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VERORDENING (EG) Nr. 2336/95 VAN DE RAAD
van 26 september 1995
houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een
steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, ten aanzien
van de braakleggingsverplichting voor het verkoopseizoen 1996/1997
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 42 en 43,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 1765/92 (2)
ingestelde steunregeling voor producenten van bepaalde
akkerbouwgewassen voorschrijft dat de producenten een
van te voren bepaald percentage van hun bouwland braak
moeten laten liggen ; dat dit percentage naar gelang van
de ontwikkeling van de produktie en de marktsituatie
opnieuw moet worden bezien ;
Overwegende dat, sedert de invoering van deze regeling,
de graanmarkt door de geringere produktie en het toege
nomen interne verbruik evenwichtiger is geworden ; dat

deze ontwikkeling en de gunstige conjunctuur op de
wereldmarkt, ertoe geleid hebben dat de interventievoor
raden voor bepaalde graansoorten aanzienlijk geslonken
zijn ;

om deze doelstelling op efficiënte wijze te bereiken,
derhalve de twee braakleggingspercentages voor het
verkoopseizoen 1996/ 1997, dat uiterlijk op 15 januari
1996 ingaat, tijdelijk op een lager niveau moeten worden
vastgesteld dan volgens de geldende voorschriften vereist
is,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . In afwijking van artikel 7, lid 1 , tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1765/92 bedraagt de braakleg
gingsverplichting bij braaklegging op basis van wissel
bouw voor het verkoopseizoen 1996/ 1997 10 % .

2. In afwijking van artikel 7, lid 1 , derde alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1765/92 bedraagt de braakleg
gingsverplichting bij iedere vorm van braaklegging niet
op basis van wisselbouw voor het verkoopseizoen 1996/
1997 10 % .
Artikel 2

Overwegende dat op grond van een geraamde voorzie

ningsbalans voor 1995/1996 het nagestreefde evenwicht
tussen de produkten en de interne en externe afzet kan
worden bereikt terwijl tegelijkertijd de produktie in de
Gemeenschap kan worden vergroot door een bepaalde
hoeveelheid braakgelegde grond weer te bebouwen ; dat,

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 uitsluitend van toepassing voor de braaklegging in
het verkoopseizoen 1996/1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 september 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ATIENZA SERNA

(') Advies uitgebracht op 22 september 1995 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).

(2) PB nr. L 181 van 1 7. 1992, blz. 12. Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EG) nr. 1460/95 (PB nr. L 144 van
28 . 6. 1995, blz. 1 ).

Nr. L 236/2

INTI

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

5. 10 . 95

VERORDENING (EG) Nr. 2337/95 VAN DE RAAD
van 2 oktober 1995

tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere
ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijprodukten
van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en het Franse departement
Guyana
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té f),

Overwegende de Verklaring bij het Verdrag betreffende de
Europese Unie inzake de ultraperifere gebieden van de
Gemeenschap ;

Overwegende dat de visserijsector in de Europese Unie
zich in een moeilijke situatie bevindt, die nog ernstig

len, Verordening (EG) nr. 1 503/94 Q is vastgesteld ; dat
het dienstig blijkt om met ingang van 1995 een regeling
in te stellen om de extra kosten van verwerking en afzet
van de bedoelde produkten te compenseren en, bijgevolg,
maatregelen vast te stellen om de vorengenoemde acties
voort te zetten ;

Overwegende dat de ambachtelijke visserij en de kustvis
serij voor de ultraperifere regio's van de Europese Unie
van groot maatschappelijk en economisch belang zijn ;
Overwegende dat het voor een goed beheer van de visbe
standen noodzakelijk is de visserijinspanning te rationali
seren en daarbij met name rekening te houden met het
technisch onderzoek op hoog niveau dat diverse weten
schappelijke instellingen van de ultraperifere regio's op
dit terrein hebben verricht,

wordt verslechterd door de kosten van het vervoer van de

visserijprodukten naar de markten, als gevolg van de afge
legen en geïsoleerde ligging van de ultraperifere gebie

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

den ;

Artikel 1

Overwegende dat de Raad, bij Besluiten 89/687/EEG (4),
91 /314/EEG (*) en 91 /315/EEG (*) programma's van
speciaal op het afgelegen en insulaire karakter van,
respectievelijk, de Franse overzeese departementen (Posei
dom), de Canarische eilanden (Poseican) en Madeira en de
Azoren (Poseima) heeft vastgesteld die passen in het

Er wordt een regeling ingesteld om de door de ultraperi
fere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van
bepaalde visserijprodukten van de Azoren, Madeira, de
Canarische eilanden en het Franse departement Guyana

beleid van de Gemeenschap ten gunste van de ultraperi

Artikel 2

fere gebieden en waarin de hoofdlijnen zijn vastgelegd
van de maatregelen die moeten worden genomen om
rekening te houden met de specifieke kenmerken en de
handicaps van deze gebieden ;

Overwegende dat soortgelijke acties reeds eerder succes
hebben gehad ;

Overwegende dat deze gebieden kampen met specifieke
ontwikkelingsproblemen, met name wegens de uit hun
ultraperifere ligging voortvloeiende extra kosten voor de
afzet van bepaalde produkten ; dat de Gemeenschap, om
het concurrentievermogen van bepaalde produkten van de
visserijsector uit deze gebieden ten opzichte van die uit
andere gebieden van de Gemeenschap op peil te houden,
voor de visserijsector maatregelen heeft vastgesteld om
voor 1992 en 1993 de extra kosten voor de verwerking

van tonijn op de Azoren en in Madeira en voor de
produktie en het invriezen van tonijn en het invriezen en
de verwerking van sardines op de Canarische eilanden te
compenseren ; dat in 1994, na afloop van deze maatrege
(') PB nr. C 343 van 6. 12. 1994, blz. 17.

(2) PB nr. C 109 van 1 . 5. 1995, blz. 318 .
(3) PB nr. C 102 van 24. 4. 1995, blz. 13.
(♦) PB nr. L 399 van 30. 12. 1989, blz. 39.

(4 PB nr. L 171 van 29. 6. 1991 , blz. 5.
¥) PB nr. L 171 van 29. 6. 1991 , blz. 10.

te compenseren .

1.

Voor de Azoren en Madeira omvat de in artikel 1

bedoelde regeling de betaling van een bedrag van 1 87 ecu
per ton aan de plaatselijke industrie geleverde produkten
voor in totaal ten hoogste 1 5 000 ton tonijn per jaar, te
weten 10 000 ton voor de Azoren en 5 000 ton voor
Madeira.
2.

Voor de Canarische eilanden omvat de in artikel 1

bedoelde regeling de betaling van een bedrag van 151 ecu
per ton voor voor de verse markt bestemde tonijn (voor in
totaal ten hoogste 10 400 ton per jaar), van een bedrag van
54 ecu per ton ingevroren tonijn (voor in totaal ten
hoogste 3 500 ton per jaar), van een bedrag van 103 ecu
per ton voor voor conservering bestemde sardines (voor in
totaal ten hoogste 10 500 ton per jaar) en van 54 ecu per
ton voor sardines en makreel die bestemd zijn om te
worden ingevroren (voor in totaal ten hoogste 7 000 ton
per jaar).
3 . Voor het Franse departement Guyana omvat de in
artikel 1 bedoelde regeling de betaling van een bedrag van
1 044 ecu per ton garnalen voor in totaal ten hoogste
3 500 ton per jaar en van 1 123 ecu per ton in de klein
schalige visserij gevangen garnalen, voor in totaal ten
hoogste 500 ton per jaar.
O PB nr. L 162 van 30. 6. 1994, blz. 8.
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Artikel 3

De bepalingen voor de uitvoering van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 32
van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten en
produkten van de aquacultuur (').

Nr. L 236/3

van 21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (2). Zij worden gefi
nancierd door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw, afdeling Garantie .
Artikel 6

Artikel 4

De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 1997 bij het
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal

De bij deze verordening vastgestelde maatregelen gelden
voor de producenten die eigenaar zijn van vaartuigen die
zijn geregistreerd in de havens van de in artikel 1

de toepassing van de bij deze verordening vastgestelde

genoemde regio's en in die regio's vissen of de betrokken

Comité en het Comité voor de Regio's een verslag in over
maatregelen, eventueel vergezeld van passende voorstel
len .

producentenverenigingen, alsmede voor de verwerkende
industrie, die bij de afzet van de onder deze verordening
vallende produkten te maken hebben met extra kosten als

gevolg van de ultraperifere ligging van deze regio's.

Artikel 7

Artikel 5

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

De bij deze verordening ingestelde maatregelen zijn inter
venties ter regularisering van de markten in de zin van
artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad

Zij is van toepassing van 1 januari 1995 tot en met
31 december 1997.

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

Gedaan te Luxemburg, 2 oktober 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. SOLANA

(') PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1891 /93 (PB nr. L 172
van 15. 7. 1993, blz. 1 ).

(2) PB nr. L 94 van 28 . 4. 1970, blz. 13. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (PB nr. L 185
van 15. 7. 1988 , blz. 1 ).
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VERORDENING (EG) Nr. 2338/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in
onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 101 /95 (2), inzonderheid op

Overwegende dat in bijzondere gevallen het bedrag van
de restitutie kan worden vastgesteld bij besluiten van
verschillende aard ;

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

artikel 19, lid 4, eerste alinea, onder a),

geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn

Overwegende dat krachtens artikel 19 van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 , lid 1 ,
onder a), van die verordening genoemde produkten en de
prijzen voor deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kunnen worden door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 766/68
van de Raad van 18 juni 1968 houdende algemene regels
inzake de restitutie bij uitvoer van suiker (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1489/76 (4), de restitu
ties voor witte suiker en ruwe suiker, welke niet gedenatu
reerd en in onveranderde vorm uitgevoerd zijn, vastgesteld
moeten worden rekening houdend met de toestand op de
markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt voor
suiker, en vooral met de in artikel 3 van genoemde veror
dening bedoelde prijs- en kostenelementen ; dat volgens
dit artikel eveneens met het economische aspect van de
voorgenomen uitvoertransactie rekening moet worden
gehouden ;
Overwegende dat voor ruwe suiker de restitutie vastgesteld
moet worden voor de standaardkwaliteit die bepaald is in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431 /68 van de Raad
van 9 april 1968 houdende vaststelling van de standaard
kwaliteit voor ruwe suiker en van de plaats van grensover
schrijding van de Gemeenschap voor de berekening van
de cif-prijzen in de sector suiker Q, gewijzigd bij Verorde

ning moet worden gehouden bij de vaststelling van de

ning (EG) nr. 3290/94 (6) ; dat deze restitutie bovendien
werd vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 766/68 ; dat kandijsuiker in Veror
dening (EG) nr. 2135/95 van de Commissie van
7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector suiker Q
werd omschreven ; dat het aldus berekende restitutiebe

drag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleur
stoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid
sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden

vastgesteld per percent sacharosegehalte ;

Overwegende dat de toestand op de wereldmarkt of de
bijzondere eisen van bepaalde markten het noodzakelijk
kunnen maken de restitutie voor suiker naar gelang van
de bestemming te variëren ;
')
2)
3)
*)
*)
')
A

PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
PB nr. L 110 van 17. 5. 1995, blz. 1 .

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

143 van 25. 6. 1968, blz. 6.
167 van 26. 6. 1976, blz. 13.
89 van 10. 4. 1968, blz. 3.
349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
214 van 8. 9. 1995, blz. 16.

opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 ; dat daarmee reke
restituties ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (10), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 150/95 (n), gedefinieerde representa
tieve 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 bemaling

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 (12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1053/95 (13) ;

Overwegende dat de restitutie elke twee weken moet
worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds gewijzigd
kan worden ;

Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige situatie van de suikermarkt en met name op de
noteringen of prijzen van suiker in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van de resti
tutie ter hoogte van de in de bijlage aangegeven bedra
gen ;

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

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm van de
in artikel 1 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 genoemde produkten, welke niet gedenatu
reerd zijn, worden vastgesteld overeenkomstig de
bedragen aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 1995.
(8) PB nr. L 102 van 28 . 4. 1993, blz. 14.
O PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
(10) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(") PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
(I2) 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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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 oktober 1995 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Produktcode

Restitutiebedrag (3)
— in ecu/ 100 kg —

1701 11 90 100

1701 11 90 910

40,24
39,85

1701 11 90 950

1701 12 90 100
1701 12 90 910

40,24
39,85

1701 12 90 950

(')
(')
0
(■)
(')
0

— in ecu/ 1 % saccharose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4374

— in ecu/ 1 00 kg —
1701 99 10 100

43,74

1701 99 10 910

43,32

1701 99 10 950

43,32

— in ecu/ 1 % saccharose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4374

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17 bis, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .
O Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie
(PB nr. L 255 van 26. 9. 1985, blz. 12), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3251 /85 (PB nr. L 309 van 21 . 11 . 1985, blz. 14).

(3) 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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VERORDENING (EG) Nr. 2339/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte
suiker voor de tiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1813/95
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 101 /95 (2), met name op artikel 17,
lid 5, tweede alinea, onder b),

Overwegende dat krachtens Verordening (EG) nr. 1813/95

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

van de Commissie van 26 juli 1995 betreffende een

permanente

inschrijving voor

de

vaststelling van

heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (3),
deelinschrijvingen worden gehouden voor de uitvoer van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

deze suiker ;

Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 9, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 1813/95 naar
gelang van het geval, een maximumbedrag van de resti
tutie bij uitvoer wordt vastgesteld voor de betrokken deel
inschrijving, waarbij met name rekening wordt gehouden
met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de
suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten ;
Overwegende dat na onderzoek van de offertes de in
artikel 1 bedoelde bepalingen moeten worden vastgesteld
voor de tiende deelinschrijving ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (s),

1 . Voor de tiende deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1813/95 wordt
het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastge
steld op 46,344 ecu per 100 kg.
2. De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Repu
bliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts
worden toegekend met inachtneming van het bepaalde in
de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 1995.

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

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1995 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

1 . 7. 1981 , blz. 4.
17. 5. 1995, blz. 1 .
27 . 7. 1995, blz. 12.
28 . 4. 1993, blz . 14.
M PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
110
175
102

van
van
van
van
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Nr. L 236/7

VERORDENING (EG) Nr. 2340/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1101 /95 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1422/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling, voor de
sector suiker, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer
van melasse en tot wijziging van Verordening (EEG)
nr. 785/68 (3), en met name op artikel 1 , lid 2, en artikel
3 , lid 1 ,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1422/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijs voor melasse, hierna „repre
sentatieve prijs" genoemd, wordt vastgesteld overeenkom

stig Verordening (EEG) nr. 785/68 van de Commissie (4) ;
dat deze prijs geldt voor de standaardkwaliteit als gedefi
nieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68 ;

handelskwaliteit zijn of wanneer de in de aanbieding
vermelde prijs slechts betrekking heeft op een geringe en
niet voor de markt representatieve hoeveelheid ; dat
evenmin rekening moet worden gehouden met die
aanbiedingsprijzen waarvan mag worden aangenomen dat
ze niet representatief zijn voor de werkelijke marktont
wikkeling ;

Overwegende dat, om gegevens te verkrijgen die vergelijk
baar zijn met die voor melasse van de standaardkwaliteit,

de prijzen, naargelang van de kwaliteit van de aangeboden
melasse, moeten worden verhoogd of verlaagd op basis
van de resultaten die bij toepassing van artikel 6 van
Verordening (EEG) nr. 785/68 worden verkregen ;
Overwegende dat een representatieve prijs bij uitzonde
ring voor een beperkte tijd ongewijzigd gehandhaafd kan
worden wanneer de Commissie geen kennis meer heeft
kunnen nemen van de aanbiedingsprijs waarvan is uitge
gaan voor de vorige vaststelling van de representatieve
prijs, en wanneer de beschikbare aanbiedingsprijzen die
niet voldoende representatief lijken te zijn voor de werke
lijke markttendens, plotselinge en aanzienlijke wijzi
gingen van de representatieve prijs teweeg zouden bren
gen ;

Overwegende dat de representatieve prijs voor melasse
wordt berekend voor een plaats van grensoverschrijding
van de Gemeenschap, namelijk Amsterdam ; dat bij de
berekening van deze prijs moet worden uitgegaan van de

Overwegende dat, indien er een verschil is tussen de reac
tieprijs voor het betrokken produkt en de representatieve
prijs, aanvullende invoerrechten moeten worden vastge

gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt, die
worden vastgesteld op grond van de noteringen of prijzen
op deze markt, aangepast op basis van de eventuele kwali
teitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit ;

overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
nr. 1422/95, specifieke bedragen ter vervanging van die

dat de standaardkwaliteit van melasse is viastgesteld bij

Verordening (EEG) nr. 785/68 ;

Overwegende dat voor de constatering van de gunstigste
aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt rekening moet
worden gehouden met alle gegevens betreffende de op de
wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op belangrijke
markten in derde landen geconstateerde prijzen en de in
het internationale handelsverkeer tot stand gekomen
verkooptransacties, waarvan de Commissie door de Lid
staten of op eigen initiatief kennis heeft genomen ; dat
krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68 bij
die constatering kan worden uitgegaan van een gemid
delde van verschillende prijzen wanneer dat gemiddelde
beschouwd kan worden als representatief voor de werke
lijke marktontwikkeling ;

Overwegende dat geen rekening met die gegevens wordt
gehouden wanneer de goederen niet van gezonde
(')
(2)
(3
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
110
141
145

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
17. 5. 1995, blz. 1 .
24. 6. 1995, blz. 12.
27. 6. 1968, blz. 12.

steld overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 1422/95 ; dat als de invoerrechten worden geschorst
rechten moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat toepassing van deze bepalingen leidt tot
de representatieve prijzen en de aanvullende invoer
rechten voor de betrokken produkten zoals die worden
vastgesteld in 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 suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoer
rechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1422/95 bedoelde produkten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 1995.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE
bij de verordening tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de
aanvullende invoerrechten voor melasse

Toe te passen recht bij invoer
met schorsing
GN-code

1703 10 00 (')
1703 90 00 (')

Representatieve prijs in ecu
per 100 kg netto van het
betrokken produkt

Aanvullend recht in ecu

van de invoerrechten,

per 100 kg netto van het
betrokken produkt

als bedoeld in artikel 5 van

Verordening (EG) nr. 1422/95,
in ecu per 100 kg netto van het
betrokken produkt (2)

8,68

—

0,00

9,43

—

0,00

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68.
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze produkten vastgestelde
bedrag van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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Nr. L 236/9

VERORDENING (EG) Nr. 2341 /95 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1995

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van
douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van
12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair

de

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maat
staven bepaald in voornoemde artikelen op de gegevens
die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van
voornoemde verordëning aan de Commissie zijn medege
deeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de
eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de
bijlage bij de onderhavige verordening,

douanewetboek ('),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van
enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het commu
nautair douanewetboek (2), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1762/95 (3), inzonderheid op artikel 173,
lid 1 ,

Overwegende dat in de artikelen 173 tot en met 177 van
Verordening (EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de
Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de
produkten die zijn omschreven in de in bijlage 26 van
genoemde verordening opgenomen klasse-indeling ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1 , van

Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals
in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 oktober 1995.

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

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1995.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

(>) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 253 van 11 . 10. 1993, blz. 1 .
3 PB nr. L 171 van 21 . 7. 1995, blz. 8 .
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BIJLAGE
Omschrijving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 51
0701 90 59

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

1.40

Knoflook
0703 20 00

Bedrag van de eenheidswaarden/ 1 00 kg netto
a)
b)

Ecu
FM

c)

Zkr.

a)
b)
c)

24,79

327,37

139,34
227,17

160,63
956,85

a)
b)
c)

12,01

67,53
110,10

158,67
77,85

a)
b)
c)

71,83
403,73
658,22

Osch .
Ffr.
Bfr./Lfr.

DM

Iers pond
£ sterling

Dkr.
lire

dr.
Fl.

Pta
Esc .

46,53
20,23
20,69

180,86
52 677,26

7 580,26
52,10

4 032,32
4 887,70

87,66
25 530,94

3 673,90
25,25

2 368,91

463,75

22,55
9,80
10,03

948,56
465,43

134,81
58,60

524,05
152 633,17

21 963,92
150,95

11 683,70
14 162,17

2 772,49

59,94

1 954,33

1.50

Prei
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

42,20
237,19
386,70

557,28
273,44
1 628,84

79,20
34,43
35.21

307,88
89 672,47

12 903,87
88,68

6 864,21
8 320,32

1.60

Bloemkool
ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

a)
b)
c)

32,94

435,04
213,46
1 271,54

61,83
26,88
27,49

240,34
70 001,69

10 073,25

185,16
301,88

69,23

5 358,46
6 495,15

Spruitjes

a)
b)
c)

53,71
301,88

709,28
348,02
2 073,1 1

100,81
43,82
44,82

391,85
114 130,53

16 423,39
112,87

8 736,41
10 589,68

a)
b)
c)

33,87
190,37
310,37

447,28
219,46

247,1 1
71 971,72

10 356,73
71,18

5 509,26
6 677,94

1 307,32

63,57
27,63
28,26

a)
b)
c)

79,26

1 046,69

445,49
726,31

513,57
3 059,29

148,76
64,67
66,14

578,26
168 422,74

24 236,04
166,57

12 892,35
15 627,22

a)
b)
c)

81,30
456,96

1 073,63
526,79
3 138,03

152,59
66,33
67,84

593,14
172 757,62

24 859,83
170,85

13 224,18

a)
b)
c)

156,73
880,92

2 069,75

1 143,46
333 041,85

47 924,74
329,37

25 493,55
30 901,51

1 436,21

6 049,50

294,16
127,87
130,79

21,82
122,64

288,15
141,39
842,21

40,95
17,80
18,21

159,19
46 366,19

6 672,10
45,85

3 549,22
4 302,12

53,11
23,09
23,62

206,47
60 135,80

8 653,55
59,47

4 603,25
5 579,74

287,60
83 765,13

12 053,81
82,84

6 412,02
7 772,20

1 844,32
537 172,72

77 299,19
531,25

41 119,27
49 841,94

1.70

0704 20 00

1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 1 0

1.90

Spruitende broccoli (Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

1.110

Kropsla
0705 11 10
0705 1 1 90

1.120

Andijvie
ex 0705 29 00

1.130

1.140

Wortelen
ex 0706 10 00

Radijs
ex 0706 90 90

1.160

a)
b)
c)

492,18

745,00

199,95

1 015,55

a)
b)
c)

259,33

373,72
183,37
1 092,33

a)
b)
c)

39,42
221,57
361,23

520,57
255,43
1 521,54

73,99

a)
b)
c)

252,79
1 420,86
2 316,51

3 338,35

474,45
206,25
210,95

28,30

159,06

32,16
32,89

16 029,43

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder
begrepen
0708 10 10
0708 10 90

1 638,01
9 757,40
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Omschrijving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

1.170

Bonen :

1.170.1

Bonen (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 10
ex 0708 20 90

1.170.2

Bonen (Phaseolus ssp., vulgaris var. Com
pressus Savi)
ex 0708 20 10
ex 0708 20 90

1.180

Tuinbonen
ex 0708 90 00

1.190

Artisjokken
0709 10 10
0709 10 20
0709 10 30

1.200

Asperges :

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

1.210

Aubergines
0709 30 00

1 .220

Bleekselderij (Apium graveolens L., var. Dul
ce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

l .230

Cantharellen
0709 51 30

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

1 .250

Venkel
0709 90 50

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers
(bestemd voor menselijke consumptie)
0714 20 10

2.10

Kastanjes (Castanea spp.), vers
ex 0802 40 00

L30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

Nr. L 236/ 11

Bedrag van de eenheidswaarden/ 100 kg netto
a)

Ecu

Osch .

DM

Dkr.

dr.

Pta

b)
c)

FM
Zkr.

Ffr.
Bfr./Lfr.

Iers pond
£ sterling

lire

Fl.

Esc.

a)
b)
c)

234,33
1 317,09
2 147,32

3 094,53
1 518,38
9 044,77

439,80
191,19
195,54

1 709,62
497 940,38

71 653,65
492,45

38 116,13
46 201,74

a)
b)
c)

120,95
679,80
1 108,32

1 597,22
783,70
4 668,38

227,00
98,68
100,93

882,41
257 007,24

36 983,36
254,17

19 673,28
23 846,59

a)
b)
c)

92,83
521,76
850,66

1 225,89
601,50
3 583,07

174,23
75,74
77,46

677,26
197 258,18

28 385,46
195,08

15 099,63
18 302,73

a)
b)
c)

115,68
650,19
1 060,05

1 527,65
749,56
4 465,04

217,11
94,38
96,53

843,97
245 813,06

35 372,51
243,10

18 816,39
22 807,93

a)
b)
c)

334,95
1 882,65
3 069,39

4 423,33
2 170,37
12 928,62

628,65
273,28
279,51

2 443,74 102 421,87
711 756,94
703,91

54 483,27
66 040,85

a)
b)
c)

114,14
641,54
1 045,94

1 507,31
739,58
4 405,60

214,22
93,12
95,25

832,74
242 540,65

34 901,62
239,87

18 565,90
22 504,30

a)
b)
c)

121,10
680,64
1 109,68

1 599,17
784,66
4 674,09

227,28
98,80
101,05

883,49
257 321,95

37 028,64
254,48

19 697,37
23 875,79

a)
b)
c)

59,79
336,06
547,89

789,57
387,42
2 307,79

112,22
48,78
49,89

436,21
127 050,16

18 282,53
125,65

9 725,38
11 788,44

a)
b)
c)

258,88
1 455,07
2 372,28

3 418,72
1 677,44
9 992,30

485,88
211,22
216,03

1 888,72
550 104,47

79 160,07
544,04

42 109,16
51 041,82

a)
b)
c)

75,71
425,56
693,82

999,87
490,60
2 922,43

142,10
61,77
63,18

552,39
160 888,13

23 151,81
159,11

12 315,60
14928,11

a)
b)
c)

73,55
413,40
673,98

971,29
476,58
2 838,90

138,04
60,01
61,38

536,60
156 289,34

22 490,05
154,57

11 963,57
14 501,41

a)
b)
c)

59,42
334,01
544,55

784,75
385,05
2 293,69

111,53
48,48
49,59

433,55
126 274,35

18 170,89
124,88

9 665,99
11 716,45

a)
b)

83,78
470,90

1 106,38
542,86

157,24
68,35

611,24 25 618,16
178 027,47
176,06

13 627,57
16 518,40

c)

767,73

3 233,76

69,91

a)
b)
c)

62,49
351,22
572,62

825,21
404,90
2 411,94

117,28
50,98

455,90
132 783,89

10 164,28
12 320,44

52,14

19 107,61
131,32
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Bedrag van de eenheidswaarden/ 100 kg

Omschrijving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

2.40

Advokaten, vers
ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

2.60

2.60.1

0805
0805
0805
0805
0805
0805

10
10
10
10
10
10

01
11
21
32
42
51

— Navels, navelines, navelates , salustiana's,
verna's, valencia lates, maltaises, shamou
tis, ovalis, trovita en hamlins
0805
0805
0805
0805
0805
0805

2.60.3

a)
b)
c)

Ecu
FM
Zkr.

a)
b)
c)

593,30
967,30

1 393,98
683,98
4 074,36

198,12
86,12
88,09

a)
b)
c)

90,74
510,02
831,52

1 198,31
587,97
3 502,44

170,31
74,03
75,72

a)
b)
c)

26,95

355,90

151,48
246,96

174,63
1 040,22

50,58
21,99
22,49

366,46

528,10
259,12
1 543,55

31,95
179,57

105,56

Osch .
Ffr.

DM

Dkr.
lire

netto

dr.
Fl.

Pta
Esc .

770,13
224 304,84

32 277,48
221,83

20 812,28

662,02
192 818,97

27 746,66
190,69

14 759,82
17 890,84

196,62
57 267,13

8 240,74
56,64

4 383,66
5 313,57

75,06
32,63
33,37

291,76
84 976,99

12 228,19
84,04

6 504,78
7 884,65

421,91

59,96

207,01
1 233,15

26,07

233,09
67 888,65

9 769,18
67,14

5 196,71
6 299,09

702,68
344,78
2 053,81

99,87

388,21
113 068,06

16 270,50
111,82

10 491,10

652,10
319,96

92,68
40,29

360,26
104 929,54

15 099,37
103,77

8 032,10
9 735,96

1 905,98

41,21

530,62
260,36

75,41

293,15
85 382,21

12 286,51
84,44

6 535,80
7 922,25

397,44
115 756,53

16 657,37
114,48

8 860,88
10 740,55

1 179,16
343 439,82

49 421,01

26 289,48
31 866,30

Bfr. / Lfr.

Iers pond
£ sterling

17 169,99

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bit
tere oranjeappelen), vers :
— Bloedsinaasappelen en halbloedsinaasap
pelen

2.60.2

5. 10 . 95

10
10
10
10
10
10

05
15
25
34
44
55

— Andere
0805 10 09
0805 10 19
0805 10 29

a)
b)
c)

a)
b)
c)

39,99
224,77

292,76

26,66

0805 10 36
0805 10 46
0805 10 59
2.70

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daar
onder begrepen), vers ; clementines, wilkings
en dergelijke kruisingen van citrusvruchten,
vers :

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 1 1

ex 0805 20 21

2.70.2

— Monreales en satsuma's
ex 0805 20 13
ex 0805 20 23

2.70.3

— Mandarijnen en wilkings
ex 0805 20 15
ex 0805 20 25

2.70.4

— Tangerines et andere
ex 0805 20 17
ex 0805 20 19
ex 0805 20 27

a)
b)
c)

487,60

a)
b)
c)

277,55
452,50

a)
b)
c)

40,18
225,84
368,20

a)
b)
c)

306.18
499.19

719,39
352,98
2 102,64

102,24
44.45

a)
b)
c)

161,62
908,42
1 481,05

2 134,36
1 047,26
6 238,37

303,34
131,87
134,87

53,21
299,07

49,38

54,48

1 550,91

43,41
44,40

32,78
33,53

8 655,09

45.46

ex 0805 20 29

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia), vers
ex 0805 30 90

339,65

5. 10. 95
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Omschrijving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

230

Nr. L 236/ 13

Bedrag van de eenheidswaarden/ 1 00 kg netto
a)
b)
c)

Ecu
FM
Zkr.

Bfr./Lfr.

a)
b)
c)

41,79
234,87
382,93

551,84
270,77
1 612^4

78,43
34,09
34,87

304,87
88 796,99

12 777,89
87,82

a)
b)
c)

52,89
297,27

698,44

99,26
43,15
44,13

385,86
112 385,95

16 172,35
111,15

Osch .
Ffr.

DM

Iers pond
£ sterling

Dkr.
lire

dr.
Fl.

Pta
Esc.

Pompelmoezen en pomelos of grapefruit,
vers :

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

2302

— Roze
ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806
0806
0806
0806
0806

2.110

10
10
10
10
10

21
29
30
61
69

Watermeloenen
0807 10 10

2.120

Andere meloenen :

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder
begrepen Cantalene), Onteniente, Piel de
Sapo (daaronder begrepen Verde Liso),
Rochet, Tendrai, Futuro
ex 0807 10 90

2.120.2

— Andere
ex 0807 10 90

2.140

Peren :

2.140.1

Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

2.140.2

2.150

a)
b)
c)

—

—

15,76

—

—

114,98
33 489,05

4 819,08
33,12

2 563,51

144,42

a)
b)
c)

39,39
221,37
360,92

520,12
255,21
1 520,23

73,92
32,13
32,87

287,35
83 692,89

12 043,41
82,77

6 406,49
7 765,50

a)
b)
c)

89,90
505,30
823,81

1 187,21
582,52
3 470,00

168,73

655,89

27 489,68

73,35
75,02

191 033,17

188,93

14 623,13
17 725,14

a)
b)
c)

—

—

—

—

Abrikozen

a)
b)
c)

77,42
435,15
709,45

a)
b)
c)

87,78
493,38
804,38

0809 30 19
0809 30 59

a)
b)
c)

319,20
520,40

Nectarines
ex 0809 30 1 1
ex 0809 30 51

a)
b)
c)

194,87
1 095,29
1 785,71

0809 20 1 1
0809 20 19
0809 20 21

—

8 602,87
10 427,81

29,58
12,86
13,15

a)
b)
c)

Kersen

—

8 239,09

208,12
102,12
608,31

88,58

Andere
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

0809 10 10
0809 10 50

2.160

a)
b)
c)

484,65

342,70
2 041,42

6 797,19

3 107,30

—

—

—

—

—

—

—

—

564,84
164 512,85

23 673,41
162,70

12 593,06
15 264,44

640,42
186 527,23

26 841,28
184,47

14 278,21
17 307,06

3 388,15

164,75
71,62
73,25

749,96
367,98

106,59
46,33

414,33
120 675,34

17 365,19
119,34

9 237,40
11 196,94

2 191,99

47,39

2 573,41

365,74
158,99
162,61

1 421,72

59 587,15
409,52

31 697,36
38 421,35

1 022,39

145,30

501,65
2 988,27

63,17
64,60

1 159,21
568,78

0809 20 29
0809 20 71
0809 20 79

2.170

2.180

Perziken

56,79

1 262,68
7 521,63

414 087,06

Nr. L 236/ 14

\ Nl1

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Omschrijving
Rubriek

2.190

2.200

2.205

e)

0809 40 40

a)
b)
c)

332,42
541,95

Aardbeien
0810 10 10
0810 10 90

a)
b)
c)

362,04
2 034,89
3 317,60

Frambozen

a)
b)
c)

762,88
4 287,87
6 990,74

a)
b)
c)

Pruimen
0809 40 10

0810 20 10

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vacci
nium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)
0810 90 10

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 85

2.240

a)
b)

59,14

Osch.
Ffr.

Bfr./Lfr.

DM

Iers pond
£ sterling

Dkr.
lire

dr.
Fl.

Pta
Esc .

781,02
383,22
2 282,77

111,00
48,25

4 781,03

2 345,88
13 974,09

679,49
295,38
302,11

10 074,44

1 431,80

4 943,16
29 445,79

622,42
636,60

1 621 074,23

145,17
815,95
1 330,28

1 917,09
940,64
5 603,30

272,46

1 059,12
308 477,54

44 389,94
305,08

23 613,21
28 622,30

a)
b)
c)

109,33
614,52
1 001,88

1 443,82
708,43
4 220,03

205,20
89,20
91,23

797,66
232 324,37

33 431,49
229,76

17 783,87
21 556,37

a)
b)
c)

137,08
770,48
1 256,15

1 810,25
888,22
5 291,04

257,28
111,84
114,39

1 000,10
291 286,78

41 916,19
288,07

22 297,30
27 027,24

a)
b)
c)

222,59
1 251,10
2 039,73

2 939,48
1 442,30
8 591,57

417,77
181,61
185,75

1 623,96
472 990,39

68 063,35
467,78

36 206,27
43 886,73

a)
b)
c)

420,10

2 361,23
3 849,64

5 547,76
2 722,08
16 215,10

788,46
342,75
350,56

3 064,94 128 457,76
892 687,29
882,84

68 333,05
82 828,60

18 084,38

9 619,98

124,29

1 1 660,67

2 641,35 110 704,23
769 313,28
760,83

58 889,06
71 381,25

431,48
125 673,20

49,35

118,44
121,14

5 565,77 233 272,68 124 089,30
1 603,20 150412,47

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharon
vrucht)
ex 0810 90 85

2.250

Bedrag van de eenheidswaarden/ 1 00 kg netto
Ecu
FM
Zkr.

Soort, variëteit, GN-code

5. 10 . 95

Litchis
ex 0810 90 30
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Nr. L 236/ 15

VERORDENING (EG) Nr. 2342/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

tot opening van openbare inschrijvingen met het oog op de verlening van steun
voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren in Zweden en
Finland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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 Verordening (EG) nr.
1265/95 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 2,

gaan van de situatie in elke noteringszone ; dat het gezien
de uitzonderlijk moeilijke marktsituatie in Zweden en
Finland en in het bijzonder in het licht van de toetreding
en de opening van hun importmarkten wenselijk blijkt
dergelijke inschrijvingen te houden ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer „schapen en geiten",
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3446/90 van
de Commissie van 27 november 1990 houdende uitvoe

ringsbepalingen betreffende de toekenning van steun aan
de particuliere opslag van schape- en geitevlees (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3533/93 (4), met

Artikel 1

name nadere voorschriften voor het houden van een

Er worden openbare inschrijvingen met het oog op de
verlening van steun voor de particuliere opslag van hele
en halve geslachte lammeren gehouden in Zweden en

openbare inschrijving zijn vastgesteld ;

Finland.

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3447/90 van

Overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr.
3447/90 mogen de offertes worden ingediend bij het

de Commissie van 28 november 1990 betreffende de

bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan
de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 879/95 (*),
meer in het bijzonder de minimumhoeveelheden zijn
vastgesteld waarvoor een inschrijving kan worden gehou
den ;

Overwegende dat op grond van artikel 7, lid 2, van Veror
dening (EEG) nr. 3013/89 een openbare inschrijving kan
worden gehouden met het oog op de verlening van steun
voor de particuliere opslag ; dat in dat artikel is bepaald
dat bij de toepassing van deze maatregelen wordt uitge

interventiebureau van de betrokken Lid-Staat.
Artikel 2

De offertes moeten uiterlijk op 6 oktober 1995 om 14.00
uur bij het betrokken interventiebureau zijn ingediend.
Artikel 3

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

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

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(*)
H
(6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
123 van 3. 6. 1995, blz. 1 .
333 van 30. 11 . 1990, blz. 39.
321 van 23. 12. 1993, blz. 9.
333 van 30. 11 . 1990, blz. 46.
91 van 22. 4. 1995, blz. 2.
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VERORDENING (EG) Nr. 2343/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1871/95, (EG) nr. 1938 /95, (EG) nr.
1939/95 en (EG) nr. 1940/95 inzake de openstelling van permanente openbare
inschrijvingen voor de verkoop op de interne markt van graan dat in het bezit is
van de interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 863/95 (2), en met name op artikel
5,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131 /93 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1 20/94 (4), de procedures en de voorwaarden voor de
verkoop van granen door de interventiebureaus zijn vast
gesteld ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In de Verordeningen (EG) nr. 1871 /95, (EG) nr. 1938/95,
(EG) nr. 1939/95 en (EG) nr. 1940/95 wordt artikel 2, lid
2, gelezen :

„2. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt de
termijn van indiening op 26 oktober 1995.".

Overwegende dat de laatste deelinschrijving als bedoeld in

Artikel 2

95 (6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2172/95 Q, (EG)
nr. 1939/95 (8) en (EG) nr. 1940/95 (9) van de Commissie
op een later tijdstip moet worden vastgesteld ;

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

de Verordeningen (EG) nr. 1871/95 j5), (EG) nr. 1938/

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

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

>)
2)
J)
4)
*)
<)
i
8)
')

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
179 van 29. 7. 1995, blz. 1 .
191 van 31 . 7. 1993, blz. 76.
21 van 26. 1 . 1994, blz. 1 .
179 van 29. 7. 1995, blz. 49.
186 van 5. 8. 1995, blz. 23.
218 van 14. 9 . 1995, blz. 8.
186 van 5. 8 . 1995, blz. 24.
186 van 5. 8 . 1995, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 2344/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel,
uitgevoerd, in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector eieren ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op

op de gegevens waarover de Commissie op het huidige
tijdstip beschikt, aanleiding geeft tot wijziging van de op
dit tijdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de
bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 8 , lid 3 ,

Overwegende dat de restitutiebedragen welke met ingang
van 20 september 1995 worden toegepast op de in de
bijlage bedoelde produkten, uitgevoerd in de vorm van
niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen, zijn
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2208/95 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2272/
95 O ;

Artikel 1

De restitutiebedragen die zijn vastgesteld bij de gewijzigde
Verordening (EG) nr. 2208/95 worden gewijzigd zoals in
de bijlage van deze verordening aangegeven.
Artikel 2

Overwegende dat toepassing van de regels en criteria
welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. 2208/95

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 1995.

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

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1995.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 49.

(4 PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
O PB nr. L 222 van 20. 9. 1995, blz. 1 .
M PB nr. L 231 van 28 . 9. 1995, blz. 28.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 oktober 1995 houdende wijziging van de
restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in
bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
(ecu / 100 kg)
Omschrijving

GN-code

0407 00

Restituties

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt :
— van pluimvee :

0407 00 30

— — andere :

a) in geval van uitvoer van ovoalbumine van GN-code
3502 10

b) in geval van uitvoer van andere goederen
0408

0408 1 1
ex

0408 1 1 80

6,00

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd
of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren
of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen :
— eigeel :
— — gedroogd :
— — — geschikt voor menselijke consumptie :
ongezoet

0408 19

11,00

45,00

— — ander :

— — — geschikt voor menselijke consumptie :
ex

0408 19 81

— — — — vloeibaar :

ongezoet
ex

0408 19 89

20,00

— — — — bevroren :

ongezoet

20,00

— andere :

0408 91
ex

0408 91 80

— — gedroogd :
— — — geschikt voor menselijke consumptie :
ongezoet

ex

0408 99

— — andere :

0408 99 80

— — — geschikt voor menselijke consumptie :
ongezoet

30,00

7,00

5 . 10 . 95

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Nr. L 236/ 19

VERORDENING (EG) Nr. 2345/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1740/95 (2), en met name op 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. 150/95 (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
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen
vaststelt ;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING 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

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 1995.

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

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 167 van 18 . 7. 1 995, blz. 10.

h) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
b) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 oktober 1995 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

0702 00 40

Code

derde landen (')

0806 10 40

Code

derde landen (')
052

Forfaitaire
invoerwaarde

92,8

060

80,2

064

56,6

064

066

49,4

220

110,8

400

135,7

412

132,4
186,0
64,5

999

59,6
41,7
62,3
50,9
117,9
75,0
67,7

624

123,2

052

70,1

999

105,7

053

166,9

0808 10 92, 0808 10 94,

060

61,0

0808 10 98

039

79,3

066

53,8

064

77,8

068

60,4

388

49,3

204

49,1

400

624

207,3

404

999

95,5

508

052

512

388

55,6
77,5
196,3
109,8
71,3
62,1

400

72,1

512

72,8

064

520

66,5

388

524

61,0

512

528

66,9

528

600

54,7

800

624

78,0

999

67,3

62,9
61,5
68,4
50,7
57,4
48,0
62,0
32,3
59,1
84,3
78,5
79,6
89,7
84,1
55,8
112,9
83,6

204
212

624

204

624
999

0805 30 30

GN-code

54,3

068

0709 90 79

Forfaitaire
invoerwaarde

052

066

ex 0707 00 30

(in ecu/100 kg)

052

512

600

524

528
800
804
999

0808 20 57

052

804

I

999

(') 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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VERORDENING (EG) Nr. 2346/95 VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 1995

tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1 530/95 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1573 /95 van de Commissie
van 30 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad met betrek
king tot de invoerrechten in de rijstsector (3), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1818/95 (4), en met name op artikel
4, lid 1 ,

Overwegende dat de invoerrechten in de sector rijst zijn

toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de
invoerrechten 10 ecu per ton verschilt van het vastge
stelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitge
voerd ; dat dit verschil zich heeft voorgedaan ; dat de in
Verordening (EG) nr. 2274/95 vastgestelde invoerrechten
derhalve moeten worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2274/95
worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze veror
dening.

vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2274/95 van de
Commissie (*) ;

Artikel 2

Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EG)
nr. 1573/95 is bepaald dat, indien in de loop van een

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 1995.

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

Gedaan te Brussel, 4 oktober 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

166
148
150
175

van
van
van
van

(4 PB nr. L 231 van

25. 6. 1976, blz. 1 .
30. 6. 1995, blz. 5.
1 . 7. 1995, blz. 53 .
27. 7. 1995, blz. 25.
28 . 9. 1995, blz. 33 .
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BIJLAGE I

bij de verordening van de Commissie van 4 oktober 1995 tot wijziging van de invoerrechten
voor rijst en breukrijst
(tn ecu/ton)

Invoerrechten (')
G N -code

Derde landen

ACS

(behalve ACS en
Bangladesh) (3) (')

Bangladesh

0) 0 H (4)

1006 10 21

0

150,76

1006 10 23

0

150,76

1006 10 25

0

150,76

1006 10 27

0

150,76

1006 10 92

f)

150,76

1006 10 94

0

150,76

1006 10 96

0

150,76

1006 10 98

C)

150,76

1006 20 11

309,22

150,27

1006 20 13

309,22

150,27

1006 20 15

309,22

150,27

1006 20 17

349,37

170,34

1006 20 92

309,22

150,27

1006 20 94

309,22

150,27

1006 20 96

309,22

150,27

1006 20 98

349,37

170,34

1006 30 21

564,08

267,13

1006 30 23

564,08

267,13

1006 30 25

564,08

267,13

1006 30 27

603,09

286,63

1006 30 42

564,08

267,13

1006 30 44

564,08

267,13

1006 30 46

564,08

267,13

1006 30 48

603,09

286,63

1006 30 61

564,08

267,13

1006 30 63

564,08

267,13

1006 30 65

564,08

267,13

1006 30 67

603,09

286,63

1006 30 92

564,08

267,13

1006 30 94

564,08

267,13

1006 30 96

564,08

267,13

1006 30 98

603,09

286,63

1006 40 00

0

90,38

Basmati

Basmati

Indie f7)
(artikel 4 van
Verordening (EG)
nr. 1573/95)

Pakistan (')
(artikel 4 van

Verordening (EG)
nr. 1573/95)

Regeling
overeenkomstig
Verordening (EEG)
nr. 3877/860

—

—

99,37

299,37

99,37

299,37

—

—

—

—

—

I
I
I

—

(') Onverminderd de artikelen 12 en 13 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad (PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85).
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de invoerrechten niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(') Het recht bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 12, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1418/76.
(") Het invoerrecht op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00) van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in
Verordening (EEG) nr. 3491/90 van de Raad (PB nr. L 337 van 4. 12. 1990, blz. 1 ) en Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB nr. L 88 van 9.
4. 1991 , blz. 7) vastgestelde regelingen.
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0 Alleen bij invoer van langkorrelige aromatische Basmati-rijst overeenkomstig de in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad (PB nr.
L 301 van 20. 12. 1986, blz. 1 ) vastgestelde regeling.

(') De invoer van produkten van oorsprong uit de LGO is vrijgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101 , lid 1 , van het gewijzigde Besluit
91 /482/EEG van de Raad (PB nr. L 263 van 19. 9. 1991 , blz. 1 ).

O Voor gedopte Basmati-rijst, van oorsprong uit Indië, die buiten de regeling van Verordening (EEG) nr. 3877/86 om wordt ingevoerd, wordt een
vermindering van 250 ecu/ton toegepast (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1573/95).

O Voor gedopte Basmati-rijst van oorsprong uit Pakistan, die buiten de regeling van Verordening (EEG) nr. 3877/86 om wordt ingevoerd, wordt een
vermindering van 50 ecu/ton toegepast (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1573/95).
(') Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

BIJLAGE II

Berekening van de invoerrechten in de sector rijst

Indica-rijst

Padie

Japonica-rijst

Breukrijst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

0

349,37

603,09

309,22

564,08

a) Cif-prijs Arag ($/ton)

—

370,92

420,62

422,49

437,85

b) Fob-prijs ($/ton)

—

—

—

397,49

407,85

c) Kosten van zeevervoer ($/ton)

—

—

—

d) Bron

—

USDA

USDA

1 . Invoerrecht (ecu/ton)(')

o

2. Berekeningselementen :

25

Opérateurs

30

Opérateurs

—

—

—

—

(') Bij invoer in de maand na die van de vaststelling worden deze invoerrechten aangepast overeenkomstig artikel 4, lid 1 , vierde alinea, van Verordening (EG)
nr. 1573/95.

(2) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

Nr. L 236/24

1101

Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

5. 10 . 95

II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 18 september 1995

inzake de toetreding van de Gemeenschap tot de Overeenkomst tot oprichting
van de Commissie voor de tonijnvisserii in de Indische Oceaan
(95/399/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

woorde gebruik van tonijn en verwante vissoorten in de
Indische Oceaan ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43, juncto
artikel 228 , lid 2, eerste zin, en lid 3, eerse alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement {'),

Overwegende dat de Gemeenschap is toegetreden tot het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de
zee, dat alle leden van de internationale gemeenschap
ertoe verplicht samen te werken om de biologische rijk
dommen van de zee in stand te houden en te beheren ;

Overwegende dat, wat de zeevisserij betreft, de Gemeen
schap bevoegd is om maatregelen vast te stellen voor de
instandhouding en het beheer van de visbestanden en om
ter zake verplichtingen aan te gaan tegenover derde
landen en internationale organisaties ;

Overwegende dat de Gemeenschap te dien einde heeft
deelgenomen aan de internationale onderhandelingen die
hebben geleid tot goedkeuring door de Voedsel- en Land
bouworganisatie van de Verenigde Naties van de Overeen
komst tot oprichting van de Commissie voor de tonijnvis
serij in de Indische Oceaan ;

Overwegende dat vissers uit de Gemeenschap in de Indi
sche Oceaan op deze soorten vissen ; dat de Gemeenschap
er derhalve bij gebaat is tot deze Overeenkomst toe te
treden,

BESLUIT :

Artikel 1

De Overeenkomst tot oprichting van de Commissie voor
de tonijnvisserij in de Indische Oceaan wordt namens de
Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De Voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeen

schap de in artikel XVII, lid 1 , van de Overeenkomst
voorgeschreven nederlegging van de akte van aanvaarding.

Gedaan te Brussel, 18 september 1995.
Voor de Raad

Overwegende dat deze Overeenkomst een adequaat kader
vormt voor het versterken van de internationale samen

werking met het oog op de instandhouding en het verant

(') PB nr. C 109 van 1 . 5. 1995, blz. 277.

De Voorzitter
P. SOLBES MIRA
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OVEREENKOMST

tot oprichting van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan
PREAMBULE

DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,

ERKENNENDE dat het wenselijk is het vreedzame gebruik van de zeeën en oceanen, en het billijke en
doelmatige gebruik en de instandhouding van de levende rijkdommen ervan te bevorderen,
GELEID DOOR DE WENS bij te dragen tot de totstandkoming van een rechtvaardige en billijke internatio
nale economische orde die terdege rekening houdt met de specifieke belangen en behoeften van de ontwik
kelingslanden,

GELEID DOOR DE WENS samen te werken om de instandhouding van tonijn en verwante soorten in de
Indische Oceaan te verzekeren, en het optimale gebruik ervan en de duurzame ontwikkeling van de visserij
te bevorderen,

ERKENNENDE inzonderheid dat het voor de ontwikkelingslanden in het gebied van de Indische Oceaan
bijzonder belangrijk is dat zij een billijk aandeel krijgen uit de rijkdommen van de zee,
GELET OP het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, dat op 10 december 1982 voor
ondertekening is opengesteld, en inzonderheid op de artikelen 56, 64 en 116 tot en met 119 daarvan,
OVERWEGENDE dat de instandhouding van tonijn en verwante soorten, en het duurzaam en verantwoord

gebruik van de tonijnbestanden in de Indische Oceaan aanzienlijk zouden worden bevorderd, indien maatre
gelen werden genomen in overleg tussen de Kuststaten van de Indische Oceaan en de andere Staten waarvan
de onderdanen in dat gebied op tonijn en verwante soorten vissen ;

INDACHTIG het Verdrag inzake de Tonijnorganisatie voor het westelijk deel van de Indische Oceaan, dat
op 19 juni 1991 voor ondertekening is opengesteld,
OVERWEGENDE dat de bovengenoemde doelstellingen het best kunnen worden verwezenlijkt door een
commissie op te richten overeenkomstig artikel XIV van het Statuut van de Voedsel- en Landbouworgani
satie der Verenigde Naties,

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT :

Artikel I

Artikel III

Oprichting van de Commissie

Betrokken vissoorten en bestanden

De overeenkomstsluitende partijen komen hierbij overeen
de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische

Oceaan (hierna te noemen „de Commissie") op te richten
in het kader van de Voedsel- en Landbouworganisatie der

Verenigde Naties (hierna te noemen de „FAO").

Deze Overeenkomst is van toepassing op de in de bijlage
B genoemde vissoorten. Onder „bestanden" wordt
verstaan, de populaties van deze vissoorten die in het
Gebied leven of er tijdens hun migratie voorkomen.

Artikel II

Bevoegdheidsgebied

Artikel IV

Het gebied waarvoor de Commissie bevoegd is (hierna te

Samenstelling

noemen „het Gebied"), omvat de Indische Oceaan (voor

de toepassing van deze Overeenkomst samenvallend met
de statistische vakken 51 en 57 van de FAO zoals aange

geven op de in bijlage A opgenomen kaart) en de

aangrenzende zeeën ten noorden van de Antarctische
convergentie, voor zover deze zeeën in aanmerking
dienen te worden genomen met het oog op de instand
houding en het beheer van de bestanden die tijdens hun
migratie in de Indische Oceaan voorkomen.

1 . Het lidmaatschap van de Commissie staat open voor
de leden en geassocieerde leden van de FAO :
a) die :

i) de hoedanigheid hebben van Kuststaat die of geas
socieerd lid dat geheel of gedeeltelijk in het Gebied
is gelegen,
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ii) de hoedanigheid hebben van Staat of geassocieerd
lid waarvan de schepen in het Gebied vissen op de
bestanden die onder deze Overeenkomst vallen of

iii) de hoedanigheid hebben van regionale organisatie
voor economische integratie waarvan een in i) of ii)
bedoelde Staat lid is en waaraan deze zijn
bevoegdheid voor de onder deze Overeenkomst
vallende aangelegenheden heeft overgedragen, en
b) die overeenkomstig het bepaalde in artikel XVII, lid 1 ,
deze Overeenkomst hebben aanvaard.

5. 10 . 95

beheer de instandhouding en het optimale gebruik van de
onder

deze

Overeenkomst

vallende

bestanden

te

verzekeren en de duurzame ontwikkeling van de exploi
tatie ervan te bevorderen .

2. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, heeft de
Commissie in overeenstemming met de in de relevante
bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake het recht van de zee neergelegde beginselen, de
volgende taken en verplichtingen :

hiermee akkoord gaat, kan de Commissie het lidmaat
schap verlenen aan elke andere Staat, die geen lid is van
de FAO maar die lid is van de Verenigde Naties, van één
van haar gespecialiseerde instellingen of van de Interna
tionale Organisatie voor Atoomenergie,

a) permanente bewaking van de situatie en de evolutie
van de visbestanden en verzameling, analyse en
verspreiding van wetenschappelijke informatie, van
statistieken over de vangst en de visserijinspanning en
van andere dienstige inlichtingen voor de instandhou
ding en het beheer van de onder deze Overeenkomst
vallende bestanden en voor de visserij daarop ;

a) voor zover het gaat om

b) het stimuleren, aanbevelen en coördineren van onder

2.

Mits een meerderheid van twee derde van de leden

zoek- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot

i) geheel of gedeeltelijk in het Gebied gelegen Kust

de onder deze Overeenkomst vallende bestanden en

staten of

visserijtakken, alsmede van andere activiteiten die de
Commissie van belang acht, zoals activiteiten op het
gebied van technologieoverdracht, opleiding en
economische valorisatie, waarbij naar behoren rekening
dient te worden gehouden met het vereiste dat de
leden van de Commissie een billijk aandeel in de
visserijactiviteiten wordt verzekerd en met de speci
fieke belangen en behoeften van de ontwikkelings
landen in het Gebied die lid zijn van de Commissie ;

ii) Staten waarvan de schepen in het Gebied vissen op
de bestanden die onder deze Overeenkomst vallen
en

b) voor zover deze Staten een verzoek om toetreding
hebben ingediend dat vergezeld is van een officieel
document waarbij zij verklaren de Overeenkomst zoals
deze op het tijdstip van toetreding geldt, te aanvaarden
overeenkomstig artikel XVII, lid 2.
3. Om de verwezenlijking van de doelstellingen van
deze Overeenkomst te vergemakkelijken, werken de leden
van de Commissie samen om Staten of regionale organi
saties voor economische integratie die aan de voorwaarden
voldoen, maar nog geen lid van de Commissie zijn, tot

c) het volgens de procedure van artikel IX en op grond
van wetenschappelijk bewijsmateriaal nemen van
maatregelen om de instandhouding van de onder deze
Overeenkomst vallende bestanden te verzekeren en om

het optimaal gebruik ervan in het gehele Gebied te
bevorderen ;

toetreding aan te sporen.

4.

Indien een lid van de Commissie gedurende twee

opeenvolgende kalenderjaren niet meer aan de in lid 1 of
lid 2 gestelde voorwaarden voldoet, kan de Commissie, na
overleg met het betrokken lid, besluiten dat het lid geacht
wordt de Overeenkomst te hebben opgezegd met ingang
van de dag waarop het besluit wordt genomen.
5. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt
onder de „schepen" van een organisatie die lid is van de
Commissie verstaan, de schepen van de Lid-Staten van de
betrokken organisatie.
6.

Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst noch

eender welke uit hoofde van deze Overeenkomst verrichte

handeling of activiteit mag worden geïnterpreteerd als een
wijziging of verschuiving van het standpunt van enige
overeenkomstsluitende partij met betrekking tot de juri
dische status van een onder deze Overeenkomst vallend

gebied.
Artikel V

d) het volgen van de economische en sociale aspecten
van de visserij op de onder deze Overeenkomst
vallende bestanden, met bijzondere aandacht voor de

belangen van de Kuststaten die ontwikkelingslanden
zijn ;
e) controle en vaststelling van haar programma en haar
begroting, en van de rekeningen van het voorgaande
boekjaar ;

f) de indiening bij de Directeur-generaal van de FAO
(hierna te noemen „de Directeur-generaal") van
verslagen over haar activiteiten, haar programma, haar
rekeningen en haar autonome begroting, alsmede van
rapporten over alle vraagstukken waarvoor actie van de
Raad of de Vergadering van de FAO geboden zou
kunnen zijn ;
g) vaststelling van haar reglement van orde, haar finan
cieel reglement en de andere huishoudelijke regels die
nodig zijn voor de uitoefening van haar taken ; en
h) het verrichten van alle andere werkzaamheden die
nodig kunnen zijn om de vorengenoemde doelstel
lingen te verwezenlijken .

Doelstellingen, taken en verplichtingen van de
Commissie

3.

1 . De Commissie moedigt de samenwerking tussen
haar leden aan teneinde door middel van een doelmatig

De Commissie kan besluiten nemen of aanbeve

lingen doen om de verwezenlijking van de doelstellingen
van deze Overeenkomst te vergemakkelijken.
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Artikel VI

Nr. L 236/27

kan memoranda indienen en zonder stemrecht aan de

besprekingen deelnemen.

Zittingen van de Commissie

2.
1 . Elk lid van de Commissie wordt op de zittingen van
de Commissie vertegenwoordigd door één afgevaardigde,
die zich mag laten bijstaan door een vervanger, alsmede
door deskundigen en adviseurs. De vervangers, deskun
digen en adviseurs mogen aan de besprekingen van de
Commissie deelnemen, maar hebben, met uitzondering
van de vervanger die naar behoren gemachtigd is de afge
vaardigde te vervangen, geen stemrecht.

Staten die geen lid zijn van de Commissie, noch lid

of geassocieerd lid van de FAO, maar die wel lid zijn van
de Verenigde Naties, één van haar gespecialiseerde orga
nisaties of de Internationale Organisatie voor Atoomener
gie, kunnen op hun verzoek worden uitgenodigd de
zittingen van de Commissie als waarnemer bij te wonen,
mits de Commissie hieraan via haar voorzitter haar goed
keuring hecht en met inachtneming van de bepalingen
van de Vergadering van de FAO inzake de toekenning
aan Staten van de status van waarnemer.

2.

Elk lid van de Commissie heeft één stem . Behalve

wanneer in deze Overeenkomst anders is bepaald, worden
de besluiten en aanbevelingen van de Commissie met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vastgesteld.

Het quorum is gelijk aan de meerderheid van de leden .
3. De Commissie kan haar reglement van orde met een
meerderheid van twee derde van de leden vaststellen c.q.
wijzigen. Het reglement mag niet met de bepalingen van
deze Overeenkomst of het Statuut van de FAO in strijd
zijn.
4. De Voorzitter van de Commissie roept de gewone
jaarlijkse zitting van de Commissie bijeen.
5. De Voorzitter van de Commissie kan op verzoek van
ten minste één derde van de leden buitengewone
zittingen van de Commissie bijeenroepen.
6. De Commissie kiest haar voorzitter en ten hoogste
twee vice-voorzitters, die elk een ambtsperiode van twee
jaar hebben en herkiesbaar zijn, zonder dat hun ambtster
mijn evenwel vier opeenvolgende jaren mag overschrij
den. De Commissie behoort hierbij een billijke vertegen
woordiging van de Staten in de Indische Oceaan na te
De Commissie kan haar financieel reglement vast

stellen c.q. wijzigen met een meerderheid van twee derde
van haar leden . Het reglement moet in overeenstemming
zijn met de beginselen van het Financieel Reglement van
de FAO. Het financieel reglement en de eventuele wijzi

gingen worden ter kennis gebracht aan het Financieel
Comité van de FAO, dat ze kan afkeuren indien ze naar

zijn oordeel met de beginselen van het Financieel Regle
ment van de FAO in strijd zijn.
8.

Om een nauwe samenwerking tussen de Commissie

en de FAO te bevorderen, kan de FAO zonder stemrecht

deelnemen aan alle vergaderingen van de Commissie en
haar in overeenstemming met artikel XII, lid 5, opge
richte ondergeschikte organen .
Artikel VU
Waarnemers

1.

Artikel VIII
Beheer

1 . De secretaris van de Commissie (hierna te noemen
„de secretaris') wordt door de Directeur-generaal benoemd
in onderlinge overeenstemming met de Commissie of,
wanneer de benoeming tussen twee gewone zittingen van
de Commissie plaatsvindt, in onderlinge overeenstem
ming met de leden . Het personeel van de Commissie
wordt benoemd door de secretaris en valt onder zijn
directe bevoegdheid. Voor de secretaris en het personeel
van de Commissie gelden het Statuut en de arbeidsvoor
waarden van het personeel van de FAO. De secretaris en
het personeel zijn administratief verantwoording verschul
digd aan de Directeur-generaal.
2.

De secretaris is belast met de tenuitvoerlegging van

het beleid en de werkzaamheden van de Commissie en

streven .

7.

3 . De Commissie kan intergouvernementele of, op
verzoek, niet-gouvernementele organisaties die op haar
werkgebied bijzonder competent zijn, uitnodigen
bepaalde zittingen bij te wonen.

Elk lid of geassocieerd lid van de FAO dat geen lid

is van de Commissie, kan op zijn verzoek worden uitge

nodigd zich op de zittingen van de Commissie te laten
vertegenwoordigen door een waarnemer. De waarnemer

geeft hiervan rekenschap aan de Commissie. Hij fungeert
in voorkomend geval tevens als secretaris van de onderge
schikte organen van de Commissie.

3. De Commissie heeft een eigen begroting voor haar
uitgaven, met uitzondering van de uitgaven voor perso
neel en materiële hulpmiddelen, welke de FAO ter
beschikking kan stellen. De ten laste van de FAO
komende uitgaven worden vastgesteld en gefinancierd in
het kader van de tweejaarlijkse begroting die overeenkom
stig het Algemeen Reglement en het Financieel Regle
ment van de FAO door de Directeur-generaal wordt opge
steld en door de Vergadering van de FAO wordt goedge
keurd.

4. De kosten voor de deelneming van de afgevaardig
den, vervangers, deskundigen en adviseurs, in de hoeda
nigheid van vertegenwoordiger van de regering, aan de
zittingen van de Commissie, haar subcommissies en
comités, evenals de kosten voor de deelneming van waar
nemers aan de zittingen, zijn ten laste van de respectieve
regeringen en organisaties. De kosten van de deskundigen
die op uitnodiging van de Commissie op persoonlijke
titel haar vergaderingen of die van haar subcommissies en

comités bijwonen, zijn ten laste van de begroting van de
Commissie .
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Artikel IX

Procedures voor de instandhoudings- en beheers
maatregelen
1.

Onder voorbehoud van lid 2, kan de Commissie met

een meerderheid van twee derde van de aanwezige en
stemmende leden, instandhoudings- en beheersmaatre
gelen vaststellen die, overeenkomstig dit artikel, bindend
zijn voor haar leden.
2. De instandhoudings- en beheersmaatregelen met
betrekking tot de bestanden waarvoor overeenkomstig
artikel XII, lid 2, een subcommissie is opgericht, worden
vastgesteld op voorstel van de desbetreffende subcommis
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men, met inbegrip van passende sancties voor overtredin
gen, ter uitvoering van de bepalingen van deze Overeen
komst en van de overeenkomstig artikel IX, lid 1 ,
bindend geworden instandhoudings- en beheersmaatrege
len .

2. De leden van de Commissie brengen jaarlijks verslag
uit over de overeenkomstig lid 1 genomen maatregelen.
Dit verslag dient aan de secretaris van de Commissie te
worden toegezonden uiterlijk 60 dagen vóór de volgende
gewone zitting van de Commissie.
3.

De leden van de Commissie werken in het kader

wijld in kennis van alle door de Commissie aangenomen
instandhoudings- en beheersmaatregelen .

van de Commissie samen om een adequaat systeem op te
zetten waarmee de uitvoering van de overeenkomstig
artikel IX, lid 1 , vastgestelde instandhoudings- en
beheersmaatregelen kan worden gecontroleerd. Zij richten
hun aandacht hierbij op passende en doeltreffende instru
menten en technieken om de visserijactiviteiten te volgen
en de voor de uitvoering van deze Overeenkomst vereiste

4.

wetenschappelijke informatie te verzamelen .

sie .

3.

De secretaris stelt de leden van de Commissie onver

Onder voorbehoud van de leden 5 en 6, worden de

overeenkomstig lid 1 door de Commissie vastgestelde
instandhoudings- en beheersmaatregelen bindend voor de
leden 120 dagen na de in de kennisgeving van de secre
taris vermelde datum dan wel op elke andere door de
Commissie vastgestelde datum.
5.

4.

De leden van de Commissie werken samen om

informatie uit te wisselen over de visserij op onder deze
Overeenkomst vallende bestanden door onderdanen van

Staten of organisaties die geen lid van de Commissie zijn .
Artikel XI

Elk lid van de Commissie kan binnen 120 dagen na

de vastgestelde datum of binnen de overeenkomstig lid 4
door de Commissie vastgestelde andere termijn bezwaar
aantekenen tegen een op grond van lid 1 genomen
instandhoudings- en beheersmaatregel . Het lid van de
Commissie dat bezwaar heeft aangetekend tegen een
maatregel, hoeft deze niet toe te passen . Alle andere leden
van de Commissie kunnen eveneens bezwaar aantekenen

binnen een extra termijn van 60 dagen te rekenen vanaf
het verstrijken van de termijn van 120 dagen . Bezwaren
kunnen te allen tijde worden ingetrokken . In dat geval
wordt de maatregel bindend voor het betrokken lid, hetzij
onmiddellijk indien de maatregel reeds van kracht is,
hetzij op het tijdstip waarop de maatregel overeenkomstig

Informatieverstrekking
1.

De

leden

van

de

Commissie

verstrekken

de

Commissie op haar verzoek alle beschikbare en toegan
kelijke statistische en andere inlichtingen die zij voor de
uitvoering van deze Overeenkomst nodig kan hebben . De
Commissie bepaalt de vorm en de inhoud van deze statis
tische inlichtingen en de frequentie waarmee zij moeten
worden verstrekt. Zij streeft er tevens naar statistische
inlichtingen met betrekking tot de visserij te verkrijgen
van Staten of organisaties die geen lid van de Commissie
zijn.

dit artikel van kracht wordt.

2.

6.

de tekst of eventueel een samenvatting van de geldende
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrek
king tot de instandhouding en het beheer van de onder

Indien meer dan één derde van de leden van de

Commissie bezwaar aantekent tegen een overeenkomstig

lid 1 genomen maatregel, is deze niet bindend voor de
overige leden. Deze leden of een aantal onder hen
kunnen evenwel de maatregel toch toepassen .
7.

Elk lid van de Commissie verstrekt de Commissie

deze Overeenkomst vallende visbestanden, en stelt haar in

kennis van alle wijzigingen of intrekkingen van deze
bepalingen .

De secretaris stelt alle leden van de Commissie
Artikel XII

onmiddellijk in kennis van de ontvangst van een bezwaar
en van elke intrekking van een bezwaar.
8 . De Commissie kan met gewone meerderheid van de
aanwezige en stemmende leden aanbevelingen inzake de
instandhouding en het beheer van de visbestanden doen
om de verwezenlijking van de doelstellingen van deze
Overeenkomst te bevorderen .

Ondergeschikte organen
1 . De Commissie stelt een Permanent Wetenschappe
lijk Comité in .
2.
De Commissie kan subcommissies voor een of meer
van de onder deze Overeenkomst vallende visbestanden
instellen .

Artikel X

Tenuitvoerlegging
1 . De leden van de Commissie doen het nodige opdat
in hun nationale wetgeving maatregelen worden opgeno

3.
De deelneming aan deze subcommissies staat open
voor leden van de Commissie die Kuststaten zijn in de
wateren waarvan de visbestanden waarvoor de subcom

missie bevoegd is zich tijdens hun migratie ophouden dan
wel Staten zijn waarvan de schepen aan de visserij op deze
visbestanden deelnemen .
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4. De subcommissies fungeren als orgaan voor overleg
en samenwerking op het gebied van het beheer van de
visbestanden waarvoor zij bevoegd zijn, en hebben in het
bijzonder tot taak :

a) de visbestanden te bewaken en daarover alle weten
schappelijke en andere dienstige inlichtingen te verza
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3 . a) De hoogte van de bijdrage van elk lid van de
Commissie wordt bepaald volgens een formule die

de Commissie eenparig vaststelt en wijzigt.
b) Deze formule omvat voor elk lid een vast basisbe
drag en daarnaast een variabel bedrag waarvoor
onder andere de totale hoeveelheden van de onder
deze Overeenkomst vallende soorten die door elk

melen ;

b) de situatie en de ontwikkeling van de visbestanden te
evalueren en te analyseren ;

lid in het Gebied worden gevangen en aan land
gebracht, en het inkomen per hoofd van de bevol
king in aanmerking worden genomen.

c) de onderzoek- en studiewerkzaamheden met betrek
king tot deze bestanden te coördineren ;

c) De door de Commissie vastgestelde of gewijzigde
formule wordt in het financieel reglement van de

d) conclusies te trekken en de Commissie daarvan in
kennis te stellen ;

e) de leden van de Commissie aanbevelingen te doen
voor passende maatregelen, met name voor het verza
melen van de vereiste gegevens over de bestanden, en
instandhoudings- en beheersmaatregelen voor te stel
len ;

f) alle door de Commissie aangebrachte vraagstukken te
onderzoeken .

5. De Commissie kan, onder voorbehoud van de bepa
lingen van dit artikel, de comités, werkgroepen en andere
ondergeschikte organen oprichten die voor de uitvoering
van deze Overeenkomst nodig worden geacht.
6.

De Commissie kan subcommissies die voor hun

financiering van haar afhankelijk zijn, comités, werk
groepen en andere ondergeschikte organen oprichten,
voor zover daartoe op de goedgekeurde autonome begro
ting van de Commissie of op de begroting van de FAO,
naar gelang van het geval, de nodige financiële middelen
voorhanden zijn. Komen de desbetreffende uitgaven ten
laste van de FAO, dan is het de Directeur-generaal die

bepaalt of de middelen voorhanden zijn. Voorafgaand aan
elk besluit betreffende de oprichting van ondergeschikte
organen dat aanleiding geeft tot uitgaven, ontvangt de
Commissie een verslag van de secretaris of de Directeur
generaal, naar gelang van het geval, over de administra
tieve en financiële gevolgen van het besluit.

7. De ondergeschikte organen verstrekken de
Commissie alle inlichtingen over hun werkzaamheden die
zij nodig acht.

Commissie opgenomen.

4. Elke Staat of organisatie die geen lid van de FAO is
en lid wordt van de Commissie, dient ter vergoeding van
de kosten van de FAO voor de werkzaamheden van de

Commissie een door de Commissie vast te stellen bijdrage
te betalen .

5. De bijdragen zijn betaalbaar in vrij convertibele
valuta, tenzij de Commissie in onderlinge overeenstem
ming met de Directeur-generaal anders beslist.

6. De Commissie mag tevens schenkingen en andere
vormen van bijstand van organisaties, particulieren en
andere bronnen aanvaarden voor doeleinden die met de

uitoefening van een van haar taken verband houden.

7. De ontvangen bijdragen, schenkingen en andere
vormen van bijstand worden gestort in een fonds dat over
eenkomstig het Financieel Reglement van de FAO door
de Directeur-generaal wordt beheerd.
8 . Een lid van de Commissie dat zijn bijdragen aan de
Commissie niet tijdig betaalt, wordt het recht om te
stemmen ontzegd indien het achterstal gelijk is aan of
groter is dan het bedrag van de bijdragen over de twee
voorgaande kalenderjaren. De Commissie kan dit lid
evenwel toestaan toch aan de stemming deel te nemen
indien zij van oordeel is dat de betalingsachterstand te
wijten is aan overmacht.
Artikel XIV
Zetel

De plaats waar de Commissie haar zetel heeft, wordt door
de Commissie na raadpleging van de Directeur-generaal
vastgesteld.
Artikel XV

Artikel XIII

Financiële bijdrage
1.

Alle leden van de Commissie verbinden zich ertoe

ieder jaar een bijdrage aan haar autonome begroting te
betalen, volgens een door de Commissie vast te stellen
verdeelsleutel.

2. Op iedere gewone zitting neemt de Commissie met
eenparigheid van stemmen haar begroting aan. Indien,
ondanks alle pogingen daartoe, in de loop van die zitting
geen consensus kan worden bereikt, wordt de begroting in
stemming gebracht en vastgesteld met een meerderheid
van twee derde van de leden .

Samenwerking met andere organisaties en instel
lingen

1 . De Commissie treft de nodige regelingen om samen
te werken met de intergouvernementele organisaties en
instellingen, die een bijdrage kunnen leveren aan haar
werkzaamheden en de verwezenlijking van haar doelstel
lingen kunnen bevorderen, met name met die welke op
visserijgebied en in het bijzonder met betrekking tot de
tonijn in het Gebied actief zijn. De Commissie kan met
deze

organisaties

en

instellingen

overeenkomsten

aangaan. Deze overeenkomsten hebben tot doel de voor
delen van complementariteit te benutten en, onvermin
derd lid 2, mogelijke overlappingen en strijdigheid tussen
de werkzaamheden van beide partijen te voorkomen.
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Deze Overeenkomst laat onverlet de rechten en

verplichtingen van andere intergouvernementele organisa
ties of instellingen die zich met tonijn in het algemeen of
één bepaalde soort tonijn in het bijzonder in het Gebied
bezighouden, alsmede de geldigheid van door deze orga
nisaties of instellingen genomen maatregelen.
Artikel XVI
Rechten van de Kuststaten

Deze Overeenkomst laat onverlet de soevereine rechten

die een Kuststaat overeenkomstig het internationale
zeerecht heeft met betrekking tot de exploratie en exploi
tatie, en de instandhouding en het beheer van de levende
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Wijzigingsvoorstellen van de leden moeten aan de voor
zitter van de Commissie en aan de Directeur-generaal, en

wijzigingsvoorstellen van de Directeur-generaal moeten
aan de voorzitter van de Commissie worden toegezonden
uiterlijk 120 dagen vóór de zitting van de Commissie
waarop de voorstellen worden behandeld. De Directeur
generaal stelt onmiddellijk alle leden van de Commissie

in kennis van de ingediende wijzigingsvoorstellen .
3 . Alle wijzigingen van deze Overeenkomst worden
voorgelegd aan de Raad van de FAO, die ze kan afkeuren
in geval van kennelijke onverenigbaarheid met de doel
stellingen van de FAO of met de bepalingen van het
Statuut van de FAO.

rijkdommen, met inbegrip van de over lange afstanden
trekkende soorten, binnen een zone van maximaal 200

zeemijl die onder de jurisdictie van die Staat valt.
Artikel XVII

Lidmaatschap

1 . Elk lid of geassocieerd lid van de FAO kan tot deze
Overeenkomst toetreden door een akte van aanvaarding
bij de Directeur-generaal neder te leggen .
2.

De in artikel IV, lid 2, bedoelde Staten kunnen tot

deze Overeenkomst toetreden door een akte van aanvaar

ding bij de Directeur-generaal neder te leggen. De toetre
ding wordt effectief op de datum waarop de Commissie
de aanvraag goedkeurt.
3.

De Directeur-generaal stelt alle leden van de

Commissie, alle leden van de FAO en de Secretaris

generaal van de Verenigde Naties in kennis van de effec
tief geworden toetredingen.

4. Elke wijziging die geen nieuwe verplichtingen tot
gevolg heeft voor de leden van de Commissie, treedt voor
alle leden in werking op de dag van goedkeuring door de
Commissie, onder voorbehoud van het in lid 3 bepaalde .
5. Wijzigingen die nieuwe verplichtingen tot gevolg
hebben voor de leden van de Commissie, treden na goed
keuring door de Commissie en onder voorbehoud van het
in lid 3 bepaalde, voor elk lid in werking op het tijdstip
waarop het betrokken lid de wijziging aanvaardt. De
kennisgevingen van aanvaarding van de wijzigingen die
nieuwe verplichtingen tot gevolg hebben, worden neder
gelegd bij de Directeur-generaal. De Directeur-generaal
stelt alle leden van de Commissie en de Secretaris

generaal van de Verenigde Naties in kennis van de
aanvaarding. Voor de leden van de Commissie die een
wijziging die nieuwe verplichtingen tot gevolg heeft niet
aanvaarden, blijven de rechten en verplichtingen van
toepassing zoals deze vóór de wijziging van de Overeen
komst golden.

Artikel XVIII

Inwerkingtreding
Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum

waarop de Directeur-generaal de tiende akte van aanvaar
ding ontvangt. Voor elk lid of geassocieerd lid van de

6.

Wijzigingen van de bijlagen bij deze Overeenkomst

kunnen met een meerderheid van twee derde van de

leden van de Commissie worden aangenomen ; zij treden
in werking op de datum van goedkeuring door de
Commissie .

FAO dat en elke in artikel IV, lid 2, bedoelde Staat die

daarna een akte van aanvaarding nederlegt, treedt zij in

werking op de datum waarop de toetreding effectief wordt
overeenkomstig artikel XVII.
Artikel XIX

7. De Directeur-generaal stelt alle leden van de
Commissie, alle leden en geassocieerde leden van de FAO
en de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties in
kennis van de inwerkingtreding van de wijzigingen .

Voorbehouden

Artikel XXI

Alle partijen kunnen bij toetreding een voorbehoud
maken overeenkomstig de algemene beginselen van het
internationaal publiekrecht zoals neergelegd in het

Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (Deel II,
Afdeling 2) van 1969.
Artikel XX

Wijzigingen
1.

Deze Overeenkomst kan te allen tijde met een

meerderheid van drie vierde van de leden van de

Commissie worden gewijzigd.

2.

Wijzigingen kunnen worden voorgesteld door een

lid van de Commissie of door de Directeur-generaal.

Opzegging

1.

Elk lid van de Commissie kan na verloop van twee

jaar vanaf de datum waarop deze Overeenkomst voor het
betrokken lid in werking is getreden, te allen tijde deze
Overeenkomst opzeggen door toezending van een schrif
telijke kennisgeving aan de Directeur-generaal, die
onmiddellijk alle leden van de Commissie, de leden en
geassocieerde leden van de FAO en de Secretaris-generaal
van de Verenigde Naties hiervan in kennis stelt. De
opzegging wordt van kracht aan het einde van het kalen

derjaar volgend op het jaar waarin de Directeur-generaal
de kennisgeving heeft ontvangen.
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Een lid van de Commissie kan de Overeenkomst

gemaakt bij het Internationaal Gerechtshof overeenkom

opzeggen voor een of meerdere geografische gebieden die,

stig het Statuut van dit laatste, tenzij de betrokken partijen

wat betreft hun internationale relaties, door het betrokken

lid worden vertegenwoordigd. Een lid dat kennis geeft van
zijn eigen uittreding uit de Commissie, dient aan te geven
voor welk geografisch gebied of welke geografische
gebieden deze uittreding geldt. In het andere geval wordt
de uittreding geacht te gelden voor alle geografische
gebieden die, wat betreft hun internationale relaties, door
het betrokken lid van de Commissie worden vertegen
woordigd, met uitzondering van de geografische gebieden
die behoren tot een geassocieerd lid dat zelf lid van de
Commissie is.

3 . Elk lid van de Commissie dat kennis geeft van zijn
uittreding uit de FAO, wordt geacht terzelfder tijd uit de
Commissie te treden. Deze uittreding geldt voor alle
geografische gebieden die, wat betreft hun internationale
relaties, door het betrokken lid van de Commissie worden

vertegenwoordigd, met uitzondering van de geografische
gebieden die behoren tot een geassocieerd lid dat zelf lid
van de Commissie is .

4. De opzegging kan eveneens geschieden overeen
komstig het bepaalde in artikel IV, lid 4.
Artikel XXII
Verval van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst vervalt automatisch wanneer het

aantal leden van de Commissie als gevolg van uittreding
tot minder dan tien is gedaald, tenzij de overblijvende
leden van de Commissie eenparig anders beslissen .
Artikel XXIII

Uitlegging van de Overeenkomst en regeling van
geschillen
Voor elk geschil betreffende de uitlegging of de toepas
sing van deze Overeenkomst dat niet door de Commissie
wordt geregeld, wordt een door de Commissie aange
nomen bemiddelingsprocedure ingeleid. Op basis van de
uitkomst van deze procedure, die niet bindend is, wordt
de aan het geschil ten grondslag liggende kwestie
opnieuw onderzocht door de betrokken partijen. Indien
de bemiddeling mislukt, wordt het geschil aanhangig

overeenkomen het geschil anderszins te regelen.
Artikel XXIV

Depositaris

De Directeur-generaal van de FAO is de depositaris van
deze Overeenkomst. De depositaris :
a) zendt voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van
deze Overeenkomst aan alle leden en geassocieerde
leden van de FAO, alsmede aan alle Staten die geen lid
zijn maar partij bij deze Overeenkomst kunnen
worden ;

b) laat deze Overeenkomst vanaf de inwerkingtreding
registreren bij het Secretariaat van de Verenigde Naties,
overeenkomstig artikel 102 van het Handvest van de
Verenigde Naties ;

c) stelt alle leden en geassocieerde leden van de FAO die
tot de Overeenkomst zijn toegetreden, alsmede alle
niet-leden waaraan het lidmaatschap van de
Commissie is toegestaan, in kennis van :
i) de verzoeken om toetreding tot de Commissie, van
Staten die geen lid zijn van de FAO, en van
ii) de voorstellen voor wijzigingen in deze Overeen
komst of de bijlagen ;
d) stelt alle leden en geassocieerde leden van de FAO,

alsmede alle Staten die geen lid zijn maar partij bij
deze Overeenkomst kunnen worden, in kennis van :

i) de nederlegging van de akten van toetreding over
eenkomstig artikel XVII ;
ii) de datum van inwerkingtreding van deze Overeen
komst overeenkomstig artikel XVIII ;
iii) de voorbehouden ten aanzien van de bepalingen
van deze Overeenkomst overeenkomstig artikel
XIX ;

iv) de goedkeuring van wijzigingen van deze Overeen
komst overeenkomstig artikel XX ;
v) de opzeggingen van deze Overeenkomst overeen
komstig artikel XXI ; en
vi) het verval van deze Overeenkomst overeenkomstig
artikel XXII .
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BIJLAGE A

FAO-vissenjzones in het Indopacifische gebied
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BIJLAGE B

FAO

FAO
Franse term

Engelse term

FAO

Wetenschappelijke

Spaanse term

naam

1 . Yellowfin tuna

Albacore

Rabil

Thunnus albacares

2. Skipjack tuna

Listão

Listado

Katsuwonus pelamis

3. Bigeye tuna

Thon obèse

Patudo

Thunnus obesus

4. Albacore

Germon

Atún blanco

Thunnus alalunga

5. Southern bluefin tuna

Thon rouge du sud

Atún del sur

Thunnus maccoyii

6. Longtail tuna

Thon mignon

Atún tongol

Thunnus tonggol

7. Kawakawa

Thonine orientale

Bacoreta oriental

Euthynnus affinis

8 . Frigate tuna

Auxide

Melva

Auxis thazard

9 . Bullet tuna

Bonite

Melva ( = Melvera)

Auxis rochei

Thazard rayé (Indo-Pacifique)

Carite estriado (Indo-Pacífico)

Scomberomorus commerson

11 . Indo-Pacific king mackerel

Thazard ponctué (Indo-Paci
fique)

Carite (Indo-Pacífico)

Scomberomorus guttatus

12. Indo-Pacific blue marlin

Thazard bleu (Indo-Pacifique)

Aguja azul (Indo-Pacífico)

Makaira mazara

13 . Black marlin

Makaire noir

Aguja negra

Makaira indica

14. Striped marlin

Marlin rayé

Marlin rayado

Tetrapturus audax

15. Indo-Pacific sailfish

Voilier (Indo-Pacifique)

Pez vela (Indo-Pacífico)

Istiophorus platypterus

1 6. Swordfish

Espadon

Pez espada

Xiphias gladius

10. Narrow-barred Spanish
mackerel
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2782/76 van de Commissie van 17 november 1976
houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van preferentiële suiker

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 318 van 18 november 1976)
Bladzijde 1 5, artikel 9 :
in plaats van : ». . . de aangifte ten invoer tot verbruik . .
te lezen :
»... de aangifte voor het vrije verkeer . . .".
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