 100

+

0403 90 61 300

+

0,0909

28,66

0403 90 63 000

+

0,1210

38,1 1

0403 90 69 000

+

0,1811

0404 90 11 100

+

0404 90 11 910

+

0404 90 1 1 950

+

20,53

0404 90 13 120

+

67,00

0404 90 13 130

+

95,02

0404 90 13 140

+

100,10

0404 90 13 150

+

107,67

0404 90 13 911

+

0404 90 13 913

+

0404 90 13 915

+

18,11

0404 90 13 917

+

27,93

0,4996

0404 90 13 919

+

41,95

0,8603

0404 90 13 931

+

20,53

0,9805

0404 90 13 933

+

25,18

+

30,61

36,18

Bestemming (*)

0402 99 11 150

+

0402 99 11 310

+

23,89

0402 99 1 1 330

+

0402 99 1 1 350

+

0402 99 19 110

+

0,0588

0402 99 19 130

+

0,1210

0402 99 19 150

+

0,1976

restitutie (**)

0,1976

0402 99 19 310

+

23,89

0402 99 19 330

+

28,66

0402 99 19 350

+

38,11

0402 99 31 110

+

0402 99 31 150

+

0402 99 31 300

+

0,2593

39,66
0,4996

0402 99 31 500

+

0,8603

0402 99 39 110

+

0,2593

+

0402 99 39 300

+

0402 99 39 500
0402 99 91 000

+
+

Bedrag van de
restitutie (")

Produktcode

Produktcode

0402 99 39 150

Nr. L 147/35

39,66

0,0588

67,00
5,880

5,880
12,10

0402 99 99 000

+

0,9805

0404 90 13 935

0403 10 22 100

+

5,880

0404 90 13 937

+

0403 10 22 300

+

9,089

0404 90 13 939

+

37,83

0404 90 19 110

+

108,47

0403 10 24 000

+

12,10

0403 10 26 000

+

18,11

0404 90 19 115

+

109,20

0403 10 32 100

+

0,0588

0404 90 19 120

+

110,56

0403 10 32 300

+

0,0909

0404 90 19 130

+

118,17

0403 10 34 000

-I-

0,1210

0404 90 19 135

+

120,78

0403 10 36 000

+

0,1811

0404 90 19 150

+

130,89

0403 90 1 1 000

+

67,00

0404 90 19 160

+

136,84

0403 90 13 200

+

67,00

0404 90 19 180

+

143,53
67,00

0403 90 13 300

+

95,02

0404 90 31 100

+

0403 90 13 500

+

100,10

0404 90 31 910

+

0403 90 13 900

+

107,67

0404 90 31 950

+

0403 90 19 000

+

108,47

0404 90 33 120

+

67,00

0403 90 31 000

+

0,6700

0404 90 33 130

+

95,02

0403 90 33 200

+

0,6700

0404 90 33 140

+

100,10

0403 90 33 300

+

0,9502

0404 90 33 150

+

107,67

0403 90 33 500

+

1,0010

0403 90 33 900

+

1,0767

0404 90 33 91 1

+

0403 90 39 000

+

1,0847

0404 90 33 913

+

0403 90 51 100

+

5,880

0404 90 33 915

4-

18,11

0403 90 51 300

+

0404 90 33 917

+

27,93

0403 90 53 000

+

9,089

+

41,95

+

20,53

0404 90 33 933

+

25,18

41,95
49,96

0404 90 33 935

+

30,61

0404 90 33 937

+

36,18

+

37,83
108,47

18,11

0403 90 59 140

+

27,93

+

5,880
12,10

0404 90 33 919

+

+

20,53

0404 90 33 931

12,10

0403 90 59 110

0403 90 59 170
0403 90 59 310

5,880

0403 90 59 340
0403 90 59 370

+
+

78,02
86,03

0404 90 33 939
0404 90 39 110

+

0403 90 59 510

+

98,05

0404 90 39 115

+

109,20

0403 90 59 540

+

144,11

0404 90 39 120

+

110,56

0403 90 59 570

+

168,17

0404 90 39 130

+

118,17

Nr. L 147/36
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Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de

0404 90 39 150

+

120,78

0404 90 51100

+

0,6700

0404 90 51 910

+

0,0588

0404 90 51 950

+

0404 90 53 110

+

0404 90 53 130

0404 90 53 150
0404 90 53 170

30 . 6. 95

Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de
restitutie ("*)

0405 00 19 500

+

156,10

0405 00 19 700

+

160,00

0405 00 90 100

4-

181,13

0405 00 90 900

+

233,21

0,6700

0406 10 20 100

+

—

+

0,9502

0406 10 20 230

+

1,0010

400

+

1,0767

404

0404 90 53 911

+

0,0588

0404 90 53 913

+

0,1210

restitutie (**)

23,70

028

028

—

35,39

0404 90 53 915

+

0,1811

0404 90 53 917

+

0,2793

404

0404 90 53 919

+

0,4195

+

23,70

0404 90 53 933

+

28,43

0404 90 53 935

+

37,79

0404 90 53 937

+

0404 90 59 130

+

1,0847

0404 90 59 150

+

1,1817

0404 90 59 930

0404 90 59 950

+

+
+

0,9805

0404 90 91 100

+

0,6700

0404 90 91 910

+
+

0404 90 93 110

+

23,70
0,6700

0404 90 93 130

+

0,9502

0404 90 93 150

+

1,0010

0404 90 93 170

+

1,0767

0404 90 93 911

+

0,0588

0404 90 93 913

+

0,1210

0404 90 93 915

+

0,1811

0404 90 93 917

+

0,2793

12,24

037

—

039

404

—

79,06
—

81,10

0406 10 20 620

028

18,13

037

—

039

—

400
404

0,0588

0404 90 91 950

028

400

0,8603

0404 90 59 990

—

43,47

0406 10 20 610

39,33

0,5998

—

43,47
0406 10 20 290

400

0404 90 53 931

—

35,39

87,17
—

88,93

0406 10 20 630

028
037

039

400
404

21,75
—

—

99,07
—

100,41
0406 10 20 640

0,4195

028

—

037

—

039

—

400

117,82

0404 90 93 919

+

0404 90 93 931

+

23,70

0404 90 93 933

+

28,43

0404 90 93 935

+

37,79

0404 90 93 937

+

39,33

0404 90 99 130

+

1,0847

039

—

0404 90 99 150

+

1,1817

400

58,91

0404 90 99 930

+

0,5998

404

0404 90 99 950

+

0,8603

0404 90 99 990

+

0405 00 11 200

+

120,98

0,9805

0405 00 11 300

+

0405 00 11 500

404

—

117,82

040610 20 650

028
037

24,93
—

—

122,66
0406 10 20 660

+

—

0406 10 20 810

028

—

152,20

037

—

+

156,10

039

0405 00 11 700

+

160,00

400

19,10

0405 00 19 200

+

120,98

404

—

0405 00 19 300

+

152,20

—

19,10
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Nr. L 147/37

Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de
restitutie (**)

Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de

0406 10 20 830

028

—

0406 30 10 200

028

—

037

_

037

—

039

—

400
404

32,60

0406 10 20 850

028

—

037

—

039

—

400

—

39,43

404

—

44,12
0406 30 10 250

028

—

037

_

039

_

400

39,43

404

_

44,12

39,53
0406 30 10 300

404

039

400
—

32,60

restitutie (**)

028

—

—

39,53
0406 10 20 870

+

—

0406 10 20 900

+

—

037

—

039

_

400

57,91

404

—

64,73
0406 20 90 100

+

—

0406 20 90 913

028

—

400
404

0406 30 10 350

76,99

028

—

037

—

039

—

400

—

404

76,99
0406 20 90 915

028

—

400

102,65

39,43
—

44,12
0406 30 10 400

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

—

404

102,65

0406 20 90 917

0406 20 90 919

028

—

400

109,05

404

—

64,73
0406 30 10 450

028

—

037

—

039

—

109,05

400

84,31

028

—

404

—

400

121,89

404

94,20
0406 30 10 500

+

—

0406 30 10 550

028

—

121,89

037

_

039

—

—

0406 20 90 990

+

—

0406 30 10 100

+

—

400
404

0406 30 10 150

028

—

037

—

039

—

400

18,15

404

—

20,69

39,43
18,13
44,12

0406 30 10 600

I

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38

*•*

64,73

Nr. L 147/38
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Bedrag van de
restitutie (")

Produktcode

Bestemming (')

0406 30 10 650

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

84,31

400

57,91

404

—

404

restitutie (**)

Produktcode
0406 30 31 730

Bestemming (*)

—

64,73
94,20
0406 30 10 700

0406 30 31 910

028

—
—

028

—

037

037

—

039

039

—

400

400

84,31

404

404

■—

39,43
—

44,12
0406 30 31 930

028

—

037

—

94,20
0406 30 10 750

028

—

039

—

037

—

400

57,91

039

—

404

—

400

102,91

404

—

64,73
0406 30 31 950

114,99
0406 30 10 800

0406 30 31 300

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

028

—

037

—

039

—

400

102,91

0406 30 39 100

+

—

404

—

0406 30 39 300

028

—

037

—

94,20

1 14,99
0406 30 31 100

028

+

039

—

028

—

037

—

039

—

400
404

400
404

0406 30 39 500

18,15
—

028

—

037

—

039

—

18,13

44,12

20,69
0406 30 31 500

—

39,43

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38
64,73

400

39,43

404

—

0406 30 39 700

44,12
0406 30 31 710

028
037

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

94,20

—
—

039

—

400

39,43

404

028

—

44,12

0406 30 39 930

028

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

94,20

30. 6. 95
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Bedrag van de

Bestemming (*)

Bedrag van de
restitutie (")

0406 90 06 900

+

—

0406 90 07 000

028

—

—

037

—

400

102,91

039

—

404

—

400

117,82

1 14,99

404

Produktcode

Bestemming (*)

0406 30 39 950

028

—

037

—

039

0406 30 90 000

0406 40 50 000

0406 40 90 000

Nr. L 147/39

restitutie (**)

Produktcode

—

037

—

028

—

039

—

037

—

400

102,91

039

—

404

—

400

117,82

114,99

404

144,41
0406 90 08 100

—

028

—

400

108,78

0406 90 08 900

+

—

404

—

0406 90 09 100

028

—

114,66

037

—

028

—

039

—

400

108,78

400

117,82

404

144,41

—

404

114,66
0406 90 02 100

—

028

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

0406 90 09 900

+

—

0406 90 12 000

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

144,41
0406 90 02 900

+

—

0406 90 03 100

028

—

037

—

039

144,41
0406 90 14 100

—

400

117,82

404

—

+

—

0406 90 04 100

028

—

037
039

400
404

—

—

—

037

—

039

400

117,82
—

+

—

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

—

+

—

0406 90 16 100

144,41
028

—

039

0406 90 14 900

117,82

0406 90 05 100

—

037

144,41

—

0406 90 04 900

028

404

i 44,41
0406 90 03 900

—

144,41

144,41
0406 90 16 900

+

—

0406 90 21 900

028

—

—

037

—

400

117,82

039

—

404

—

400

117,82

144,41

404

0406 90 05 900

+

—

0406 90 06 100

028

—

—

137,48
0406 90 23 900

028

—

—

037

—

039

—

039

—

400

117,82

400

404

—

404

037

144,41

58,91
—

122,66

Nr. L 147/40

Produktcode

0406 90 25 900
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Bestemming f)

Bedrag van de
restitutie (**)

Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de
restitutie f*)

0406 90 35 990

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

117,82

—

404

404

122,66
0406 90 27 900

028

—

037

—

0406 90 37 000

039

400
404

50,87
—

028

—

037

—

039

_

400

117,82

404

103,95
0406 90 31119

—

028

—

037

—

037

81,58

—

039
400
404

81,58
167,67
126,88
167,67

400
404

—

037

—

039

404

0406 90 61 000

56,62
14,50
81,53

028

400

0406 90 63 100

—

52,92
13,56

028

—

037
039
400
404

95,19
95,19
192,25
145,01

75,99
0406 90 31 159

+

—

0406 90 33 1 1 9

028

—

037

—

039

—

400

56,62

404

14,50
81,53

0406 90 33 151

192,25
0406 90 63 900

028

—

037
039
400

63,45
63,45
1 35,95

404

72,51

0406 90 69 100

+

149,54
—

0406 90 69 910

028

—

028

—

037

—

037

63,45

039

—

52,92

039
400

63,45
135,95

13,56

404

400

404

75,99
0406 90 33 919

—

037

—

037

38,67

—

039
400
404

136,87

400
404

0406 90 73 900

56,62
14,50

028

81,53

—

38,67
108,78
136,87

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

52,92

400

58,91

13,56

404

400

404

0406 90 75 900

75,99
0406 90 35 190

72,51
149,54

028
039

0406 90 33 951

—

144,41

028

039

0406 90 31151

—

117,82

028

—

037
039
400
404

38,67
38,67
143,69
81,58

143,69

—

114,16

0406 90 76 100

028
037

21,75
—

039

400
404

53,26
—

100,41
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Nr. L 147/41

Bedrag van de
restitutie {**)

Produktcode

028

—

0406 90 85 995

037

—

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

58,91

404

—

Produktcode

Bestemming (*)

0406 90 76 300

Bestemming (*)

Bedrag van de

028

24,93

404

122,66
0406 90 76 500

028

—

037

—

039

—

400
404

67,98

028
037
039

400

0406 90 85 999

+

—

0406 90 86 100

+

—

0406 90 86 200

028

—

0406 90 78 500

81,10

—

0406 90 86 300

18,13

028

—

400

037

—

404

039

—

400

58,91

404

—

037

—

122,66

039

_

028

—

037

—

039

—

67,98

—

037

—

400
404

404

037

—

21,75

99,07
—

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

0406 90 87 100

+

0406 90 87 200

028

—

1 2,24

—

037

—

—

039

—

039

—

400

400

117,82

404

404

—

117,82
028

—

87,17

100,41
0406 90 86 900

50,87

103,95
028

028

400

—

—

—

88,93

0406 90 86 400

—

028

039

0406 90 87 300

028

—

039

039
400
404

38,67

400

143,69

404

81,58

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

18,13
—

38,67

—

—

037

037

028

81,10
81,10

—

143,69
0406 90 85 991

028
039

122,66

0406 90 85 910

—

100,41

404

0406 90 81 900

81,10

037

400

0406 90 79 900

—

—

404

0406 90 78 300

—

039

404

—

12,24

037

400

21,75

53,26

—

122,66

122,66
0406 90 78 100

restitutie (**)

87,17
—

88,93

0406 90 87 400

028

21,75

037

—

039

—

400
404

99,07
—

100,41

Nr. L 147/42
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Produktcode

Bestemming (*)

0406 90 87 951

028

037

Bedrag van de
restitutie (*")

Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de
restitutie (")

—

_

2309 10 15 500

+

38,67

2309 10 15 700

+

—

+

_

039

38,67

2309 10 19 010

400

136,87

2309 10 19 100

+

—

404

81,58

2309 10 19 200

+

—

2309 10 19 300

+

_

2309 10 19 400

+

_

2309 10 19 500

+

—

2309 10 19 600

+

_

2309 10 19 700

+

_

2309 10 19 800

+

_

2309 10 70 010

+

_

2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

10 70 100
10 70 200
10 70 300
10 70 500
10 70 600
10 70 700
10 70 800

+
+
+
+
+
+
+

20,03
26,71
33,39
40,05
46,73
53,41
58,76

2309 90 35 010

+

2309 90 35 100

+

—

2309 90 35 200

+

_

2309 90 35 300

+

—

136,87
0406 90 87 971

028
037
039

400
404

24,93
—
—

67,07
—

122,66
0406 90 87 972

028

—

400

35,39

404

—

43,47
0406 90 87 979

028

24,93

037

—

039

—

400
404

67,07
—

122,66
0406 90 88 100

+

0406 90 88 200

028

—

12,24

—

2309 90 35 400

+

—

2309 90 35 500

+

—

2309 90 35 700

+

—

037

—

2309 90 39 010

+

—

039

—

2309 90 39 100

+

—

2309 90 39 200

+

—

—

2309 90 39 300

4-

—

81,10

2309 90 39 400

+

—

400
404

0406 90 88 300

30. 6. 95

81,10

028

18,13

2309 90 39 500

+

—

037

—

2309 90 39 600

+

—

039

—

2309 90 39 700

+

—

2309 90 39 800

+

—

2309 90 70 010

+

_

2309 90 70 100
2309 90 70 200
2309 90 70 300
2309 90 70 500
2309 90 70 600
2309 90 70 700
2309 90 70 800

+
+
+
+
+
+
+

20,03
26,71
33,39
40,05
46,73
53,41
58,76

400
404

87,17
—

88,93
2309 10 15 010

+

2309 10 15 100

+

—
—

2309 10 15 200

+

—

2309 10 15 300

+

—

2309 10 15 400

+

—

(") De bestemmingscodes zijn die welke zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3079/94 van de Commissie (PB nr. L 325 van 17 . 12. 1994, blz.
17).

Het restitutiebedrag voor andere landen van bestemming dan die welke voor iedere „produktcode" zijn aangegeven, is aangeduid met ("").
Ingeval de bestemming (» + ") niet is aangegeven, geldt het restitutiebedrag dat van toepassing is voor alle andere landen van bestemming dan die welke in
artikel 1 , lid 2, zijn vermeld.

(**) 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 : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987,
blz. 1 ).
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Nr. L 147/43

VERORDENING (EG) Nr. 1513/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

vaststelt ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat, op grond van de bovenvermelde criteria

Gemeenschap,

vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen

de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie

op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit (*), gewijzigd

bij Verordening (EG) nr. 1363/95 (2), en met name op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 4, lid 1 ,

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),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4), en
met name op artikel 3, lid 3,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
132 van 16. 6. 1995, blz. 8.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

Code derde landen (')

0702 00 35

052

0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0809 10 30

0809 20 41 , 0809 20 49

0809 30 3 1 , 0809 30 39

0809 40 20

Forfaitaire
invoerwaarde

49,3

060

80,2

066

41,7

068

32,4

204

50,9

212

117,9

624

75,0

999

63,9

052

50,1

053

166,9

060

39,2

066

53,8

068

60,4

204

49,1

624

207,3

999

89,5

052

55,4

204

77,5

624

196,3

999

109,7

388

67,3

528

50,4

600

54,7

624

78,0

999

62,6

052

133,4

064

133,6

999

133,5

052

188,2

064

150,1

068

228,7

400

225,8

624

282,4

676

166,2

999

206,9

220

121 ,8

624

106,8

999

114,3

624

262,7

999

262,7

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 3079/94 van de Commissie (PB nr. L 325 van 17. 12.
1994, blz. 17). De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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Nr. L 147/45

VERORDENING (EG) Nr. 1514/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 437/95 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van een bijzondere restitutie bij de
uitvoer van vlees van pluimvee naar bepaalde derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee ('), laatste

lijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/

94 (2), en met name op artikel 9, lid 3, en artikel 15,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2779/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende algemene voorschriften betref
fende de toekenning van restituties bij de uitvoer en
criteria voor het bepalen van het restitutiebedrag in de
sector slachtpluimvee (3), en met name op artikel 7, lid 3,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 437/95 (4), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1419/95 (^ de
uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van een bijzon
dere restitutie bij de uitvoer van vlees van pluimvee naar
bepaalde derde landen zijn vastgesteld ;
Overwegende dat voor de op grond van Verordening (EG)
nr. 437/95 afgegeven certificaten enerzijds Verordening
(EEG) nr. 3652/81 van de Commissie van 18 december
1981 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor het
stelsel van certificaten met vaststelling vooraf van de resti
tuties in de sector slachtpluimvee en eieren (6), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1030/95 O, en ander

zijds Verordening (EG) nr. 1521 /94 van de Commissie van
29 juni 1994 tot beperking van de geldigheidsduur van de
uitvoercertificaten waarvoor al dan niet vaststelling vooraf

van de uitvoerrestitutie geldt (8), van toepassing zijn ; dat
zo snel mogelijk gevolg moet worden gegeven aan de op
26 en 27 juni 1995 ingediende aanvragen om voorfixatie
certificaten ;

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

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EG) nr. 437/95 wordt het
volgende lid toegevoegd :
„3 .

In afwijking van artikel 4, lid 1 , van Verorde

ning (EEG) nr. 3652/81 worden voor de op 26 en 27
juni 1995 ingediende en ten laatste op 28 juni 1995
om 12 uur aan de Commissie medegedeelde
aanvragen de voorfixatiecertificaten afgegeven op 30
juni 1995."
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(<) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
P) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 90.

(4)
(J)
(6)
0

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

45 van 1 . 3. 1995, blz. 30.
141 van 24. 6. 1995, blz. 8.
364 van 19. 12. 1981 , blz. 19.
103 van 6. 5. 1995, blz. 36.

(8) PB nr. L 162 van 30. 6. 1994, blz. 47.
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VERORDENING (EG) Nr. 1515/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2245/90 houdende uitvoeringsbepalingen
van de regeling voor invoer van produkten van de GN-codes 0714 10 91 en
0714 90 11 van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de

Stille Oceaan (ACS) of uit de landen en gebieden overzee (LGO), ter uitvoering
van de Overeenkomst inzake de landbouw die is gesloten in het kader van de
Uruguay-Ronde
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Voor het verkoopseizoen 1995/ 1996 wordt Verordening
(EEG) nr. 2245/90 als volgt gewijzigd :

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van

1 . Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door de volgende

22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over

tekst :

gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de

„ 2.

multilaterale handelsbesprekingen van de
Ronde ('), en met name op artikel 3, lid 1 ,

Uruguay

Overwegende dat in verband met de invoerregeling in de
sector granen op grond van de landbouwovereenkomst die
is gesloten in het kader van de multilaterale handelsbes
prekingen van de Uruguay-Ronde, overgangsmaatregelen
nodig zijn voor de aanpassing van de concessies, in de
vorm van een vrijstelling van de invoerheffing, voor een
aantal produkten van de GN-codes 0714 10 91 en
0714 90 11 van oorsprong uit de ACS-Staten en de landen

In vak 24 van het certificaat wordt een van de

volgende vermeldingen aangebracht :
— Producto ACP/PTU :

— exención de derechos de importación
— apartado 2 del artículo 1 y apartados 1 y 3 del
artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 715/90,
— AVS/OLT-produkt :
— fritagelse for importtold
— forordning (EØF) nr. 715/90 : artikel 1 , stk. 2,
og artikel 14, stk. 1 og 3,

en gebieden overzee ;

— Erzeugnis AKP/ULG :

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2245/90 van
de Commissie van 31 juli 1990 houdende uitvoeringsbe
palingen van de regeling voor invoer van produkten van
de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 van oorsprong uit
de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille

Oceaan (ACS) of uit de landen en gebieden overzee
(LGO) (2), een aantal uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
met betrekking tot de preferentiële voorwaarden, in de
vorm van een vrijstelling van de invoerheffing, voor
produkten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 ;
dat deze bepalingen voorlopig moeten worden aangepast
omdat per 1 juli 1995 de heffingen worden vervangen
door douanerechten en de vaststelling vooraf van de

belasting bij invoer wordt afgeschaft ;
Overwegende dat de douanerechten van het gemeen
schappelijk douanetarief moeten worden toegepast die

gelden op de dag van aangifte van de ingevoerde goederen
voor het vrije verkeer ;

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

(•) PB nr. L 349 van 22. 12. 1994, blz. 105 .
2) PB nr. L 203 van 1 . 8 . 1990, blz. 47.

— Befreiung vom Einfuhrzoll
— Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 1 Absatz
2 und Artikel 14 Absätze 1 und 3,

— Ttpoïóv AKE/YXE :

— απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό
— άρSρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 14 παρά
γραφοι 1 και 3 του κανονισμού (EOK) αριθ.
715 /90,

— ACP/OCT product :
— exemption from import duty

— Regulation (EEC) No 715/90, Article 1 (2) and
Article 14 ( 1 ) and (3),

— produit ACP/PTOM :
— exemption de droit a 1 importation
— reglement (CEE) n0 715/90, article 1 er para
graphe 2 et article 14 paragraphes 1 et 3,

— prodotto ACP/PTOM :

— esenzione dal dazio ali importazione
— regolamento (CEE) n . 715/90, articolo 1 , para
grafo 2 e articolo 14, paragrafi 1 e 3,
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— Produkt ACS/LGO :

Nr. L 147/47

— ACP/OCT product :

— exemption from import duty
— Regulation (EEC) No 715/90, Artide 24 ( 1 )
— valid exclusively for release for free circulation
in the overseas departments,

— vrijstelling van invoerrecht
— Verordening (EEG) nr. 715/90 : artikel 1 , lid 2,
en artikel 14, leden 1 en 3,

— produto ACP/PTU :
— isenção do direito de importação
— Regulamento (CEE) n? 715/90, n? 2 do artigo
1 ? e n ?s 1 e 3 do artigo 14?,

— produit ACP/PTOM :

— exemption de droit a 1 importation

— reglement (CEE) n° 715/90, article 24 para
graphe 1

— AKT-maista/Merentakaisista maista ]a merentakai
silta alueilta peräisin oleva tuote:

— vapautus tuontitullista
— asetuksen (ETY) N:o 715/90 1 artiklan 2 kohta

— exclusivement valable pour une mise en libre
pratique dans les départements d'outre-mer,
— prodotto ACP/PTOM :
— esenzione dal dazio ali importazione

ia 14 artiklan 1 ja 3 kohta,

— regolamento (CEE) n. 715/90, articolo 24, para
grafo 1

— AVS/ULT-produkt:

— valido esclusivamente per l'immissione in libera

— Befriad från importtull

pratica nei DOM,

— Förordning (EEG) nr 715/90 artiklarna 1.2, 14.1
och 14.3 ."

— Produkt ACS/LGO :

— vrijstelling van invoerrecht
— Verordening (EEG) nr. 715/90, artikel 24, lid 1

2. Artikel 4, lid 3, wordt vervangen door :
„3 .

In vak 24 van het certificaat wordt een van de

— geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer
brengen in de Franse overzeese departementen,

volgende vermeldingen aangebracht :
— Producto ACP/PTU :

— produto ACP/PTU :

— exención de derechos de importación
— apartado 1 del artículo 24 del Reglamento
(CEE) n° 715/90
— exclusivamente válido para el despacho a libre

— isenção do direito de importação
— Regulamento (CEE) n ? 715/90, n ? 1 do artigo
24?

— válido exclusivamente para uma introdução em
livre prática nos departementos ultramarinos,

práctica en los departamentos de Ultramar,
— AVS/OLT-produkt :

— fritagelse for importtold
— forordning (EØF) nr. 715/90 : artikel 24, stk. 1
— gælder udelukkende for overgang til fri omsæt
ning i de oversøiske departementer,

— AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakai
silta alueilta peräisin oleva tuote:
— vapautus tuontitullista
— asetuksen (ETY) N:o 715/90 24 artiklan 1 kohta
— voimassa

ainoastaan

merentakaisilla

alueilla

vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi,

— Erzeugnis AKP/ÜLG :
— Befreiung vom Einfuhrzoll
— Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 24

— AVS/ULT-produkt:

— Befriad från importtull
— Förordning (EEG) nr 715/90 artikel 24.1
— Uteslutande avsedd för övergång till fri omsät
tning i de utomeuropeiska länderna och territo

Absatz 1

— Gilt ausschließlich für die Abfertigung zum
freien Verkehr in den französischen überseei

rierna.''

schen Departements,

— 7ipoïóv AKE/YXE :
— απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό
— άρθρο 24 παράγραφος 1 , του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 715/90

— ισχύει αποκλειστικά για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία στα υπερπόντια
διαμερίσματα,

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 van 1 juli 1995 tot en met 30 juni
1996.

Nr. L 147/48
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

30 . 6. 95

30 . 6. 95
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Nr. L 147/49

VERORDENING (EG) Nr. 1516/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1722/93 tot vaststelling van de
toepassingsbepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1766/92 en (EEG) nr.
1418/76 van de Raad wat de regelingen inzake de produktierestituties in de sector
granen respectievelijk rijst betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

ling op grond waarvan een verlaagd invoerrecht wordt
toegepast, mag geen produktierestitutie worden toege
kend."

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

2. In artikel 3 worden de leden 2 en 3 vervangen door :

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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 7,

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. 3290/94, en met name op artikel 9,
Overwegende dat in verband met de in de sector granen
bestaande invoerregeling Verordening (EEG) nr. 1722/93
van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de
toepassingsbepalingen van de Verordeningen (EEG) nr.
1766/92 en (EEG) nr. 1418 /76 van de Raad wat de rege
lingen inzake de produktierestituties in de sector granen
respectievelijk rijst betreft (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3125/94 (5), op grond van de Over
eenkomst inzake de landbouw die is gesloten in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguay-Ronde moet worden aangepast ; dat, om na te
gaan of de produktierestitutie adequaat is, de ontwikke
ling van de prijzen van maïs en/of tarwe en gerst op de
wereldmarkt en op de markt van de Gemeenschap moet
worden gevolgd ;

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

„2.

De restitutie, per ton zetmeel uit maïs, tarwe,

aardappelen, rijst of breukrijst, wordt berekend op basis
van het verschil tussen :

i) de gedurende de betrokken maand geldende inter
ventieprijs voor granen, waarbij rekening wordt
gehouden met de voor de marktprijzen voor maïs
geconstateerde verschillen, en

ii) het gemiddelde van de representatieve invoerprijzen
cif Rotterdam die voor de berekening van de
invoerrechten op maïs zijn geconstateerd in de twee

weken voorafgaande aan de maand van toepassing,
vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,60 .

3.

De restitutie, per ton zetmeel uit gerst of haver

wordt berekend op basis van het verschil tussen :

i) de gedurende de betrokken maand geldende inter
ventieprijs voor granen, waarbij rekening wordt
gehouden met de voor de marktprijzen voor gerst
geconstateerde verschillen, en

ii) het gemiddelde van de representatieve invoerprijzen
cif Rotterdam die voor de berekening van de
invoerrechten op gerst zijn geconstateerd in de twee

weken voorafgaande aan de maand van toepassing,
vermenigvuldigd met de coëfficiënt 2,7."

3. Artikel 12 wordt vervangen door :
„Artikel 12

Binnen drie maanden na het einde van iedere, in
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 3, lid 1 , bepaalde periode stellen de Lid-Staten
de Commissie in kennis van de soort, de hoeveelheden
en de oorsprong van het zetmeel (uit maïs, tarwe, aard

Artikel 1

appelen, gerst, haver of rijst) waarvoor restituties zijn
betaald, en van de soort en de hoeveelheden van de

Verordening (EEG) nr. 1722/93 wordt als volgt gewijzigd :

produkten waarvoor het zetmeel is gebruikt."

1 . Artikel 1 , lid 6, wordt vervangen door :

„6. Voor zetmeel uit granen of aardappelen dat in de
Gemeenschap is ingevoerd in het kader van een rege
(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .

(4) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 112.

V) PB nr. L 330 van 21 . 12. 1994, blz. 39.

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.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1995.

Nr. L 147/ 50
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

30 . 6. 95
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Nr. L 147/51

VERORDENING (EG) Nr. 1517/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor mengvoeders op basis

van granen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende
bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en
uitvoercertificaten in de sector granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

Overwegende dat daartoe met het oog op de betaling van
de restitutie slechts die produkten in aanmerking
genomen mogen worden die zowel uit het oogpunt van

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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 10, lid 4, artikel 11 , lid 4, artikel 13, lid
11 , en artikel 16, lid 2,

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. 3290/94, en met name op artikel 13, lid 4, artikel

de in het voeder verwerkte hoeveelheid als uit dat van

hun kenmerken werkelijk representatief zijn voor de
substantie van het betrokken voeder op basis van granen,
namelijk granen, meel van granen en niet-bereide
produkten afkomstig van het malen en het verwerken van
granen, met uitsluiting van andere produkten, die slechts
als een aanvullend of marginaal bestanddeel in dit soort
voeder worden verwerkt ;

Overwegende dat voor de berekening van de restitutie
voor deze verschillende graanprodukten met name reke
ning moet worden gehouden met het verschil dat voor de
basisgranen, namelijk maïs, tarwe en gerst, tussen de
prijzen op de wereldmarkt en die op de markt van de
Gemeenschap bestaat ;

14, lid 16, en artikel 17,

Overwegende dat voederbereidingen van GN-code 2309
naar gelang van de samenstelling ervan onder de wer
kingssfeer vallen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of
van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27
juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten (4), laat

stelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oosten
rijk, Finland en Zweden en bij Verordening (EG) nr.
3290/94 ; dat, voor zover deze produkten onder Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 vallen, de invoerheffing per 1 juli
1995 door een invoerrecht wordt vervangen ;

Overwegende dat in artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 is bepaald dat voor alle invoer in of uitvoer uit de
Gemeenschap van de in artikel 1 van die verordening
bedoelde produkten een in- of uitvoercertificaat moet
worden overgelegd ; dat deze produkten ook bereidingen
van de soort gebruikt voor het voederen van dieren
omvatten ;

Overwegende dat op grond van artikel 13 van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 een uitvoerrestitutie voor de in
bijlage A bij die verordening aangegeven produkten kan
worden toegekend ; dat die restitutie met name tot doel
heeft het verschil tussen de prijzen van de basisprodukten
in de Gemeenschap en die op de wereldmarkt te over
bruggen ; dat de algemene regels voor de toekenning van

Overwegende dat de vooraf vastgestelde restitutie moet
worden aangepast aan de hand van de elementen waarvan

is uitgegaan voor de vaststelling van de restitutie ; dat bij
deze aanpassing rekening moet worden gehouden met het
gehalte aan graanprodukten ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1913/69 van de
Commissie van 29 september 1969 betreffende de toeken
ning en de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer
van mengvoeders op basis van granen (*), laatstelijk gewij

zigd bij Verordening (EG) nr. 1707/94 (6), en Verordening
(EEG) nr. 1619/93 van de Commissie van 25 juni 1993 tot
vaststelling van toepassingsbepalignen van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de regeling voor voor
dieren bestemde mengvoeders op basis van granen
betreft f), met ingang van 1 juli 1995 moeten worden
ingetrokken ; dat de bepalingen van bovengenoemde
verordeningen, na aan de huidige marktsituatie en aan de
tenuitvoerlegging van de in het kader van de multilaterale
handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten
overeenkomsten te zijn aangepast, in de onderhavige
verordening worden overgenomen ;

Overwegende dat het bepaalde in artikel 5, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 891 /89 van de Commissie (8), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/95 (9), is
overgenomen in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1162/95 van de Commissie van 23 mei 1995 houdende

deze restitutie dienen te worden vastgesteld ;
(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
349
166
148

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
31 . 12. 1994, blz. 105.
25. 6. 1976, blz. 1 .
28 . 6. 1968, blz. 13.

O
(6)
O
(8)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

246 van 30 .
180 van 14.
155 van 26.
94 van 7. 4.
106 van 11 .

9. 1969, blz. 11 .
7. 1994, blz. 19 .
6. 1993, blz. 24.
1989, blz. 13 .
5. 1995, blz. 8 .
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bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van

wordt verhoogd of verlaagd met het bedrag dat resulteert

invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en

uit elk van de in de leden 1 en 2 van artikel 1 2 van Veror

rijst ('), zodat laatstgenoemde verordening moet worden
gewijzigd om de afgifte van certificaten overeenkomstig
artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 mogelijk te

dening (EG) nr. 1162/95 bedoelde aanpassingen, per ton

maken ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen

geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor

in het voeder verwerkt graanprodukt. Bovendien wordt de

restitutie, in voorkomend geval, aangepast aan de hand
van de in de maand van uitvoer geldende prijs voor melk
poeder.

Voor melkpoeder wordt een correctiebedrag vastgesteld
om rekening te houden met de in de maand van uitvoer

zitter bepaalde termijn,

geldende steun voor melkpoeder dat voor diervoeding is
bestemd .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

TITEL I

2. Voor de toepassing van artikel 13, lid 8 , van Veror
dening (EEG) nr. 1766/92, wordt het bedrag „0" niet als
restitutie beschouwd, zodat de in lid 3 van artikel 12 van

Verordening (EG) nr. 1162/95 bedoelde aanpassing in dit
geval niet van toepassing is.

Restituties
Artikel 4

Artikel 1

1.

De uitvoerrestituties voor de produkten van de

GN-codes
2309 10 33,
2309 90 33,

2309 10 11 ,
2309 10 13,
2309 10 31 ,
2309 10 51 ,
2309 10 53,
2309 90 31 ,
2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 en

2309 90 53, die in bijlage A bij Verordening (EEG) nr.
1766/92 zijn vermeld, hierna „mengvoeders op basis van

granen" te noemen, worden overeenkomstig de bepa
lingen van deze verordening vastgesteld.

1 . Uiterlijk bij het vervullen van de douaneformali
teiten doet de exporteur bij de bevoegde instanties opgave
van de volledige samenstelling van het mengvoeder op
basis van granen, waarbij hij per post van de landbouw
produktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties aangeeft
welk percentage van elke soort produkt daarin is verwerkt,
en wat de juiste hoeveelheid maïs en andere granen is.

2. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
zich van de juistheid van de opgave te vergewissen.

2. De mengvoeders op basis van granen worden inge
deeld volgens de in bijlage I aangegeven GN-codes.
Artikel 2

1.

Voor de vaststelling van de bij uitvoer van mengvoe

ders op basis van granen gedurende een bepaalde maand
te verlenen restitutie per ton graan in deze mengvoeders,
worden met name de volgende criteria toegepast :

a) het gemiddelde van de restituties die in de voorgaande
maand voor de meest gebruikelijke basisgranen zijn

toegekend, aangepast aan de hand van de maandelijkse
verhoging ;

Artikel 5

De Lid-Staten delen de Commissie dagelijks vóór 15.00
uur (plaatselijke tijd Brussel) mee voor welke hoeveel
heden mengvoeder op basis van granen certificaten zijn
aangevraagd. In deze mededeling moet onderscheid
worden gemaakt tussen de aanvragen met en die zonder
uitvoerrestitutie of uitvoerheffing.
In deze mededeling moeten ook de in het mengvoeder
verwerkte maximumhoeveelheden graan die in de
aanvragen om uitvoercertificaten zijn vermeld, worden
aangegeven .

b) het gemiddelde van de invoerrechten voor de meest
gebruikelijke basisgranen ;
TITEL II

c) de mogelijkheden en de voorwaarden voor de afzet van
de betrokken produkten op de wereldmarkt ;

Schaarsteclausule

d) de noodzaak verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te voorkomen ;

Algemene bepalingen

e) het economisch aspect van de uitvoer.
2. De restituties worden minstens eenmaal per maand
vastgesteld .
Artikel 3

1.

De restitutie wordt, in voorkomend geval, aangepast

overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr.
1162/95. Deze aanpassing bestaat hierin dat de restitutie
{') PB nr. L 117 van 24. 5. 1995, blz. 2.

Artikel 6

1 . Wanneer voor een of meer produkten is voldaan aan
de voorwaarden als bedoeld in artikel 1 6 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 en in artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1418 /76, kan de Commissie de volgende maatregelen
nemen :

a) toepassing van een uitvoerheffing. Deze heffing wordt
eenmaal per week door de Commissie vastgesteld. Zij
kan naar bestemming worden gedifferentieerd ;
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b) volledige of gedeeltelijke schorsing van de afgifte van
uitvoercertificaten ;

c) volledige of gedeeltelijke afwijzing van de in behande
ling zijnde aanvragen om uitvoercertificaten.
2. De in lid 1 , onder a), bedoelde uitvoerheffing is die
welke geldt op de dag waarop de douaneformaliteiten
worden vervuld.

Op een tegelijk met de certificaataanvraag ingediend
verzoek van de belanghebbende wordt evenwel voor
uitvoer tijdens de geldigheidsduur van het betrokken
certificaat de uitvoerheffing toegepast die gold op de dag
waarop de certificaataanvraag is ingediend.
3 . De Commissie brengt haar besluit ter kennis van de
Lid-Staten en maakt het openbaar.
Artikel 7

Het gehalte aan zuivelprodukten van mengvoeders op
basis van granen kan voor de berekening van de restitutie
worden bepaald door het lactosegehalte per ton betrokken
produkt met de coëfficiënt 2 te vermenigvuldigen .

Nr. L 147/ 53

2309 10 33, 2309 10 51 , 2309 10 53, 2309 90 31 ,
2309 90 33, 2309 90 41 , 2309 90 43, 2309 90 51 en

2309 90 53, die minder dan 50 gewichtspercenten
zuivelprodukten bevatten, in de aanvraag om een
uitvoercertificaat voorkomen :

— in vak 15, de omschrijving en de code met acht
cijfers van het produkt ; de belanghebbende mag
produkten aangeven van twee of meer op elkaar
volgende onderverdelingen met elf cijfers van de
restitutienomenclatuur ;

— in vak 1 6, de vermelding „2309" ;
— in de vakken 17 en 18 , de uit te voeren hoeveel

heden mengvoeder ;

— in vak 20, voor zover bekend, het in het meng
voeder te verwerken gehalte aan graanprodukten,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen maïs en
andere granen ; anders, wanneer de tweede moge
lijkheid om vak 15 in te vullen wordt benut, de
marge voor de verwerking van maïs en andere
graansoorten .

De in de aanvraag vermelde gegevens moeten ook in
het uitvoercertificaat voorkomen .".

Artikel 8

Wanneer voor de toepassing van deze verordening, zowel
voor de invoer- als voor de uitvoerregeling, het zetmeel
of het lactosegehalte moet worden bepaald, worden de
analysemethoden voor zetmeel volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en die voor
lactose volgens de procedure van artikel 30 van Verorde

Artikel 10

De Verordeningen (EEG) nr. 1913/69 en (EEG) nr.
1619 /93 worden met ingang van 1 juli 1995 ingetrokken .
Zij blijven echter van toepassing voor de vóór 1 juli 1 995
afgegeven invoercertificaten .

ning (EEG) nr. 804/68 vastgesteld.
Artikel 11

Artikel 9

Artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1162/95 wordt
vervangen door :

„2. In afwijking van artikel 13 bis van Verordening
(EEG) nr. 3719/88 moeten voor de produkten van de
GN-codes

2309 10 11 ,

2309 10 13,

2309 1031 ,

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing voor de op of na 1 juli 1995 afge
geven certificaten .

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

GN-code

Omschrijving

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren :

ex 2309 10

— honde - en kattevoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein :

— — bevattende glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrine
stroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelprodukten :
— — — bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of
maltodextrinestroop :

_ _ _ _ geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10
gewichtspercenten :
2309 10 11

_____ geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten
van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 1013

_____ met een gehalte aan zuivelprodukten van 1 0 of meer doch minder dan 50
gewichtspercenten
— — — — met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichts
percenten :

2309 10 31

_____ geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten
van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 10 33

_____ met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder dan 50
gewichtspercenten

_ _ _ _ met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten :
2309 10 51

_____ geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten
van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 10 53

_____ met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer doch minder dan 50
gewichtspercenten

ex 2309 90

— andere :
— — andere :

— — — bevattende glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextri
nestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelprodukten :
— — — — bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of
maltodextrinestroop :
— — — — — geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10
gewichtspercenten :

2309 90 31

______ geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelpro

2309 90 33

— met een gehalte aan zuivelprodukten van 1 0 of meer doch minder dan
50 gewichtspercenten

dukten van minder dan 10 gewichtspercenten

— — — — — met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30
gewichtspercenten :
2309 90 41

______ geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelpro
dukten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 43

______ met een gehalte aan zuivelprodukten van 1 0 of meer doch minder dan
50 gewichtspercenten
— — — - — met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten :

2309 90 51

— geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelpro
dukten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 53

______ met een gehalte aan zuivelprodukten van 1 0 of meer doch minder dan
50 gewichtspercenten
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VERORDENING (EG) Nr. 1518/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen (EEG) nr.
1418 /76 en (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoer- en
uitvoerregeling voor verwerkte produkten op basis van granen en rijst en tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de
sector 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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 10, lid 4, artikel 11 , lid 4, artikel 13, lid
11 , en artikel 16, lid 2,

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 de Akte van
Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij
Verordening (EG) nr. 3290/94, en met name op artikel 12,
lid 4, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 16, en artikel 17,

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

Artikel 1

1 . In deze verordening wordt onder „verwerkte produk
ten" verstaan de produkten of produktgroepen die zijn
aangegeven in :
a) bijlage A van Verordening (EEG) nr. 1766/92, met
uitzondering van de produkten van GN-code ex 2309 ;

b) artikel 1 , lid 1 , onder c), van Verordening (EEG) nr.
1418 /76.

2. In deze verordening wordt onder „basisprodukten"
verstaan de in artikel 1 , onder a) en b), van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 vermelde granen, alsmede breukrijst.

lid 11 ,

Overwegende dat de invoer- en uitvoerregeling door de
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de land
bouw van de Uruguay-Ronde belangrijke wijzigingen
ondergaat en dat daarom regels voor de toepassing van de

TITEL I

Restituties

invoerrechten en de restituties in het handelsverkeer met

Artikel 2

derde landen dienen te worden vastgesteld voor verwerkte

1.
Bij het bepalen van de restitutie die voor de
verwerkte produkten kan worden toegekend, wordt met
name rekening gehouden met :
a) de ontwikkeling van de prijzen van de basisprodukten
in de Gemeenschap en op de wereldmarkt ;
b) de voor de vervaardiging van het betrokken produkt
benodigde hoeveelheden van de basisprodukten en, in
voorkomend geval, het feit dat deze laatste onderling
verwisselbaar zijn ;
c) de eventuele cumulatie van restituties voor verschil
lende produkten die met hetzelfde verwerkingsprocédé
uit een zelfde basisprodukt zijn vervaardigd ;
d) de mogelijkheden en voorwaarden voor de verkoop van
de verwerkte produkten op de wereldmarkt.

produkten op basis van granen en rijst met uitzondering
evenwel van mengvoeders, waarvoor bijzondere regels
worden vastgesteld ;
Overwegende dat de restitutie het verschil moet over
bruggen tussen de prijzen van de produkten in de
Gemeenschap en de wereldmarktprijzen ; dat daartoe de
criteria voor de bepaling van de restitutie dienen te
worden vastgesteld, waarbij het in hoofdzaak gaat om de
prijzen van de basisprodukten in en buiten de Gemeen
schap en om de mogelijkheden en voorwaarden voor de
verkoop van de verwerkte produkten op de wereldmarkt ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1620/93 van de
Commissie (4) met ingang van 1 juli 1995 moet worden
ingetrokken ; dat de bepalingen van die verordening
derhalve in de onderhavige verordening worden overgeno
men, waarbij zij worden aangepast aan de huidige markt
situatie en aan de tenuitvoerlegging van de overeenkom

sten die zijn gesloten in het kader van de multilaterale
handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde ;
(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.

2. De restituties worden ten minste eenmaal per
maand vastgesteld.
Artikel 3

1.
De restitutie wordt aangepast overeenkomstig artikel
12 van Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commis
sie (*). De aanpassing geschiedt door de restitutie te

3 PB nr. L 166 van 25. 6 . 1976, blz. 1 .

(*) PB nr. L 155 van 26. 6. 1993, blz. 29.

O PB nr. L 117 van 24. 5. 1995, blz. 2.
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verhogen of te verlagen met het uit elk van de aanpas
singen als bedoeld in artikel 12, leden 1 en 2, van Veror
dening (EG) nr. 1162/95 voortvloeiende bedrag per ton

basisprodukt, vermenigvuldigd met de coëfficiënt die voor
het betrokken verwerkte produkt in kolom 4 van bijlage I
is aangegeven .

2. Voor de toepassing van artikel 13, lid 8 , van Veror
dening (EEG) nr. 1766/92 wordt het bedrag nul niet als
een restitutie beschouwd, zodat de in artikel 12, lid 3, van

Verordening (EG) nr. 1162/95 bedoelde aanpassing in dit
geval niet van toepassing is.
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b) volledige of gedeeltelijke schorsing van de afgifte van
uitvoercertificaten ;

c) volledige of gedeeltelijke afwijzing van de in behande
ling zijnde aanvragen om uitvoercertificaten .

2. De in lid 1 , onder a), bedoelde uitvoerheffing is die
welke geldt op de dag waarop de douaneformaliteiten
worden vervuld.

Op een tegelijk met de certificaataanvraag ingediend
verzoek van de belanghebbende wordt evenwel voor
uitvoer tijdens de geldigheidsduur van het betrokken

certificaat de uitvoerheffing toegepast die gold op de dag
Artikel 4

1 . De Lid-Staten delen de Commissie elke dag vóór
15.00 uur (Brusselse tijd) mede voor welke hoeveelheden
uitvoercertificaten zijn aangevraagd.

waarop de certificaataanvraag is ingediend.
3. De Commissie brengt haar besluit ter kennis van de
Lid-Staten en maakt het openbaar.
Artikel 6

2. Voor de verwerkte produkten op basis van granen en
rijst die in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1162/95 niet zijn genoemd, delen de Lid-Staten de
Commissie voor elke produktcode als vastgesteld in de

bijlage van Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie ('), uiterlijk op woensdag van elke week voor
de voorgaande week mede voor welke hoeveelheden certi
ficaten zijn afgegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt

Zo nodig worden de methoden om het as-, vet- en

zetmeelgehalte te bepalen, het denatureringsprocédé en
alle andere analysemethoden die nodig zijn om deze
verordening ten aanzien van de invoer- of uitvoerregeling
toe te passen, vastgesteld volgens de procedure van artikel
23 van Verordening (EEG) nr. \ 766I92 en van artikel 27
van Verordening (EEG) nr. 1418/76.

tussen de met een restitutie en de zonder restitutie uit te

voeren produkten.

Artikel 7

TITEL II

In artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1162/95
wordt GN-produktcode 1104 22 99 ingevoegd na
GN-code 1104 21 50.

Schaarsteclausule
Artikel 8

Algemene bepalingen
Artikel 5

1 . Wanneer voor een of meer produkten is voldaan aan
de voorwaarden als bedoeld in artikel 1 6 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 en in artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1418/76, kan de Commissie de volgende maatregelen
nemen :

a) toepassing van een uitvoerheffing. Deze heffing wordt
eenmaal per week door de Commissie vastgesteld. Zij
kan naar bestemming worden gedifferentieerd ;

Verordening (EEG) nr. 1620/93 wordt ingetrokken met
ingang van 1 juli 1995. Zij blijft evenwel van toepassing
voor de vóór 1 juli 1995 afgegeven invoercertificaten.
Artikel 9

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

Zij is van toepassing voor de certificaten die op of na 1
juli 1995 worden afgegeven .

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLBR

Lid van de Commissie

(■) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

GN-code

Omschrijving

1

2

Basis

produkt
3

Coëfficiënt

4

1102

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren :

1102 20 10 200

Maïsmeel van een gehalte aan vetstoffen van ten hoogste 1,3 gewichtspercent en
met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste
0,8 gewichtspercent

Maïs

1,40

1102 20 10 400

Maïsmeel met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,3 gewichtspercent en
ten hoogste 1,5 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent

Maïs

1,20

1102 20 90 200

Maïsmeel met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,5 gewichtspercent en
ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent

Maïs

1,20

1102 90 10 100

Ander van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste
0,9 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge
stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

Gerst

1,50

110290 10900

Ander van gerst, ander

Gerst

1,02

1 102 90 30 100

Ander van haver, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste
2,3 gewichtspercenten en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 1,8 gewichtspercent, met een vochtgehalte van 11 %
of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

Haver

1,80

1103

Gries, griesmeel en pellets van granen :

1 103 12 00 100

Gries en griesmeel van haver, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 2,3 gewichtspercenten en met een gehalte aan doppen van 0,1
gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van 1 1 % of minder en
waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is
Gries en griesmeel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen van ten hoogste 0,9
gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge
stof, van ten hoogste 0,6 gewichtspercent
Gries en griesmeel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 0,9
gewichtspercent en ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent

Haver

1,80

Maïs

1,80

Maïs

1 ,40

1103 13 10 100

1 1 03 13 10 300

1103 13 10 500

Gries en griesmeel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen van meer dan 1,3
gewichtspercent en ten hoogste 1,5 gewichtspercent en met een gehalte aan
ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent

Maïs

1,20

1103 13 90 100

Ander gries en griesmeel van maïs, met een gehalte aan vetstoffen van meer
dan 1,5 gewichtspercent en ten hoogste 1,7 gewichtspercent en met een gehalte
aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent

Maïs

1,20

1103 19 10000

Gries en griesmeel van rogge

Rogge

1,00

1103 19 30 100

Gries en griesmeel van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

Gerst

1,55

1103 21 00 000

Pellets van tarwe

Tarwe

1,02

1103 29 20 000

Pellets van gerst

Gerst

1,02

1104

Op andere wijze bewerkte granen (bij voorbeeld gepeld, geplet, in vlok
ken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post
1006 ; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen :

110411 90 100

Granen van gerst, in vlokken, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

Gerst

1,50
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Omschrijving

1

2
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Basis

produkt
3

Coëfficiëni

4

1104 12 90 100

Granen van haver, in vlokken, met een asgehalte, berekend op de droge stof,
van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van 0,1
gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van 1 2 % of minder en
waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

Haver

2,00

1104 1290300

Granen van haver, in vlokken, met een asgehalte, berekend op de droge stof,
van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten, met een gehalte aan doppen van meer
dan 0,1 gewichtspercent en minder dan 1,5 gewichtspercent, met een vochtge
halte van 12 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

Haver

1,60

1104 19 10 000

Granen, geplet of in vlokken, van tarwe

Tarwe

1,02

1104 19 50 110

Granen van maïs, in vlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe
celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,7 gewichtspercent

Maïs

1,60

1104 19 50 130

Granen van maïs, in vlokken, met een gehalte aan vetstoffen, berekend op de
droge stof, van meer dan 0,9 gewichtspercent en ten hoogste 1,3 gewichtsper
cent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten

Gerst

1,30

hoogste 0,8 gewichtspercent

1 104 21 10 100

Granen van gerst, gepeld, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten
hoogste 1 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de
droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent

Gerst

1,50

1104 21 30 100

Granen van gerst, gepeld en gesneden of gebroken („grutten"), met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 1 gewichtspercent en met een
gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9
gewichtspercent

Gerst

1,50

1104 21 50 100

Granen van gerst, gepareld, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 1 gewichtspercent (zonder talk) — le categorie

Gerst

2,00

1 104 21 50 300

Granen van gerst, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste
1 gewichtspercent (zonder talk) — 2e categorie

Gerst

1,60

1104 22 10 100

Granen van haver, gepeld, met een asgehalte, berekend op de droge stof, van
ten hoogste 2,3 gewichtspercenten en met een gehalte aan doppen van 0,5
gewichtspercent of minder, met een vochtgehalte van 1 1 % of minder en
waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

Haver

1,60

1104 22 30 100

Granen van haver, gepeld en gesneden of gebroken („grutten"), met een asgehalte, berekend op de droge stof, van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten en met
een gehalte aan doppen van 0,1 gewichtspercent of minder, met een vochtge
halte van 1 1 % of minder en waarvan de peroxydase praktisch onwerkzaam is

Haver

1,70

11042299 100

Gepunte haver

Haver

1,02

1104 23 10 100

Granen van maïs, gepeld, al dan niet gesneden of gebroken, met een gehalte
aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van ten hoogste 0,9 gewichtspercent
en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend op de droge stof, van ten hoogste
0,6 gewichtspercent („grutten")

Maïs

1,50

1104 23 10 300

Granen van maïs, gepeld, al dan niet gesneden of gebroken, met een gehalte
aan vetstoffen, berekend op de droge stof, van meer dan 0,9 gewichtspercent en
ten hoogste 1,3 gewichtspercent en met een gehalte aan ruwe celstof, berekend
op de droge stof, van ten hoogste 0,8 gewichtspercent („grutten")

Maïs

1,15

1104 29 11 000

Granen van tarwe, gepeld, niet gesneden of gebroken

Tarwe

1,02

11042951 000

Granen van tarwe, gepeld, enkel gebroken

Tarwe

1,00

1104 29 55 000

Granen van rogge, gepeld, enkel gebroken

Tarwe

1,00

110430 10000

Tarwekiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen

Tarwe

0,25

1104 30 90 000

Kiemen van andere granen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen

Maïs

0,25
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GN-code

Omschrijving

1

2

Nr. L 147/59

Basis

produkt
3

Coëfficiënt

4

1107

Mout, ook indien gebrand :

1107 10 11 000

Niet gebrand, van tarwe, in de vorm van meel

Tarwe

1,78

1107 10 91 000

Niet gebrand, ander, in de vorm van meel

Gerst

1,78

1108

Zetmeel en inuline :

1108 11 00 200

Tarwezetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %
Tarwezetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 84%, doch minder
dan 87 % , en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

Tarwe

2,00

Tarwe

2,00

1108 12 00 200

Maïszetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid
in de droge stof van ten minste 97 %

Maïs

1,60

1108 12 00 300

Maïszetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 84 % , doch minder dan
87 % , en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

Maïs

1,60

1108 1300200

Aardappelzetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 80% en een
zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

Maïs

1,60

1108 1300300

Aardappelzetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 77% , doch
minder dan 80 %, en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %

Maïs

1,60

1108 19 10 200

Rijstzetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid
in de droge stof van ten minste 97 %
Rijstzetmeel met een droge-stofgehalte van ten minste 84 % , doch minder dan

Rijst

1,52

Rijst

1,52

Maïs

2,09

Glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend, bevattende in droge toestand, 99 of meer ge
wichtspercenten zuivere glucose, andere
Glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend, andere in wit kristallijn poeder, ook indien geag
glomereerd

Maïs

1,60

Maïs

2,09

1702 30 99 000

Glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend

Maïs

1,60

1702 40 90 000

Glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50
gewichtspercenten fructose bevattend

Maïs

1,60

1702 90 50 100

Maltodextrine, in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd

Maïs

2,09

1702 90 50 900

Andere maltodextrine en maltodextrinestroop

Maïs

1,60

1108 11 00 300

1108 19 10 300

87 % , en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97%
1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, glucose en fructose (levulose)

daaronder begrepen, in vaste vorm ; suikerstroop, niet gearomatiseerd
en zonder toegevoegde kleurstoffen ; kunsthonig, ook indien met
natuurhonig vermengd ; karamel :

1702 30 51 000

Glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend, bevattende, in droge toestand, 99 of meer
gewichtspercenten zuivere glucose in wit kristallijn poeder, ook indien geagglo
mereerd

1702 30 59 000

1702 30 91 000

1702 90 75 000

Karamel, in poeder, ook indien geagglomereerd

Maïs

2,19

1702 90 79 000

Karamel, andere

Maïs

1,52

2106 90 55 000

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder

Maïs

1,60

begrepen, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen van glucose en van
maltodextrine

Nr. L 147/60
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VERORDENING (EG) Nr. 1519/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden en bij Verordening ( EG) nr. 3290/94 (2), en met

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

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EG) nr. 502/95 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening ;
Overwegende dat krachtens de in het kader van de multi

laterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde
gesloten Overeenkomst inzake de landbouw het stelsel
van heffing met ingang van I juli 1995 wordt afgeschaft,

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),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EG) nr. 502/95 van de Commissie (*) en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage .

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

Artikel 2

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 28 juni 1995 geconstateerde representa
tieve marktkoers :

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1 995 .
Zij is van toepassing op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(5)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
(5 PB nr.

L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
L 50 van 7. 3 . 1995, blz. 15 .
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Nr. L 147/61

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)

GN-code

Derde landen (8)

0709 90 60
071290 19
1001 10 00

1 09,20 (2) f)
1 09,20 (2)(3)
47,20 OnC ')

1001 90 91

76,98

1001 90 99
1002 00 00

76,98 0 (n)
122,71 (6)

1003 00 10

102,30

1003 00 90

102,30 (9)

1004 00 00

103,27

1005 10
1005 90
1007 00
1008 10
1008 20

1 09,20 (2)(3)
1 09,20 (2)(3)
11 1,24 (4)
60,58 0
65,17 00

90
00
90
00
00

1008 30 00

0

1008 90 10
1008 90 90

O

0
0

1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90

153,36 0
153,36 (9)
153,36 (9)

1102
1103
1103
1107
1107

217,38
116,49
180,95
150,16
115,52

10 00
1110
11 90
10 11
10 19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

195,23 (10)
149,20 (9)
171,71 (10)

(') Voor harde tarwe („durum ) van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,7245 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening ( EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese
departementen worden ingevoerd .
(3) Voor maïs van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 2,186 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.

(5) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,7245 ecu per ton verminderd.
(') De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van
9. 6. 1977, blz. 10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1902/92 (PB nr. L 192 van 11.7. 1992, blz. 3),
en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10 . 12. 1971 , blz . 22), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 560/91 (PB nr. L 62 van 8 . 3 . 1991 , blz. 26).
(7) Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is .
(') Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de overeenkomsten die de Gemeenschap
met Polen en Hongarije heeft gesloten, of in het kader van de interimovereenkomsten die de Gemeenschap met
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het bepaalde in de
gewijzigde Verordening (EG) nr. 121 /94 of de gewijzigde Verordening (EG) nr. 335/94 afgegeven certificaat
EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage bij die verordeningen aangegeven heffingen.
("') Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1180/77 verminderd met 6,569 ecu per ton voor de
produkten van oorsprong uit Turkije.
(") De toe te passen heffing voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van Verordening (EG)
nr. 774/94, wordt beperkt overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige verordening.
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VERORDENING (EG) Nr. 1520/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van 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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, inzonderheid op artikel 1 3, lid 2, derde alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (2), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van
Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, inzon
derheid op artikel 17, lid 2, vierde alinea,

Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 en artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de

prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordeningen genoemde produkten en de prijzen van
deze produkten in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1431 /76 van de Raad f), houdende algemene
regels voor de toekenning van restituties bij de uitvoer en
de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag
voor de sector rijst, de restituties moeten worden vastge
steld met inachtneming van de bestaande situatie en de
vooruitzichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de
beschikbare hoeveelheden granen, rijst en breukrijst,
evenals van hun prijzen op de markt van de Gemeen
schap, en anderzijds van de prijzen van granen, rijst en
breukrijst en de produkten in de sector granen op de
wereldmarkt ; dat krachtens deze artikelen ook waar

borgen moeten worden geschapen dat op de graan- en
rijstmarkten een evenwichtige toestand heerst en een
natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de prijzen en
de handel plaatsvindt en dat bovendien rekening moet
worden gehouden met het economische aspect van de
bedoelde uitvoer en de noodzaak verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te vermijden ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1620/93 van de
Raad (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 438/95 O,
betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van
op basis van granen en rijst verwerkte produkten in
artikel 4 de specifieke criteria heeft vastgesteld waarmee
rekening moet worden gehouden voor de berekening van

Overwegende dat het wenselijk is de aan bepaalde
verwerkte produkten toe te kennen restitutie, al naar
gelang van het produkt, hoger of lager vast te stellen
volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het
gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het
zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere bete

kenis zijn voor de hoeveelheid basisprodukt die werkelijk
voor de vervaardiging van het verwerkte produkt is
gebruikt ;

Overwegende dat ten aanzien van maniokwortel en
andere tropische wortels en knollen en het daarvan
vervaardigde meel, het economische aspect van de
uitvoeren die, in het bijzonder gezien de aard en de
herkomst van deze produkten, zouden kunnen worden
overwogen op het ogenblik geen vaststelling van een

restitutie bij uitvoer behoeft ; dat het voor bepaalde
verwerkte produkten, gezien het geringe aandeel van de
Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet
noodzakelijk is een restitutie bij uitvoer vast te stellen ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere

produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (% laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (7), gedefinieerde representatieve
marktkoersen 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 landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1053/95 O ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (10), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/
95 ("), een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer
tussen de Europese Gemeenschap en de Federatieve
Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) ; dat dit
verbod niet geldt voor bepaalde omstandigheden die limi
tatief zijn opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 ; dat
daarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststel
ling van de restituties ;

de restitutie voor deze produkten ;
(')
(2)
(')
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
166 van 25. 6. 1976, blz. 36.
155 van 26. 6. 1993, blz. 29 .
45 van 1 . 3. 1995, blz. 32.

(6) PB
O PB
(■) PB
O PB
(,0) PB
(") PB

nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
nr. L 107 van 12. 5. 1995, blz. 4.
nr. L 102 van 28 . 4 . 1993, blz. 14.
nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
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Overwegende dat bepaalde verwerkte produkten op basis

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

van maïs een warmtebehandeling kunnen ondergaan,
waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die
niet overeenstemt met de kwaliteit van het produkt ; dat

Artikel 1

duidelijk moet worden aangegeven dat deze produkten,
die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmer
king komen voor uitvoerrestituties ;
Overwegende dat de marktsituatie ertoe leidt om geen
restituties vast te stellen ;

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

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder

d), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en in artikel 1 ,
lid 1 , onder c), van Verordening (EEG) nr. 1418/76
bedoelde produkten, waarop Verordening (EEG)
nr. 1 620/93 van toepassing is, worden vastgesteld in over
eenstemming met de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 147/ 64
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

,

(in ecu/ton)

Produktcode

Bedrag van de

1102 20 10 200 (2)
1 102 20 10 400 (2)
1 102 20 90 200 (2)

—
—
—

1104 23 10 100

—

1104 23 10 300

—

1104 29 11 000

—

1102 90 10 100

—

1104 29 51 000

—

1102 90 10 900

—

1104 29 55 000

—

1102 90 30 100

—

1104 30 10 000

—

1103 12 00 100

—

1104 30 90 000

—

1 103
1 103
1103
1103

—
—
—
—

1107 10 11 000

—

1107 10 91 000

—

1108 11 00 200

—

1108 11 00 300

—

13
13
13
13

10
10
10
90

100 (2)
300 (2)
500 (2)
100 (2)

restitutie (')

Produktcode

Bedrag van de
restitutie (')

1103 19 10 000

—

1108 12 00 200

_

1103 19 30 100

—

1108 12 00 300

—

1103 21 00 000

—

1108 13 00 200

—

1103 29 20 000

—

1108 13 00 300

—

1104 11 90 100

—

1108 19 10 200

—

1104 12 90 100

—

1108 19 10 300

—

1104 12 90 300

—

1109 00 00 100

—

1104 19 10 000

—

1104 19 50 110

—

1702 30 51 000 f)
1702 30 59 000 O

—
—

1104 19 50 130

—

1702 30 91 000

—

1104 21 10 100

—

1702 30 99 000

—

1104 21 30 100

—

1702 40 90 000

—

1104 21 50 100

—

1702 90 50 100

—

1104 21 50 300

—

1702 90 50 900

—

1104 22 10 100

—

1702 90 75 000

—

1104 22 30 100

—

1702 90 79 000

—

1104 22 99 100

—

2106 90 55 000

—

( 1) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93.
(2) Er worden geen restituties toegekend voor produkten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(■') De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB nr. L 281 van 1.11 . 1975, blz. 20).

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987,
blz. 1 ).
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Nr. L 147/65

VERORDENING (EG) Nr. 1521/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

uitvoer van de bedoelde produkten nauwkeuriger in

GEMEENSCHAPPEN,

aanmerking kan worden genomen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat op grond van artikel 4 van Verordening

Gemeenschap,

(EEG) nr. 1619/93 van de Commissie (4) de restitutie naar
bestemming kan worden gedifferentieerd ;

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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, en met name op artikel 13 , lid 2, derde alinea,

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 150 /95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van

Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd

dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

door een restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1913/69 van de
Commissie van 29 september 1969 betreffende de toeken
ning en de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer
van mengvoeders op basis van granen (2), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 1707/94 ('), heeft voorge
schreven dat er bij de berekening van de restitutie bij
uitvoer met name rekening moet worden gehouden met

het gemiddelde van de voor de meest algemeen gebruikte
basisgranen toegekende restituties en berekende heffingen
aangepast aan de hand van de in de lopende maand
geldende drempelprijs ;

Overwegende dat bij de berekening ook rekening moet
worden gehouden met het gehalte aan graanprodukten ;
dat, gemakshalve, de restitutie zou moeten worden betaald
voor twee categorieën „graanprodukten", namelijk voor
maïs, de meest gebruikte component van uitgevoerde
mengvoeders, en maïsprodukten, en voor „andere granen",
dat wil zeggen voor restitutie in aanmerking komende
graanprodukten, andere dan maïs en maïsprodukten ; dat
een restitutie zou moeten worden toegekend voor de
hoeveelheid graanprodukten in het mengvoeder ;

Overwegende dat anderzijds het bedrag van de restitutie
eveneens rekening moet houden met de afzetmogelijk
heden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken
produkten op de wereldmarkt, het belang dat men erbij
heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer ;

Overwegende evenwel dat het momenteel dienstig lijkt
om bij de vaststelling van de restituties uit te gaan van het
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen
die in het algemeen voor het betrokken mengvoeder
worden gebruikt zodat de economische realiteit bij de
(<) PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 246 van 30. 9. 1969, blz. 11 .
(3) PB nr. L 180 van 14. 7. 1994, blz. 19.

het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en

nr. 1053/95 (8) ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij tussentijds kan worden gewij
zigd ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (9), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (10),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de

Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro) ; dat dit verbod niet

geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 ; dat daarmee reke

ning moet worden gehouden bij de vaststelling van de
restituties ;

Overwegende dat bij toepassing van alle bovengenoemde
bepalingen, de restituties overeenkomstig de bijlage bij
deze verordening moeten worden vastgesteld ;

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

Artikel 1

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening
(EEG) nr. 1619/93 van toepassing is, zijn aangegeven in
de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.
(4) PB nr. L 155 van 26. 6. 1993, blz. 24.
(*) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(') PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
Q PB nr. L
(8) PB nr. L
O PB nr. L
O PB nr. L

108 van
107 van
102 van
138 van

1 . 5. 1993, blz. 106.
12. 5. 1995, blz. 4.
28 . 4. 1993, blz. 14.
21 . 6. 1995, 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, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer
voor mengvoeders op basis van granen

Produktcodes van de produkten die in aanmerking komen voor een restitutie bij uitvoer (') :
2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,

2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
2309 90 43 000 , 2309 90 51 000, 2309 90 53 000 .
(ecu/ton)

Graanprodukten (2)

Bedrag van de restitutie (3)

Maïs en maïsprodukten
GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

—

Graanprodukten (2), met uitzondering van maïs en
maïsprodukten

—

(') De produktcodes zijn omschreven in sector 5 van de bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).

(2) Voor de restituties wordt slechts het zetmeel uit graanprodukten in aanmerking genomen.
Onder „graanprodukten" worden verstaan de produkten van de onderverdelingen 0709 90 60 en 0712 90 19, de produkten
van hoofdstuk 10, de produkten van de posten 1 101 , 1 102, 1103, 1 104 (met uitzondering van onderverdeling 1 104 30) en
het graangehalte van produkten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de gecombineerde
nomenclatuur. Het graangehalte van de produkten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de
gecombineerde nomenclatuur wordt beschouwd als gelijk aan het gewicht van deze eindprodukten.
Er wordt alleen een restitutie voor graanprodukten toegekend als de oorsprong van het zetmeel door analyse duidelijk kan
worden vastgesteld.
(-1) Restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen alleen worden
toegekend indien de in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 vastgestelde bepalingen zijn nageleefd.
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VERORDENING (EG) Nr. 1522/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

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,

Overwegende dat de in deze verordening te bepalen resti
tuties bij de produktie moeten worden aangepast met de
in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 1 722/93 bepaalde
coëfficiënten, ten einde het juiste te betalen bedrag te
verkrijgen ;

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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, en met name op artikel 7, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (2), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van
Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij
Verordening (EG) nr. 3290/94 (3), en met name op

Overwegende dat de marktsituatie ertoe leidt om geen
restituties vast te stellen ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen

geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 9, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de bepa
lingen ter uitvoering van de regelingen inzake de produk
tierestituties in de sector granen en rijst (4), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3125/94 (*), 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

Artikel 1

1 . De in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1722/93 bedoelde restitutie wordt vastgesteld op 0,00
ecu per ton zetmeel van maïs, tarwe, aardappelen, rijst of
breukrijst.
2. De in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1722/93 bedoelde restitutie wordt vastgesteld op 0,00
ecu per ton zetmeel van gerst of haver.

dening ; dat de zo berekende restitutie eenmaal per
maand moet worden vastgesteld en slechts gewijzigd mag

Artikel 2

worden wanneer de maïs-, tarwe- of gerstprijzen een

significante verandering te zien geven ;

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(■)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
166
349
159

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
25. 6. 1976, blz. 1 .
31 . 12. 1994, blz. 105.
1 . 7. 1993, blz. 112.

O PB nr. L 330 van 21 . 12. 1994, blz. 39.
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VERORDENING (EG) Nr. 1523/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995
tot vaststelling van conservatoire maatregelen betreffende de in de loop van 29
juni 1995 voor het handelsverkeer met Spanje aangevraagde ARH-certificaten in
de rundvleessector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op artikel 85, lid 1 ,

dieren blijkt dat deze op zo een grote hoeveelheid betrek
king hebben dat de markt daardoor ernstig dreigt te
worden verstoord ; dat bijgevolg als conservatoire maat

regel moet worden bepaald dat slechts tot een percentage
van de gevraagde hoeveelheden voor deze produkten
certificaten worden afgegeven,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1112/93 van
de Commissie van 6 mei 1993 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

voor het handelsverkeer in de sector rundvlees tussen de

Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december
1985 en Spanje en Portugal en houdende intrekking van
de Verordeningen (EEG) nr. 3810/91 en (EEG)
nr. 3829/92 ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3083/94 (2), met name de indicatieve plafonds in de
rundvleessector en de maximumhoeveelheden waarvoor

ARH-certificaten in juli en augustus 1995 afgegeven
mogen worden, zijn vastgesteld ;

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 85
lid 1 , van de Toetredingsakte conservatoire maatregelen
kan nemen die noodzakelijk zijn wanneer de situatie ertoe
leidt dat het indicatieve plafond voor het lopende
verkoopseizoen of een gedeelte daarvan bereikt of over
schreden wordt ;

Artikel 1

Voor levende runderen andere dan raszuivere fokdieren

en dieren voor stierengevechten :

1 . worden de aanvragen om ARH-certificaten die in de
loop van 29 juni 1995 zijn ingediend en aan de
Commissie zijn meegedeeld, voor Spanje voor 87 %
aanvaard ;

2. mogen vanaf 27 juli 1995 opnieuw certificaten worden
ingediend.
Artikel 2

Overwegende dat uit het onderzoek van de in de loop van

29 juni 1 995 ingediende certificaataanvragen voor levende

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 113 van 7. 5. 1993, blz. 10.

O PB nr. L 325 van 17. 12. 1994, blz. 42.
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VERORDENING (EG) Nr. 1524/95 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1995

tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

noodzakelijk kan zijn het correctiebedrag naar gelang van

GEMEENSCHAPPEN,

de bestemming te differentiëren ;

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 ('), de Akte van Toetre
ding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij Verorde
ning (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 13,
lid 4,

Overwegende dat krachtens artikel 13, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 bij uitvoer van granen de op de
dag van indiening van de aanvraag van een certificaat
geldende restitutie, aangepast op grond van de in de
maand van uitvoer geldende drempelprijs, op verzoek
moet worden toegepast op uitvoer die tijdens de geldig
heidsduur van het certificaat moet plaatsvinden ; dat in

dat geval op de restitutie een correctiebedrag kan worden
toegepast ;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 1533/93 van de Commissie van 22 juni 1993 tot vast

Overwegende dat het correctiebedrag samen met de resti
tutie en volgens dezelfde procedure moet worden vastge
steld ; dat het tussentijds kan worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de RaadQ, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen 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 landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1053/95 (8) ;

Overwegende dat uit de bovengenoemde bepalingen volgt
dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeen
komstig de bijlage bij deze verordening ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

stelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 van de Raad voor de toekenning, in de graan
sector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 3304/94 (4), een correctiebedrag

Artikel 1

kan worden vastgesteld voor de in artikel 1 , lid 1 , onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde produk
ten ; dat dit correctiebedrag moet worden berekend met

inachtneming van de in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1533/93 genoemde elementen ;
Overwegende dat het op grond van de situatie op de
wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten

Het correctiebedrag op de vooraf vastgestelde restituties
bij uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde produkten, met
uitzondering van mout, wordt vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1995.

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

Gedaan te Brussel, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
M PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(3) PB nr. L 151 van 23. 6. 1993, blz. 15.

H PB nr. L 341 van 30 . 12. 1994, blz. 48 .

(5) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(«) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
0 PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
8 PB nr. L 107 van 12. 5. 1995, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1 995 tot vaststelling van het op de
restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
(tn ecu / ton)
Produktcode

Lopend

le term.

2e term.

3e term.

4e term .

5e term.

6e term. *

7

8

9

10

11

12

1

—

—

—

—

—

—

Bestemming (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

_______

1001 10 00 200

—

_______

1001 10 00 400

—

—

1001 90 91 000

—

_______

1001 90 99 000

01

0

o

—

—

1002 00 00 000

01

00000

—

—

1003 00 10 000

—

1003 00 90 000

01

1004 00 00 200

—

1004 00 00 400

01

1005 10 90 000

—

_______

1005 90 00 000

—

_______

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

_______

1101 00 11 000

—

—

—

—

1101 00 15 100

01

00000

—

—

1101 00 15 130

01

00000

—

—

1101 00 15 150

01

00000

—

—

1101 00 15 170

01

00000

—

—

—

0

—

0

—

0

—

—

—

_______

00000
—

—

—

—

—

00000

—

—

—

—

00000

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 180

01

—

—

1101 00 15 190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 500

01

—

—

1102 10 00 700

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 200

—

—

—

—

—

—

—

—

00000

1103 11 10 400

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 200

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 800

—

—

—

—

—

—

—

—

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

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB nr. L 214
van 30 . 7. 1992, blz. 20).
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VERORDENING (EG) Nr. 1525/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en
griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening

het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (% laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1 053/95 0 ;

der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, en met name op artikel 13, lid 2, derde alinea,

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de

Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd

de bedragen van de restitutie zoals vermeld in de bijlage ;

door een restitutie bij uitvoer ;

Overwegende dat de restituties moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de elementen als bedoeld in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1533/93 van de
Commissie van 22 juni 1993 tot vaststelling van toepas

singsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 3304/94f);

Overwegende dat voor meel, gries en griesmeel van tarwe
of van rogge de restitutie moet worden berekend met
inachtneming van de hoeveelheid granen benodigd voor
de vervaardiging van de betreffende produkten ; dat deze
hoeveelheden zijn vastgesteld in Verordening (EEG)
nr. 1533 /93 ;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
produkten een differentiatie van de restitutie naar bestem
ming nodig kunnen maken ;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds kan
worden gewijzigd ;

noteringen of prijzen van deze produkten in de Gemeen
schap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (8), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (9),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de
Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro) ; dat dit verbod niet
geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 van die verorde
ning ; dat daarmee rekening moet worden gehouden bij
de vaststelling van de restituties ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde produkten, met uitzondering van
mout, worden op de in de bijlage aangegeven bedragen
vastgesteld.

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 f5), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
151 van 23. 6. 1993, blz. 15.
341 van 30. 12. 1994, blz. 48.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.
(6)
O
(8)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

108
107
102
138

van
van
van
van

1 . 5. 1993, blz . 106 .
12. 5. 1995, blz. 4.
28 . 4. 1993, blz . 14.
21 . 6 . 1995, 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, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 147/73

Nr. L 147/74
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer
voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in ecu / ton)

(in ecu / ton)

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

0709 90 60 000

—

—

1101 00 11 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1101 00 15 100

—

—

1101 00 15 130

—

—

1101 00 15 150

—

—

1101 00 15 170

—

—

1101 00 15 180

—

—

1101 00 15 190

—

—

1101 00 90 000

—

—

1102 10 00 500

01

0

110210 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

— (3)

1103 11 10 400

01

—0

1103 11 10 900

—

—

1001 10 00 200

—

—

1001 10 00 400

—

—

1001 90 91 000

—

—

1001 90 99 000

—

—

1002 00 00 000

03

10,00

04

8,00

02

0

1003 00 10 000

—

—

1003 00 90 000

03

10,00

04

8,00

02

0

1004 00 00 200

—

—

1004 00 00 400

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

—

—

1007 00 90 000

—

—

1103 11 90 200

01

—0

1008 20 00 000

—

—

1103 11 90 800

—

—

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

02 overige derde landen
03 Zwitserland, Liechtenstein , Ceuta en Meiilla

04 Slovenië, Hongarije, de Tsjechische en Slowaakse Republiek.

(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93.
(') Als dit produkt geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de gewijzigde Commissie (PB nr. L 214 van
30 . 7. 1992, blz. 20).
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Nr. L 147/75

VERORDENING (EG) Nr. 1526/95 VAN DE COMMISSIE
van 29 juni 1995

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van

GEMEENSCHAPPEN,

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie f7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

Gemeenschap,

nr. 1053/95 (8);

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

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd ;

artikel 13, lid 2, derde alinea,

Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer ;

Overwegende dat de restituties moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de elementen als bedoeld in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1533/93 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 3304/94 (4), tot vaststelling van toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en
van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatrege
len ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (®), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (10),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de
Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro) ; dat dit verbod niet

geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 van die verorde
ning ; dat daarmee rekening moet worden gehouden bij
de vaststelling van de restituties ;

Overwegende dat, bij toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de
noteringen of prijzen van deze produkten in de Gemeen
schap en op de wereldmarkt, de restitutie op de in de
bijlage vermelde bedragen moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

Overwegende dat voor mout de restitutie moet worden
berekend met inachtneming van de hoeveelheid granen

benodigd voor de vervaardiging van de betreffende
produkten ; dat deze hoeveelheden zijn vastgesteld in

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Verordening (EEG) nr. 1533/93 ;
Artikel 1

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
produkten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken ;

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde mout
worden op de in de bijlage aangegeven bedragen vastge
steld.

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
(')
(*)
(3)
(4)
(s)
(fi)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
197 van 30. 7. 1994, blz. 1 .
151 van 23. 6. 1993, blz. 15.
341 van 30. 12. 1994, blz. 48
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 1995.
O PB nr. L
(8) PB nr. L
(') PB nr. L
(10) PB nr. L

108 van
107 van
102 van
138 van

1 . 5. 1993, blz. 106.
12. 5. 1995, blz . 4.
28 . 4. 1993, blz . 14.
21 . 6. 1995, 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, 29 juni 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor mout

(tn ecu / ton)

Produktcode

Bedrag van de restitutie (')

1107 10 19 000

—

1107 10 99 000

—

1107 20 00 000

—

(') De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en
Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 .
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3282/94 van de Raad van 19 december 1994 tot
verlenging in 1995 van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 3833/90, (EEG) nr.
3835/90 en (EEG) nr. 3900/91 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor
bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 348 van 31 december 1994)
Bladzijde 58, artikel 3, lid 1 , nieuw artikel 3, onder 2, eerste regel :

in plaats van : „2. worden Bolivia, Ecuador . .
te lezen :

„ 2. worden Bolivia, Colombia, Ecuador . .

Bladzijde 58, artikel 4, nieuw lid 2 van artikel 7, tweede regel :

in plaats van : „. . . van GN-code 0603 10 53 ..."
te lezen :

. . van GN-code ex 0603 10 53 . . .".

Bladzijde 58, artikel 4, nieuw artikel 7, lid 3, eerste regel :
in plaats van : „. . . conserven en tonijn . . ."
te lezen :
„. . . conserven van tonijn . . .".

Bladzijde 58, artikel 6, lid 2, eerste regel :
in plaats van : „2. Produkten van bijlage II ..."
te lezen :
„2. Produkten van de bijlagen I en II . . .".
Bladzijde 59, bijlage, deel A :

De zinsnede „In bijlage II, kolom 2, ten aanzien van volgnummer 52.0510,
— schrappen : „0307 49 11 "" dient te worden geschrapt.
Bladzijde 65, bijlage, deel A, rechter kolom, voorlaatste regel :

in plaats van : „ex 0802 90 60"
te lezen :

„0802 90 60".

Blz. 66, bijlage, deel A :
Toevoegen :

„ In bijlage V :
toevoegen : „336 Eritrea."".

Nr. L 147/77

Nr. L 147/78
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Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1412/95 van de Commissie van 22 juni 1995 houdende
vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector

granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag
vermelde goederen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 140 van 23 juni 1995)
Bladzijde 18, in de bijlage, GN-code 1001 10 00, kolom „Restitutievoet per 100 kg basisprodukt" :
in plaats van : „3,644",
te lezen :

„3,544" ;

Bladzijde 19, in de bijlage, GN-code 1004 00 00, kolom „Restitutievoet per 100 kg basisprodukt" :
in plaats van : „5,860",
te lezen :

„5,650" ;

Bladzijde 19, in de bijlage, GN-code 1005 90 00, kolom „Restitutievoet per 100 kg basisprodukt" :
— in plaats van : „6,245",
te lezen :

„5,245" ;

— in plaats van : „6,994",
te lezen :

„ 5,994" ;

— in plaats van : „4,498",
te lezen :

„4,496" ;

Bladzijde 19, in de bijlage, GN-code 1 102 10 00, kolom „Restitutievoet per 100 kg basisprodukt" :
in plaats van : „ 10,537",
te lezen :

„ 10,531 ".
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