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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 328/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2900/95 tot vaststelling van een
uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1001 90 99
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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
16,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2900/95 van de
Commissie (3) een uitvoerbelasting voor zachte tarwe is
vastgesteld;

Verordening (EG) nr. 2900/95 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1

De uitvoerbelasting waarvan sprake is in artikel 1 5 van
Verordening (EG) nr. 1501 /95 wordt voor produkten
van GN-code 1001 90 99 vastgesteld op het in de
bijlage bij deze verordening vermelde bedrag.".

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Overwegende dat op grond van de gegevens betreffende
de wereldmarktprijzen waarover de Commissie beschikt,
de nu geldende uitvoerbelasting moet worden gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening;

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

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 179 van 29. 7. 1995, blz. 1 .
(3) PB nr. L 304 van 16. 12. 1995, blz. 27.
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BIJLAGE

GN-code

Uitvoerbelasting

1001 90 99

35,00

in ecu/ton
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VERORDENING (EG) Nr. 329/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

met betrekking tot de levering van zuivelprodukten in het kader van de
voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat, voor een bepaalde partij, gezien de
kleine te leveren hoeveelheden, de verpakkingsvorm en
de talrijke leveringsbestemmingen, dient te worden
bepaald dat de inschrijvers twee laadhavens mogen aange
ven, die eventueel niet in hetzelfde havengebied hoeven
te liggen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van

22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

artikel 6, lid 1 , onder c),
Artikel 1

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties
voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene
criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedsel
hulp na het fob-stadium;
Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigden 900 ton melkpoeder
heeft toegewezen;
Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast
stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van produkten voor levering
als communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (*); dat met name de termijnen en
de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling
van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure
moeten worden vastgesteld;

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap zuivelprodukten beschikbaar gesteld
voor levering aan de in de bijlagen vermelde begun
stigden met inachtneming van Verordening (EEG)
nr. 2200/87 en de in de bijlagen vermelde voorwaarden .
De levering wordt toegewezen via aanbesteding.
Voor partij A mogen, in afwijking van artikel 7, lid 3,
onder d), van Verordening (EEG) nr. 2200/87, in de
offerte twee laadhavens worden aangegeven, die niet
noodzakelijkerwijze in hetzelfde havengebied hoeven te
liggen .
De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of
voorbehoud is nietig.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel , 23 februari 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
(5

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

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

1 . Maatregel nr. ('): zie bijlage II
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag (tel. (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01 ;
telex 30960 EURON NL)
4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (9): door de begunstigde aan te wijzen
5. Plaats of land van bestemming: zie bijlage II
6. Beschikbaar te stellen produkt: gevitamineerde magere-melkpoeder

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) (6): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (I.B.l )
8 . Totale hoeveelheid: 270 ton

9. Aantal partijen: 1 (zie bijlage II)

10. Verpakking en opschriften Q (8): 25 kg
Zie ook PB nr. C 114 van 29 . 4. 1991 , blz. 1 (I.B.2, I.A.2.3 en I.B.3)
Voor de opschriften te gebruiken taal: zie bijlage II
11 . Wijze van- beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
De vervaardiging van de magere-melkpoeder en de bijvoeging van vitaminen moeten geschieden na de
toekenning van de levering
12. Leveringsconditie: franco laadhaven (")
13 . Laadhavèn : —

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: 1 — 21 . 4. 1996
18 . Uiterste datum voor de levering: —

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 11 . 3. 1996 om
12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 25. 3. 1996 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: 15. 4 — 5. 5. 1996
c) uiterste datum voor de levering: —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ecu per ton
23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24. Adres voor de indiening van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(Opgelet! Nieuwe nummers: telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 19. 2. 1996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 292/96 van de Commissie (PB nr. L 38 van 16. 2. 1996, blz. 3)
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PARTIJ B

1 . Maatregel nr.('): 1830/94
2. Programma: 1994

3. Begunstigde (2): Honduras

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Europa: Ambassade du Honduras, avenue des Gaulois 3,
B-1040 Bruxelles (tel. (32-2) 734 00 00) Honduras: SECPLAN (Secretaría de Planificación, Coordinación
y Presupuesto), Sr. Orlando Fúnez Cruz, Edificio Banadesa, Apartado postal 1327, Comayaguela (telefax
(504) 38 17 17)

5. Plaats of land van bestemming (*): Honduras

6. Beschikbaar te stellen produkt: gevitamineerde magere-melkpoeder
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) ( 6): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (I.B.l )
8 . Totale hoeveelheid: 630 ton

9. Aantal partijen: 1

10. Verpakking en opschriften Q (l0): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IA2.3, 1.B.2 en I.B.3)
Opschriften in het Spaans
11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
De vervaardiging van de magere-melkpoeder en de bijvoeging van vitaminen moeten worden uitgevoerd
na de toekenning van de levering

12. Leveringsconditie: franco bestemming
13 . Laadhaven : —

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

1 6. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: Cía Almacenadora (Coalsa), Sr. Douglas Ramírez,
Búfalo, Villanueva Km 8, San Pedro de Sula (tel. (504) 53 1 8 88)
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van versche- ,
ping: 8 — 21 . 4. 1996
18 . Uiterste datum voor de levering: 19. 5. 1996

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving
20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 11 . 3. 1996 om
12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 25. 3. 1996, om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van verscheping:
22. 4 — 5. 5. 1996

c) uiterste datum voor de levering: 2. 6. 1996
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ecu per ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(Opgelet! Nieuwe nummers: telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 19. 2. 1996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 292/96 van de Commissie (PB nr. L 38 van 16. 2. 1996, blz. 3)
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.
(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor verzending zijn vereist.

(3) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen
niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan
jodium 131 worden vermeld.

(4) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8 . 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 25 van deze bijlage.
Het bedrag van de restitutie wordt in nationale valuta omgerekend met de landbouwomrekeningskoers
die van toepassing is op de dag waarop de douaneformaliteiten voor uitvoer worden vervuld. Het bepaalde
in de artikelen 13 tot en met 17 van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (PB nr. L 108 van
1 . 5. 1993, blz. 106), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2853/95 (PB nr. L 299 van 12. 12. 1995,
blz. 1 ), is niet van toepassing op dit bedrag.

(*) Voor het adres van de delegatie van de Commissie waarmee degene aan wie wordt gegund contact moet
opnemen, zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 33 (zie Costa Rica).
(*) Degene aan wie is gegund legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de
volgende bescheiden voor:
— gezondheidscertificaat,
— een door een officiële instantie afgegeven gezondheidscertificaat waarin door een dierenarts wordt
verklaard dat het produkt is verkregen door verwerking van gepasteuriseerde melk die afkomstig is
van gezonde dieren en is verwerkt onder uitstekende hygiënische omstandigheden die door gekwalifi
ceerd technisch personeel worden gecontroleerd, en dat in het gebied waar de rauwe melk is voortge
bracht, geen mond- en klauwzeer, noch enige andere besmettelijke/overdraagbare ziekte waarvoor een
— meldingsplicht bestaat, is geconstateerd in de periode van twaalf maanden vóór de verwerking,

— partij A: het gezondheidscertificaat bevat de gegevens over de temperatuur en de duur van de pasteu
risatie, de gegevens over de temperatuur en de duur van het sproeidrogen in de poedertoren, en de
datum van minimale houdbaarheid .

O In afwijking van PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 wordt de tekst van punt I.B.3.c) als volgt gelezen : „de
vermelding „Europese Gemeenschap"".

(8) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL. Elke container
moet een netto-inhoud van 15 ton hebben .

De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laad
haven . De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het

weghalen van de containers uit de terminal. Artikel 13, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
2200/87 is niet van toepassing.

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

(9) De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden naar Willis Corroon Scheuer, Postbus
1315, NL-1000 BH Amsterdam .

(10) Te leveren in containers van 20 voet. De containers moeten minstens gedurende 15 dagen vrij ter
beschikking worden gesteld.

(") In afwijking van artikel 7, lid 3, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2200/87, mogen in de offerte twee
laadhavens worden aangegeven, die niet noodzakelijkerwijs in hetzelfde havengebied hoeven te liggen.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot

Lot
Lotto

Partij
Lote
Erä
Parti

A

Cantidad total

(en toneladas)
Totalmængde
(i tons)
Gesamtmenge
(in Tonnen)

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(i tons)
Teilmengen
(in Tonnen)

Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)

Acción n°

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

nr.

Land van bestemming

Acção n?

País de destino

Toimi N:o

Määrämaa

Aktion nr

Bestämmelseland

(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

(tonnia)

(tonnia)

Total kvantitet

Delkvantitet

(ton)

(ton)

Quantidade total

270

Al : 30

579/95

Al: 60

580/95

A3 : 75

581 /95

A4: 60

582/95

A5: 15

583/95

Sénégal
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar

A6: 30

584/95

Ecuador

Lengua que se debe
utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Língua a utilizar
na rotulagem
Merkinnässä käytettävä
kieli

Märkning på följande
språk
Français
Français
Français
Français
Français

Español
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VERORDENING (EG) Nr. 330/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3929/87 betreffende de opgaven van
oogsten, produktie en voorraden van wijnbouwprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 1544/95 (2), en met name op artikel 3, lid 4,
artikel 36, lid 6, artikel 39, lid 7, en artikel 81 ,

Overwegende dat voor de toepassing van de bepalingen
met betrekking tot de interventiemaatregelen in de wijn
bouwsector niet alleen het produktievolume, maar ook de
oppervlakte van de wijngaard en de opbrengst per hectare
bekend moeten zijn; dat deze inlichtingen worden inge
wonnen via de op grond van Verordening (EEG) nr.
3929/87 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1991 /94 (4), ingediende opgaven;

Overwegende dat de gegevens over opbrengst en/of
oppervlakte onjuist zouden kunnen zijn in gevallen
waarin de declarant niet in staat is geweest ze te verifiëren;
dat derhalve voor deze gevallen sancties dienen te gelden
die in verhouding staan tot de ernst van de onjuistheden
in de ingediende opgave;

ingediend, komen, behoudens overmacht, voor het
betrokken wijnoogstjaar en voor het volgende
wijnoogstjaar niet in aanmerking voor de maatregelen
bedoeld in de artikelen 32, 38 , 41 , 45 en 46 van Veror

dening (EEG) nr. 822/87.

Bij overschrijding van de in de eerste alinea bedoelde
termijnen worden de uit te betalen bedragen evenwel
met 15 % verminderd ingeval de overschrijding hoog
stens vijf werkdagen bedraagt en met 30 % ingeval de
voornoemde termijnen met hoogstens tien werkdagen
worden overschreden .".

2. Het volgende artikel wordt ingevoegd;
„Artikel 11 bis

1 . Degenen die verplicht zijn opgaven van oogsten,
produktie en voorraden in te dienen en wier opgaven
door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten onvol
ledig of onjuist worden bevonden, komen voor de
maatregelen bedoeld in de artikelen 32, 38, 41 , 45 en
46 van Verordening (EEG) nr. 822/87 slechts in
aanmerking, wanneer de ontbrekende of gecorrigeerde
gegevens niet onontbeerlijk zijn voor de correcte
toepassing van de betrokken maatregelen .

Overwegende dat de thans geldende regeling een onvol
doende mate van evenredigheid toelaat voor de sancties

2.

die moeten worden toegepast wanneer de ingediende

ringen van deze personen, zoals bedoeld in artikel 2,
betrekking hebben op de tafelwijnproduktie en door de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten onvolledig of
onjuist worden bevonden, kennis van de ontbrekende
of gecorrigeerde gegevens onontbeerlijk is voor de
correcte toepassing van de in lid 1 bedoelde maatre
gelen en deze fouten van dien aard zijn dat de
opbrengsten worden onderschat, door de Lid-Staat de
volgende sancties toegepast, onverminderd de nationale

opgaven na controle onvolledig of onjuist blijken te zijn;
dat de Lid-Staten derhalve moet worden toegestaan de
sanctie te differentiëren naar gelang van de aangebrachte
correctie; dat het daarom dienstig is de ter zake bestaande
bepalingen te wijzigen;

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

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3929/87 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 11 komt te luiden :

„Artikel 11

Degenen die verplicht zijn opgaven van oogsten,

produktie en voorraden in te dienen en deze opgaven
niet binnen de in artikel 5 gestelde termijnen hebben
(') PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 148 van 30. 6. 1995, blz. 31 .
(3) PB nr. L 369 van 29. 12. 1987, blz. 59.

H PB nr. L 200 van 3. 8. 1994, blz. 10.

Behoudens

overmacht

worden ,

wanneer

de

opgaven van natuurlijke of rechtspersonen of groepe

sancties:

a) wat de in de artikelen 32, 45 en 46 van Verordening
(EEG) nr. 822/87 bedoelde maatregelen betreft,
wordt de steun in de volgende verhoudingen
verminderd :

— met hetzelfde percentage als de vastgestelde
fout, wanneer de fout tot een rectificatie van de

opbrengst met ten hoogste 5 % leidt;
— met tweemaal het percentage van de vastgestelde
fout, wanneer de fout tot een rectificatie van de

opbrengst met meer dan 5 % , maar niet meer
dan 20 % leidt.

Deze steun en die waartoe voor het volgende
wijnoogstjaar is besloten, worden niet verleend
wanneer

de

fout

tot

een

rectificatie

opbrengst met meer dan 20 % leidt.

van

de
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Wanneer de vastgestelde fout is toe te schrijven aan
gegevens die zijn verstrekt door andere producenten
en/of aangeslotenen wier namen voorkomen in de
voorgeschreven documenten en niet a priori door
de declarant kunnen worden geverifieerd, wordt de
steun verminderd met het percentage van de uitge
voerde rectificatie;

b) wat de in de artikelen 38 en 41 van Verordening
(EEG) nr. 822/87 bedoelde maatregelen betreft,

i) wanneer de voor distillatie geleverde wijn nog
niet is betaald, wordt de door de distilleerder aan

de producent-declarant te betalen prijs in de
volgende verhoudingen verminderd:
— met hetzelfde percentage als de vastgestelde
fout, wanneer de fout tot een rectificatie van

de opbrengst met ten hoogste 5 % leidt;
— met tweemaal het percentage van de vastge
stelde fout, wanneer de fout tot een rectifi

catie van de opbrengst met meer dan 5 % ,
maar niet meer dan 20 % leidt.

Deze prijzen en die waartoe voor het volgende
wijnoogstjaar is besloten, worden niet betaald
wanneer de fout leidt tot een rectificatie van de

opbrengst met meer dan 20 % .
Wanneer de vastgestelde fout is toe te schrijven
aan gegevens die zijn verstrekt door andere
producenten en/of aangeslotenen wier namen
voorkomen in de voorgeschreven documenten
en niet a priori door de declarant kunnen

Nr. L 47/9

worden geverifieerd, worden de prijzen slechts
verminderd met het percentage van de uitge
voerde rectificatie .

De bevoegde autoriteiten passen de aan de distil
leerder te betalen steun aan op grond van de aan
de producent betaalde steun;
ii) wanneer de voor distillatie geleverde wijn reeds
is betaald, verplichten de bevoegde autoriteiten
de distilleerder de onder i) bedoelde bedragen
van de producenten-declaranten terug te vorde
ren . De aan de distilleerder te betalen steun

wordt aangepast- naar verhouding van de uitein
delijk aan de producent verschuldigde prijs;
c) wanneer de onder a) en b) bedoelde steun reeds is
betaald, vorderen de bevoegde autoriteiten de teveel
uitbetaalde steun terug, vermeerderd met rente
vanaf de datum van betaling van de steun tot aan de
datum van terugbetaling;
d) het eventueel teveel uitbetaalde voorschot op de
steun moet overeenkomstig de ter zake geldende
bepalingen aan de bevoegde instantie worden terug
betaald, verhoogd met de in de betrokken Lid-Staat
gebruikelijke rente over de periode vanaf de datum
van betaling van het voorschot tot aan de terugbe
taling van het teveel betaalde ".
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz F1SCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 331 /96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 454/95 houdende uitvoeringsbepalingen
van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2931 /95 van de
Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 6, en de arti
kelen 28 en 30 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 454/95 van de
Commissie (3) (hierna „de verordening" te noemen)
controlemaatregelen inzake de steun voor de particuliere
opslag zijn vastgesteld, die bij de inslag van de produkten
moeten worden toegepast; dat moet worden gepreciseerd
dat de controles zo moeten worden georganiseerd dat,
zonder dat de individuele verpakkingen behoeven te
worden gewogen of geopend, geconstateerd kan worden
dat de opgeslagen partijen in hun geheel fysiek in over
eenstemming zijn met de gegevens in de steunaanvraag,

ning houdend met het nagestreefde doel, moet worden
gepreciseerd dat er slechts een compensatie wordt toege
past als, tijdens de periode van contractuele opslag, een
maximumaankoopprijs is vastgesteld overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 1589/87 van de Commissie van 5
juni 1987, inzake de aankoop, via inschrijving, van boter
door de interventiebureaus (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 455/95 (•'), en als bij de uitslag de
interventie open is in de meerderheid van de Lid-Staten;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 454/95 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

Overwegende dat de steun moet worden verminderd
ingeval de uitslag uit het koelhuis niet binnen de in
artikel 11 , lid 6, van de verordening vastgestelde termijn
wordt aangekondigd; dat de periode waarin de boter en
het melkpoeder kunnen worden ingeslagen, op grond van
de huidige marktsituatie voor die produkten, moet
worden gewijzigd;

Overwegende dat op grond van artikel 12 van de verorde
ning één enkel voorschot op de steun voor particuliere
opslag kan worden toegekend, berekend op basis van een
opslagperiode van 120 dagen; dat het, aangezien de mini
mumopslagduur 90 dagen is, dienstig is om het voorschot
op basis van deze periode te berekenen;

Overwegende dat de contractant, op grond vari artikel 14
van de verordening, boter die wordt uitgevoerd, in afwij
king van de normaal geldende regel na het verstrijken van
een contractuele opslagperiode van 60 dagen kan uitslaan;
dat deze afwijkende bepaling, waarvan zeer weinig gebruik

wordt gemaakt, het administratieve beheer van de regeling
nutteloos compliceert; dat zij derhalve moet worden inge
trokken;

Overwegende dat artikel 16 van de verordening voorziet
in een compensatiesysteem om rekening te houden met
het effect op de markt van de interventieaankopen van

boter tijdens de periode van contractuele opslag, dat, reke
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 307 van 20. 12. 1995, blz. 10.
3) PB nr. L 46 van 1 . 3 . 1995, blz. 1 .

a) lid 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
„5.
Bij de inslag voert de bevoegde instantie
controles uit in de periode die begint op de dag van
inslag in het pakhuis en eindigt op de 21e dag na
de datum van registratie van de steunaanvraag.

Om zich ervan te vergewissen dat de opgeslagen
produkten in aanmerking komen voor de steun
moet de bevoegde instantie op voldoende represen
tatieve wijze ten minste 5 % van de hoeveelheden
controleren om te garanderen dat de partijen, met
name wat het gewicht, de identificatie en de aard
van de produkten betreft, in hun geheel fysiek in
overeenstemming zijn met de gegevens in de
steunaanvraag.";
b) in lid 6 wordt littera b) vervangen door de volgende
tekst:

„b) een steekproefsgewijze controle op het gewicht
en de identificatie aan het einde van de periode
van contractuele opslag. Daartoe waarschuwt de
contractant de bevoegde instantie ten minste
vijf werkdagen vóór het verstrijken van de
opslagtermijn van 210 dagen of, in voorkomend
geval, vóór het begin van de uitslag, met
vermelding van de partijen die zullen worden
uitgeslagen. De Lid-Staat kan instemmen met
een kortere waarschuwingstermijn .".
(4) PB nr. L 146 van 6. 6. 1987, blz. 27.
(5) PB nr. L 46 van 1 . 3. 1995, blz. 31 .
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2. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

a) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Ingeval de in artikel 11 , lid 6, onder b), bedoelde
termijn niet in acht wordt genomen door de
contractant, wordt de steun verminderd met 15 %

en slechts betaald voor de periode waarvoor de
contractant, ten genoegen van de bevoegde instan
tie, het bewijs levert dat de boter was opgeslagen ";

b) in lid 2 wordt „ 15 april" vervangen door „ 15 maart".
3 . In artikel 12, lid 5, wordt de laatste alinea vervangen

Nr. L 47/ 11

tuele opslag, een maximumaankoopprijs is vastgesteld
als gevolg van aanbiedingen op grond van Verordening
(EEG) nr. 1589/87 en als, op de laatste dag van de
contractuele opslag, de interventie open is in meer dan
acht Lid-Staten of regio's in de zin van artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 1547/87.
Als in de periode van 21 dagen die eindigt op de dag
waarop de contractuele opslag begint geen maximum
aankoopprijs is vastgesteld, is de maximumaankoop
prijs die geacht wordt te gelden op de dag waarop de
contractuele opslag begint, gelijk aan 90 % van de
geldende interventieprijs.".

door:

„Dit voorschot wordt berekend op basis van een

opslagperiode van 90 dagen.".
4. Artikel 14 wordt geschrapt.

5. In artikel 1 6 worden de volgende alinea's toegevoegd:
„De in de eerste alinea bedoelde aanpassing wordt
slechts toegepast als, tijdens de periode van contrac

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing op de produkten waarvoor
contracten voor particuliere opslag worden gesloten na de
datum van haar inwerkingtreding.

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 332/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen voor uitvoercertificaten in
de sector slachtpluimvee kan worden voldaan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1372/95 van de Commissie
van 16 juni 1995 tot vaststelling van uitvoeringsbepa
lingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de
sector slachtpluimvee ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 180/96 (2), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1372/95 is
voorzien in bijzondere maatregelen die worden getroffen
wanneer de aanvragen voor uitvoercertificaten betrekking
hebben op hoeveelheden en/of uitgaven die, in de
betrokken periode, de normale afzet, rekening houdend
met de in artikel 8, lid 12, van Verordening (EEG) nr.
2777/75 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 2916/95 van de Commissie (4), bedoelde
maxima, en/of de desbetreffende uitgaven overschrijden
of dreigen te overschrijden;

Overwegende dat de markt voor bepaalde produkten van
de sector slachtpluimvee gekenmerkt wordt door een
onzekere situatie; dat in verband met de huidige restitu
ties voor deze produkten uitvoercertificaten zouden
kunnen worden aangevraagd; dat de afgifte van certifi
caten voor de van 19 tot en met 21 februari 1996 aange

geen uitvoercertificaten zijn afgegeven, dienen te worden
afgewezen en de op bepaalde aangevraagde hoeveelheden
toe te passen aanvaardingscoëfficiënten dienen te worden
vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor aanvragen voor uitvoercertificaten die op grond van
Verordening (EG) nr. 1372/95 in de sector slachtpluimvee
worden ingediend, geldt het volgende:
1 . de van 19 tot en met 21 februari 1996 ingediende
aanvragen worden aanvaard met toepassing van een
coëfficiënt van 100 % voor de in bijlage I bij deze
verordening bedoelde categorieën 5, 6 en 8;
2. de van 19 tot en met 21 februari 1996 ingediende
aanvragen worden aanvaard met toepassing van een
coëfficiënt van 12 % voor de in bijlage I bij deze
verordening bedoelde categorieën 3 en 4;

3. de van 19 tot en met 21 februari 1996 ingediende
aanvragen worden aanvaard met toepassing van een
coëfficiënt van 36 % voor de in bijlage I bij deze
verordening bedoelde categorie 7.

vraagde hoeveelheden tot gevolg zou kunnen hebben dat
de hoeveelheden worden overschreden die overeenkomen

Artikel 2

met de normale afzet van de betrokken produkten; dat de

aanvragen waarvoor voor de betrokken produkten nog

Deze verordening treedt in werking op 26 februari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
P)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

133 van 17. 6. 1995, blz. 26.
25 van 1 . 2. 1996, blz. 27.
282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
305 van 19. 12. 1995, blz. 49.
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VERORDENING (EG) Nr. 333/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
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. 3072/95 (2), en met name op artikel 14, lid 3,
tweede alinea,

Overwegende dat volgens artikel 14 van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van deze
verordening bedoelde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer,
Overwegende dat, krachtens artikel 14, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76, de restituties moeten worden
vastgesteld met inachtneming van de situatie en de voor
uitzichten ter zake van de beschikbare hoeveelheid rijst
en breukrijst en van de prijzen hiervan op de markt van
de Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en
breukrijst op de wereldmarkt anderzijds; dat het volgens
dit artikel eveneens noodzakelijk is om op de rijstmarkt
voor een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwik
keling van de prijzen en het handelsverkeer zorg te
dragen en bovendien rekening te houden met het eco
nomische aspect van de voorgenomen uitvoer en met de
wenselijkheid om verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te vermijden;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1361 /76 van
de Commissie (3) is vastgesteld welke de maximumhoe
veelheid breukrijst is die rijst, waarvoor de restitutie bij
uitvoer is vastgestèld, mag bevatten, terwijl daarbij tevens
het percentage is bepaald van de op deze restitutie toe te
passen vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid
breukrijst welke de uitgevoerde rijst bevat deze maximum
hoeveelheid overschrijdt;
Overwegende dat in artikel 14, lid 5, van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 de specifieke criteria zijn bepaald
waarmede bij de berekening van de restitutie bij uitvoer
van rijst en breukrijst rekening moet worden gehouden;

van de restitutie voor sommige produkten al naar gelang
van hun bestemming noodzakelijk kunnen maken;

Overwegende dat, teneinde rekening te houden met de

bestaande vraag naar verpakte, langkorrelige rijst op
bepaalde markten, moet worden voorzien in de vaststel

ling van een specifieke restitutie voor dat produkt;

Overwegende dat de restitutie minstens eenmaal per
maand moet worden vastgesteld; dat de restitutie tussen
tijds kan worden gewijzigd;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie van de rijstmarkt, en met name op de
noteringen of prijzen van rijst en breukrijst in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in

de bijlage van deze verordening;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 (5),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de

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

geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 van voornoemde

verordening en in Verordening (EG) nr. 2815/95 van de

Raad (6); dat daarmee rekening 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 granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten in ongewij
zigde staat worden, met uitzondering van de in lid 1 ,
onder c), van dat artikel genoemde produkten, op de in de
bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.

Artikel 2

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en de
specifieke eisen van sommige markten een differentiatie

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1996.

(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(2) PB nr. L 329 van 30 . 12. 1995, blz. 18 .
(3) PB nr. L 154 van 15. 6. 1976, blz. 11 .

(4) PB nr. L 102 van 28 . 4. 1993, blz. 14.
(*) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
(6 PB nr. L 297 van 9. 12. 1995, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 februari 1996 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer voor rijst en breukrijst
(in ecu / ton)
Bestemming (')

Produktcode

(in ecu / ton)

Bedrag
van de restituties (J)

1006 20 11 000

01

218,00

1006 20 13 000

01

218,00

1006 20 15 000

01

218,00

01

218,00

1006 20 94 000

01

218,00

1006 20 96 000

01

218,00

1006 20 17 000
1006 20 92 000

\

1006 30 21 000

01

218,00

1006 30 23 000

01

218,00

1006 30 25 000

01

218,00

1006 30 27 000

1006 30 42 000

01

218,00

1006 30 44 000

01

218,00

1006 30 46 000

01

218,00

1006 30 61 100

—

01

02
03
04

1006 30 61 900

01

04

1006 30 63 100

01
02
03
04

1006 30 63 900

\

Bestemming (')

1006 30 65 100

01
02
03
04

1006 30 65 900

1006 30 67 900

01
04

272,00
272,00

278,00
283,00
272,00

Il

01
04

272,00
272,00

_

01
02
03
04

272,00
278,00
283,00
272,00

1006 30 92 900

01
04

272,00
272,00

1006 30 94 100

01
02
03
04

272,00
278,00
283,00
272,00

1006 30 94 900

01
04

272,00
272,00

1006 30 96 100

01

04

272,00
278,00
283,00
272,00

01
04

272,00
272,00

I

02
03

272,00
272,00
272,00
278,00
283,00
272,00

272,00

1006 30 92 100

—

272,00
278,00
283,00
272,00

Bedrag
van de restituties (2)

1006 30 67 100

1006 20 98 000

1006 30 48 000

Produktcode

1006 30 96 900
1006 30 98 100
1006 30 98 900
1006 40 00 000

—

—

—

—

—

—

(') De bestemmingen zijn de volgende:
01 Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia
02 zones I, II, III, VI, Ceuta en Melilla

03 zones IV, V, VII c), Canada en zone VIII, met uitzondering van Suriname, Guyana en Madagascar
04 de in artikel 34 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen.

(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 en Verordening (EG) nr. 2815/95.

NB: De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 334/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van

GEMEENSCHAPPEN,

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Lid-Staten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast

Gemeenschap,

gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana

rische eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op
artikel 3,

Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 de eindgebruiker van rijst op de Canarische
eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de
kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit
de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststelling
van die steun met name rekening moet worden gehouden
met de kosten van de verschillende mogelijke leveranciers
en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste prijzen;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2883/94 (4), de gemeenschappelijke bepalingen zijn
vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor
de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde
landbouwprodukten, waaronder rijst;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van -de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 150/95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta' van derde landen aangegeven bedrag en

Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2853/95 (8);

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

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1996.

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
260 van 31 . 10. 1995, blz. 10.
296 van 17. 11 . 1994, blz. 23.
304 van 29. 11 . 1994, blz. 18.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
8 PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 februari 1996 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Canarische eilanden

(in ecu/ton)
Produkt

(GN-code)

Volwitte rijst
( 1006 30)

Breukrijst
( 1006 40)

Bedrag van de steun
Canarische eilanden

286,00
63,00
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VERORDENING (EG) Nr. 335/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

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

voorzieningsbalans (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

GEMEENSCHAPPEN,

(EG) nr. 1 683/94 (6);

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad O, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (8), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren

en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op artikel
10,

Overwegende dat luidens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 1600/92 de eindgebruiker op de Azoren en
Madeira, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de kwali
teit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit de
Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de

Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststelling
van die steun met name rekening moet worden gehouden
met de kosten van de verschillende mogelijke leveranciers
en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste prijzen;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2596/93 (4), de gemeenschappelijke bepalingen
zijn vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling
voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
bepaalde landbouwprodukten, waaronder rijst; dat bepa
lingen waarbij voornoemde verordening wordt aangevuld

of ervan wordt afgeweken, zijn vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992
houdende toepassingsbepalingen voor de specifieke rege
ling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
produkten van de rijstsector, en tot vaststelling van de

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de

Lid-Staten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de

Commissie (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2853/95 (10);

Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van

de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige
marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van
de Azoren en Madeira vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1996.

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

173
260
179
238

van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 1 .
31 . 10. 1995, blz. 10.
1 . 7. 1992, blz. 6.
23. 9. 1993, blz. 24.

O PB nr. L 198 van 17. 7. 1992, blz. 37.
(<) PB nr. L 178 van 12. 7. 1994, blz. 53.
f) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(8) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
I0) PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 februari 1996 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Azoren en Madeira

(tn ecu/ton)

Bedrag van de steun
Produkt

(GN-code)

I
Volwitte rijst
( 1006 30)

Bestemming
Azoren

Madeira

286,00

286,00
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VERORDENING (EG) Nr. 336/96 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor
bepaalde produkten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

gegevens waarover de Commissie thans beschikt, ertoe
leidt de momenteel geldende bedragen te wijzigen en vast

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit
de sector suiker, andere dan melasse (3), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2528/95 (4), en met name op artikel
1 , lid 2, tweede alinea, en artikel 3, lid 1 ,

Overwegende dat de representatieve prijzen en de aanvul

te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoer
rechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde produkten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage.

lende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en

bepaalde stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 1568/95 van de Commissie ^, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 305/96 (6);

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 februari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(■)
(2)
(3)
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177
110
141
258
150

van
van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
17. 5. 1995, blz. 1 .
24. 6. 1995, blz. 16.
28 . 10. 1995, blz. 50.
1 . 7. 1995, blz. 36.

6 PB nr. L 42 van 20 . 2. 1996, blz. 14.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 februari 1996 tot wijziging van de representatieve
prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en
produkten van GN-code 1702 90 99
(tn ecu)
G N -code

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 i1)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

Representatieve prijs
per 100 kg netto
van het betrokken produkt

Aanvullend recht

per 100 kg netto
van het betrokken produkt

24,29

4,16

24,29

9,39

24,29

3,96
8,96
9,68
5,16
5,16
0,34

24,29
31,11
31,11
31,11

0,31

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 431 /68 van
de Raad (PB nr. L 89 van 10 . 4. 1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB nr.
L 94 van 21 . 4. 1972, blz. 1 ).

(3) Vaststelling per procent sacharose.
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VERORDENING (EG) Nr. 337196 VAN DE COMMISSIE
van 23 februari 1996

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

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

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. 2933/95 (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. 1 50/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het

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

kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

Deze verordening treedt in werking op 24 februari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
F)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
307 van 20 . 12. 1995, blz. 21 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

Nr. L 47/22
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 februari 1996 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
Code

GN-code

derde landen (')

0702 00 15

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 73

Forfaitaire
invoerwaarde

052

43,7

060

80,2

064

59,6

066

41,7

(in ecu/100 kg)
GN-code

0805 20 17, 0805 20 19

57,7

204

83,8

400

56,9

464

233,8

068

62,3

600

83,8

204

76,4

624

70,1

208

44,0

662

56,1

212

83,0

999

91,7

624

304,9

052

64,5
88,8
74,6
67,5
85,8
54,8
66,5
100,8
100,3
76,1
94,2
79,4

999

88,4

052

125,6

0805 30 20

204
220

388

053

164,0

060

61,0

066

53,8

520

068

97,6

524

400

512

204

144,3

528

624

182,5

600

999

118,4

220

355,5

999

355,5

052

91,0

624
999

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

524

64,0
78,6
39,2
78,1
66,6
68,4
51,2
57,4

528

97,9

052

064

204

77,5

388

412

54,2

400

624

241,6

404

999

116,1

052
204

208
I

508

39,3
42,4

68,2

624

8 6,5

728

107,3

800

78,0

212

45,7

220

45,4

804

21,0

388

40,5

999

400

42,2

436

41,6

052

68,8
101,3
86,3

448

26,5

064

72,5

600

56,3

388

90,4

624

51,9

400

104,0

512

74,9

999

l

052

512

0805 10 09

Forfaitaire
invoerwaarde

0805 20 13, 0805 20 15,

0805 10 01 , 0805 10 05,

0805 20 1 1

Code

derde landen (')

45,5

052

75,7

0808 20 31

039

528

54,8

624

79,0
115,4

204

91,8

600

86,4

800

55,8

624

79,3

804

112,9

999

83,3

999

86,1

728

(') 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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II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 1996

tot aanpassing van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571 /88 van de Raad

houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de
landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997, en bijlage I van
Beschikking 89/651 /EEG betreffende de definities van de kenmerken en de lijst
van landbouwprodukten voor de communautaire enquêtes inzake de structuur
van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997

(96/ 170/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

genoemde begrippen op uniforme wijze worden opgevat

GEMEENSCHAPPEN,

en toegepast;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 571 /88 van de Raad
houdende organisatie van communautaire enquêtes
inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het

tijdvak van 1988 tot en met 1997 ('), laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 94/677/EEG van de Commissie (2), inzon
derheid op artikel 8, leden 1 en 2, en artikel 15,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 8, leden 1 en 2,
van Verordening (EEG) nr. 571 /88, eventuele wijzigingen
aan te brengen zijn in de lijst van kenmerken voor de

enquêtes van 1995 en 1997 en in de afbakening van de
regio's en gebieden volgens de procedure van artikel 15
van die verordening, dat wil zeggen door een beschikking
van de Commissie op advies van het Permanent Comité
voor de landbouwstatistiek;

Overwegende dat na de toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden bijlage I van Verordening (EEG) nr.
571 /88 moet worden aangepast aan het bijzondere

Overwegende dat daarom ook Beschikking 89/651 /EEG
van de Commissie (3), waarbij de in het kader van de
structuurenquêtes in het tijdvak van 1988 tot en met 1997
toe te passen definities en regio's en gebieden zijn vastge
steld, moet worden aangepast en dat het zinvol is deze
gelegenheid te baat te nemen om ook de definities op te
nemen van de kenmerken voor nieuwe enquêtes, die om
andere redenen zijn toegevoegd;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Met het oog op de structuurenquêtes 1995 en 1997
worden bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571 /88 en
bijlage I van Beschikking 89/651 /EEG overeenkomstig de
bijlagen I en II van deze beschikking gewijzigd.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

karakter van de landbouw in deze landen;

Gedaan te Brussel, 15 februari 1996.

Overwegende dat de resultaten van de in Verordening
(EEG) nr. 571 /88 bedoelde enquêtes inzake de structuur
van de landbouwbedrijven slechts dan voor de gehele
Europese Gemeenschap met elkaar kunnen overeen
stemmen wanneer de in de lijst van kenmerken

(') PB nr. L 56 van 2. 3. 1988, blz. 1 .

2 PB nr. L 269 van 20 . 10. 1994, blz. 38 .

Voor de Commissie
Yves-Thibault DE SILGUY

Lid van de Commissie

(3) PB nr. L 391 van 30. 12. 1989, blz. 1 .
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BIJLAGE I

Bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571 /88 wordt vervangen door de volgende:
„ BIJLAGE I
LIJST VAN KENMERKEN

A. Geografische ligging van het bedrijf
01 Gebied

02 Probleemgebied
a) berggebied

ja/neen
ja/neen

B. Rechtspersoonlijkheid en beheer van het bedrijf (op de dag van de enquête)
01 Berusten de juridische en economische aansprakelijkheid voor het bedrijf bij een
natuurlijk persoon (')?

ja/neen

02 Zo ja, is deze persoon (het bedrijfshoofd) tevens de bedrijfsleider?

ja/neen

a) als het antwoord op vraag B/02 „neen" is, is de bedrijfsleider een familielid van
het bedrijfshoofd?

ja/neen

03 Landbouwkundige beroepsopleiding van de bedrijfsleider (2)

— uitsluitend praktische ervaring

ja/neen

— basisopleiding

ja/neen

— volledige landbouwopleiding

ja/neen

04 Bestaat er een boekhouding voor het beheer van het bedrijf (2)?

ja/neen

C. Exploitatievorm en verkaveling van het bedrijf (gezien vanuit het standpunt
van het bedrijfshoofd)
Oppervlakte cultuurgrond:

ha/a

01 in eigendom

/ ....

02 in pacht
03 in deelpacht of andere exploitatievorm

/ ....
/ ....
aantal
kavels

04 aantal verkavelde percelen waaruit de oppervlakte cultuurgrond bestaat (3)
D. Bouwland

ha/a

Granen voor korrelwinning (inclusief zaden):
01 zachte tarwe en spelt
02 harde tarwe

03 rogge
04 gerst
05 haver

06 korrelmaïs (4)
07 rijst
08 overige granen

(') In Frankrijk zijn de landbouwgroeperingen van gemeenschappelijke exploitaties (GAEC), de landbouwbednjven met be
perkte aansprakelijkheid (EARL), en de feitelijke groeperingen geregistreerd als door natuurlijke personen geleide land
bouwbedrijven.

(2) Facultatief.

(3) Facultatief. Voor Italië betreft het aantal kavels de totale oppervlakte van het bedrijf.
(4) Facultatief voor Finland en Zweden.
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ha/a

09 Peulvruchten voor korrelwinning (inclusief zaden en mengsels van granen en droog
te oogsten peulvruchten):

/ .

a) waarvan als zuivere teelt voor veevoeder bestemd: erwten, tuin- en veldbonen,
wikken, niet-bittere lupinen (')

/ .

b) andere (als zuivere teelt of gemengd) (')

/ .

10 Aardappelen (inclusief primeurs en pootaardappelen)

/ .

1 1 Suikerbieten (exclusief zaden)

/ .

12 Voederhakvruchten (exclusief zaden) (2)

/ .

1 3 Handelsgewassen (inclusief zaden van oliehoudende gewassen, doch exclusief zaden
van vezelgewassen, hop, tabak en andere handelsgewassen)

/ .

waarvan :

a) tabak (3)

/

b) hop (3)

/

c) katoen (4)

/

d) andere oliehoudende of vezelgewassen en andere handelsgewassen:

/

i) oliehoudende zaden (totaal)

/

waarvan :

— kool- en raapzaad (3)

/ ..

— zonnebloemzaad (5)

/ ..

— sojabonen (6)

/ ..

ii) aromatische planten, geneeskrachtige kruiden en specerijen f7)

/ ..

in) overige handelsgewassen (2)

/ ..

waarvan :

— rietsuiker (8)

/ ..

Verse groenten, meloenen, aardbeien:

14 in open lucht of onder lage beschermingsafdekking

/ ..

waarvan :

a) akkerbouwmatig geteeld (2)

/ ..

b) tuinbouwmatig geteeld (2)

/ ..

15 onder glas of andere hoge (betreedbare) beschermingsinstallatie

/ ..

Bloemen en sierplanten (exclusief boomkwekerijgewassen):

16 in open lucht of onder lage beschermingsafdekking (2)

/ ..

17 onder glas of andere hoge (betreedbare) beschermingsinstallatie

/ ...

18 Voedergewassen

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(')
f)
(8)

a) tijdelijk grasland

/ ...

b) overige (2)

/ ...

Facultatief voor het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden.
Facultatief voor Finland en Zweden.
Facultatief voor Portugal.
Facultatief, behalve voor Griekenland, Spanje en Italië.
Facultatief, behalve voor Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal.
Facultatief, behalve voor Griekenland, Spanje, Frankrijk en Italië.
Facultatief voor het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Finland en Zweden.
Facultatief, behalve voor Spanje.
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INLI

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

24. 2. 96

ha/a

19 Zaden en zaailingen op bouwland (exclusief granen, peulvruchten, aardappelen en
oliehoudende gewassen)

/ .

20 Overige gewassen op bouwland (')

/ .

21 Braakland, zonder financiële steun

/ .

22 Braakland, zonder economische opbrengst, waarvoor financiële steun wordt
verleend

/ .

E. Tuinen voor eigen gebruik (2)

/ .

F. Blijvend grasland (3)

/ .

01 Blijvend grasland, exclusief weiden met geringe opbrengst

/ .

02 Weiden met geringe opbrengst

/ .

G. Meerjarige cultures

01 Boomgaarden en kleinfruit ('):

/ .

a) vers fruit en kleinfruit van gematigde breedten

/ .

b) fruit en kleinfruit van subtropische breedten (4)

/ ..

c) schaalvruchten (4)

/ ..

02 Citrusvruchtaanplantingen

/ ..

03 Olijfboomgaarden

/ ..

a) waar gewoonlijk tafelolijven worden geproduceerd (s)

/ ..

b) waar gewoonlijk olijven voor de oliewinning worden geproduceerd

/ ..

04 Wijngaarden

a) waar gewoonlijk kwaliteitswijn wordt geproduceerd

/ ..

b) waar gewoonlijk andere wijn wordt geproduceerd

/ ..

c) waar gewoonlijk tafeldruiven worden geproduceerd

/ ..

d) waar gewoonlijk rozijnen en krenten worden geproduceerd (6)

/ ..

05 Boomkwekerijgewassen Q

/ ..

06 Overige meerjarige cultures f)

/ -•

07 Meerjarige cultures onder glas (8)

/

H. Over areaal

01+03 Oppervlakte niet in gebruik zijnde cultuurgrond (landbouwgrond die niet
meer in gebruik is om economische, sociale of andere redenen en die niet in
de vruchtwisseling is opgenomen) en overige gronden (gebouwen, erven,

wegen, vijvers, steengroeven, onvruchtbare gronde, rotsen, enz.)
') Facultatief voor Finland.

2) Facultatief voor Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden.
3) Griekenland, Italië, Finland en Zweden mogen rubriek 1 en rubriek 2 samenvoegen.
4) Facultatief, behalve voor Griekenland, Spanje, Italië en Portugal .

5)
6)
f)
(8)

Facultatief voor Frankrijk.
Facultatief, behalve voor Griekenland en Spanje .
Facultatief voor Finland en Zweden.
Facultatief voor Portugal, Finland en Zweden .

/ ...
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ha/a

02 Bosareaal

waarvan :

/ .

a) niet-commercieel (')

/ .

b) commercieel (')

/ .

en/of

c) loofbos (')

/ .

d) naaldbos (')

/ .

e) gemengd bos (')

/.

I. Gecombineerde en elkaar opvolgende secundaire teelten, paddestoelen, irriga
tie, staand glas, uit produktie genomen bouwland
01 Elkaar opvolgende secundaire teelten (exclusief tuinbouw en teelten onder glas)(2)

/ .

waarvan :

a) granen (D/01 tot en met D/08) van andere dan voedergewassen (2)

/ .

b) peulvruchten (D/09) van andere dan voedergewassen (2)

/ .

c) oliehoudende zaden (D/ 13, onder d), i)) van andere dan voedergewassen (2)

/

d) overige elkaar opvolgende secundaire teelten (2)

/ ..

02 Paddestoelen (3)

/ ..

03 Geïrrigeerd areaal (4):

a) irrigeerbaar areaal, totaal

/ ..

b) areaal van de gewassen die in de loop van het jaar ten minste eenmaal worden
geïrrigeerd (')

/ ..

waarvan :

1 . harde tarwe

/ ..

2 . maïs

/ ..

3. aardappelen

/ ..

4. suikerbieten

/ ..

5. zonnebloemzaad

/ ..

6. sojabonen

/ ..

7. groenvoedergewassen

/ ..

8 . aanplantingen van vruchtbomen en kleinfruit

/ ..

9 . citrusvruchten

/ ..

10. wijngaarden

/ ..

04 Oppervlakte onder in gebruik zijnd staand glas
05 Gecombineerde teelten (')

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

/ ..

a) landbouwgewassen (inclusief grasland en weiden) — bosbouw (')

/ ..

b) meerjarige teelten - eenjarige teelten (')

/ ...

c) meerjarige teelten - meerjarige teelten (')

/ ...

d) overige (')

/ ...

Facultatief.
Facultatief voor Finland en Zweden .
Facultatief voor Portugal, Finland en Zweden.
Facultatief voor Duitsland.
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07 Opslagfaciliteiten voor dierlijke mest (vaste mest, gier en drijfmest) (') (2)
a) Beschikt uw bedrijf over opslagfaciliteiten voor:
i) vaste mest?

ja/neen

ii) gier?

ja/neen

iii) drijfmest?

ja/neen

b) Beschikbare opslagcapaciteit voor:
toereikend

voor

hoeveel

maanden, indien niet tussen

tijds geruimd/geledigd?
i) vaste mest

. . . m2 (3)

... maanden (4)

ii) gier

. . . m3 (3)

... maanden (4)

iii) drijfmest

. . . m3 (3)

... maanden (4)
ha/a

08 Oppervlakten waarvoor financiële steun wordt verleend ingedeeld onder:

/

a) braakland zonder economische opbrengst (al opgenomen onder D/22)

/

b) oppervlakten gebruikt voor de teelt van landbouwgrondstoffen die niet bestemd
zijn voor menselijke of dierlijke voeding (b.v. koolzaad, suikerbieten, bomen,
struiken enz., incl. linzen, kekers en wikke; al opgenomen onder D en G)

/

c) oppervlakten omgezet in blijvend grasland (al opgenomen onder F/01 en F/02)

/

d) landbouwgrond omgezet in bossen, of voorbereid ter bebossing (al opgenomen
onder H/02)

/

e) overige (al opgenomen onder H/01 en H/03)

/

J. Veestapel (op de referentiedag van de enquête)
0 1 Eenhoevigen
Runderen :

02 jonger dans 1 jaar:
a) mannelijke dieren (^
b) vrouwelijke dieren (*)
tussen 1 en 2 jaar oud:
03 mannelijke dieren

04 vrouwelijke dieren

2 jaar en ouder:
05 mannelijke dieren
06 vaarzen

07 melkkoeien

08 overige koeien
(') Facultatief voor Griekenland, Spanje, Ierland, Oostenrijk, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.
(2) Facultatief voor Nederland voor de enquête 1995.

(3) Facultatief voor Denemarken, Finland en Zweden.
(4) Facultatief, behalve voor Denemarken, Finland en Zweden.
I5) Facultatief.

aantal dieren

NL
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Schapen en geiten:

09 Schapen (alle leeftijden):
a) vrouwelijke voor de voortplanting
b) overige schapen
10 Geiten (alle leeftijden) (')

a) vrouwelijke voor de voortplanting (2)
b) overige geiten (2)
Varkens :

1 1 Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg
12 Fokzeugen van 50 kg en meer
13 Andere varkens
Pluimvee:

14 Mesthoenders

1 5 Leghennen

1 6 Overig pluimvee (eenden, kalkoenen, ganzen en parelhoenders) (3)
1 7 Moederkonijnen (voedsters) (4)
aantal

bijenkorven

18 Bijen (^

19 Andere dieren ^

')
2)
3)
4)
J)

Facultatief voor Duitsland, Finland en Zweden.
Facultatief, behalve Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal
Facultatief voor Finland en Zweden.

ja/neen

Facultatief voor Denemarken, Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Facultatief.
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K. Trekkers, tweewielige trekkers, machines en installaties (')

Op de dag van de enquête

Machines gebruikt in de twaalf
maanden voorafgaande aan de dag
van de enquête (*)
Gebruikt door verscheidene

Volledig in eigendom van het
bedrijf

1

2

aantal

aanstrepen

Naar vermogens

60>

—40 < 60

25<

—25 < 40

klasse

01

Vierwielige trekkers, rupstrekkers,
werktuigtrekkers
02 Tweewielige trekkers, motorschof
felmachines,

motorfrezen

en

motormaaiers (2)
03

Maaidorsers

04

Hakselmachines met opraapappa
raat (2)

05 Volledig gemechaniseerde aard
appelrooimachines (2)
06 Volledig gemechaniseerde suiker
bietenrooimachines (2)
Heeft u een (vaste of verplaats
bare) mechanische melkinstalla
tie O?
08 Heeft u een afzonderlijke melk
stal O?
07

a) Indien

u

een

afzonderlijke

melkstal heeft, is deze volledig

geautomatiseerd (3)?

(') Facultatief voor de enquete 1997.

(2) Facultatief voor de enquêtes 1 995 en 1 997.
(3) Facultatief voor Portugal

bedrijven (in eigendom van een
ander bedrijf, een coöperatie of in
mede-eigendom) of in eigendom
van een loonbedrijf

ja/neen

ja/neen
ja/neen
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a) Bedrijfsleider (3)

Bedrijfshoofd

v

o

55-59

60-64

o

65 en
ouder

o

65 en
ouder
25 —

< 50 %

> 0—

< 25 %

50 —
< 75%

arbeidstijd

Landbouwwerk uitgevoerd voor het bedrijf in %
van de jaarlijkse arbeidstijd van een persoon met volledige

(aanstrepen)

met volledige arbeidstijd

06 Vrouwen (6)

05 Mannen (6)

f) Facultatief voor de enquête 1 997.

(6) Facultatief.

Ö Exclusief personen reeds begrepen onder L/01 en L/02.

(3) Slechts in te vullen, indien het antwoord op de vragen B/01 of B/02 „neen" is.
(4) Tabel op te stellen voor elke groep afzonderlijk (3.a) t/m 4.b)).

tijd

arbeids

volledige

Aantal werkdagen

100

Europese Gemeenschappen

(') Vanaf het einde van de leerplichtige leeftijd.
(2) Exclusief huishoudelijk werk.

06

05 Niet regelmatig werkzame arbeidskrachten,
-I- niet-gezinsleden

75 —

< 100 %

van de jaarlijkse arbeidstijd van een persoon

0

75 — < 100

50-54

o

60-64

04b) Regelmatig werkzame arbeidskrachten, niet
gezinsleden, vrouwen (4) (*)

45-49

o

55-59

50 — < 75

40-44

Leeftijdsgroepen F)

o

50-54

04a) Regelmatig werkzame arbeidskrachten, niet
gezinsleden, mannen (4) (*)

35-39

45-49

(aanstrepen)

40-44

25 — < 50

30-34

o

35-39

de

03b) Andere gezinsleden van het bedrijfshoofd, op
het bedrijf werkzaam, vrouwen (4) (*)

25-29

< 25 '

o

30-34

van

> 0 — < 25

o

25-29

o

< 25 ')

met gedeeltelijke arbeidstijd

Arbeidstijd op het bedrijf (2)

Publikatieblad

03a) Andere gezinsleden van het bedrijfshoofd, op
het bedrijf werkzaam, mannen (4) O

(aan
strepen)

m

Leeftijdsgroepen

|"~"NL~1

02 Op het bedrijf werkende echtgenoot
(van het bedrijfshoofd)

01

Landbouwarbeidskrachten

Geslacht

(in de twaalf maanden die aan de dag van de enquête voorafgaan)

L Landbouwarbeidskrachten
24. 2 . 96
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L 07 Heeft het bedrijfshoofd, indien hij tegelijk bedrijfsleider is, een andere winstgevende werkzaamheid:
als voornaamste

bezigheid ?
als bijkomende
bezigheid?

(aankruisen wat van toepassing is)

L 08 Heeft de echtgenoot/echtgenote van het bedrijfshoofd, die landbouwwerk voor het bedrijf verricht,
een andere winstgevende werkzaamheid:
als voornaamste

bezigheid?
als bijkomende
bezigheid?

(aankruisen wat van toepassing is)

L 09 Hebben andere gezinsleden van het bedrijfshoofd die landbouwwerk voor het bedrijf verrichten, een
andere winstgevende werkzaamheid ('):
als voornaamste

bezigheid?
als bijkomende
bezigheid?

(aantal personen)

L 10 Totaal aantal van de onder L/01 tot en met L/06 niet opgevoerde volledige werkdagen (landbouw
werk) van niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgestelde personen (bij voorbeeld werknemers van
loonbedrijven) (2).

aantal equivalente volledige werkdagen in de twaalf maanden die aan de dag
van de enquête voorafgaan (3).

(') Facultatief voor Denemarken, Nederland, Finland en Zweden.
(2) Facultatief voor de Lid-Staten die van dit . kenmerk een globale schatting op nationaal niveau kunnen geven.
(3) Het Verenigd Koninkrijk mag deze gegevens in equivalente arbeidsweken opgeven."

24. 2. 96
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BIJLAGE II

Bijlage I van Beschikking 89/651 /EEG wordt als volgt gewijzigd:

Onder het kopje „A. PLAATS VAN VESTIGING VAN HET BEDRIJF", onderverdeling
„A/01 Gebied", worden de volgende definities en toelichtingen toegevoegd:
„OOSTENRIJK (codenummer van het land = 13)
Regio 's

Gebieden

001 . Ostösterreich

011 . Burgenland
012. Niederösterreich
013 . Wien

002. Südösterreich

021 . Karnten
022. Steiermark

003 . Westösterreich

031 . Oberösterreich

032. Salzburg
033 . Tirol

034. Vorarlberg
FINLAND (codenummer van het land = 14)
Regio's

Gebieden

001 . Etelä-Suomi

001 . Uusimaa
002. Varsinais-Suomi
003 . Ahvenanmaa
004. Satakunta
005. Häme
006 . Pirkanmaa
007.
008 .

009 .

002. Itä-Suomi

Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala

010 . Etelä-Savo
011 .
012.

Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala

018 . Kainuu

003 . Väli-Suomi

013 . Keski-Suomi
014 .

Etelä-Pohjanmaa

015 . Vaasan rannikkoseutu

004. Pohjois-Suomi

016.

Keski-Pohjanmaa

017.

Pohjois-Pohjanmaa
Lappi

019 .

ZWEDEN (codenummer van het land = 15)
Regio 's

Gebieden

001 . Stockholm

001 . Stockholms lan

002. Ostra Mellansverige

003. Uppsala lan
004. Södermanlands lan

005. Östergötlands lan
018 . Örebro lan
019 . Västmanlands lan

003 . Smaland med öarna

006. Jönköpings län
007. Kronobergs län
008 . Kalmar lan

009 . Gotlands län

Nr. L 47/33
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004. Sydsverige

010. Blekinge lan
011 . Kristianstads lan
012. Malmöhus lan

005. Västsverige

013 . Hallands lan

014. Göteborgs och Bohus lan

015. Älvsborgs lan
016. Skaraborgs lan
006. Norra Mellansvenge

017 . Varmlands lan

020. Kopparbergs lan
021 . Gävleborgs lan
007. Mellersta Norrland

022 . Västernorrlands lan

008 . Övre Norrland

024 . Vasterbottens lan

023. Jamtlands lan
025 . Norrbottens lan"

Onder het kopje „I. GECOMBINEERDE EN ELKAAR OPVOLGENDE SECUNDAIRE TEELTEN,
PADDESTOELEN, IRRIGATIE, STAAND GLAS, UIT PRODUKTIE GENOMEN BOUW

LAND", worden de volgende punten toegevoegd:
„1/07 Opslagfaciliteiten voor dierlijke mest (vaste mest, gier en drijfmest)
I.

Vaste mest: uitwerpselen van huisdieren, met of zonder stro, met eventueel een weinig urine.
Gier: urine van huisdieren, met eventueel een weinig vaste mest of water.
Drijfmest: vloeibare mest, d.w.z. een mengsel van uitwerpselen en urine van huisdieren, met eventueel
een weinig sto, waaraan water kan zijn toegevoegd.

1/08 Oppervlakten waarvoor financiële steun wordt verleend

ingedeeld onder:

a) braakland zonder economische opbrengst (al opgenomen onder D/22);
b) oppervlakten gebruikt voor de teelt van grondstoffen die niet bestemd zijn voor menselijke of dier
lijke voeding (b.v. koolzaad, suikerbieten , bomen, struiken enz., incl . linzen , kekers en wikke; al
opgenomen onder D en G);
c) oppervlakten omgezet in blijvend grasland (al opgenomen onder F/01 en F/02);
d) landbouwgrond omgezet in bossen, of voorbereid ter bebossing (al opgenomen onder H/02);

e) overige (al opgenomen onder H/01 en H/03).
I.

II.

Grond waarvoor het bedrijf recht heeft op financiële steun, die bedoeld is om het uit produktie
nemen van bouwland te stimuleren, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad ('),
alsmede overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad (2) en Verordening (EEG) nr.
334/93 van de Commissie (3) en eventuele recentere wettelijke bepalingen .

Uitsluitend het areaal waarvoor het bedrijf voor het referentiejaar van de enquête recht heeft op finan
ciële steun .".

(') PB nr. L 218 van 6. 8 . 1991 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 12.
(3) PB nr. L 38 van 16. 2. 1993 , blz. 12.
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Richtlijn 94/ 1 1 /EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart
1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van
voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte materialen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 100 van 19 april 1994)
Bladzijde 38 , artikel 4, lid 3, tweede regel

in plaats van:
te lezen:

. . één exemplaar per jaar
. . één exemplaar per paar
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