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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 777/96 VAN DE COMMISSIE
van 29 april 1996

inzake de levering van granen als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

stelling in de Gemeenschap van produkten voor levenng

GEMEENSCHAPPEN,

als communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (*); dat met name de leveringster
mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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 bij Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe

ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) de lijst van de voor voedselhulp in aanmer
king komende landen en organisaties en de algemene
criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob
stadium zijn vastgesteld;

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigden 26 998 ton graan heeft

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

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.

toegewezen;
Artikel 2

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

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, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 174 van 7. 7. 1990, blz. 6.
(3) PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, blz. 1 .

(4) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .
f5) PB nr. L 81 van 28 . 3. 1991 , blz. 108 .
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BIJLAGE
PARTIJ A

1 . Maatregel nr.('): 802/95
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): World Food Programme (WFP), Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (tel.: (39-6)
57 971 ; telex: 626675 WFP I)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

5. Plaats of land van bestemming : Angola
6. Beschikbaar te stellen produkt: maïs

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) Q: zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IIA.l.d))
8 . Totale hoeveelheid (ton): 4 392 ton
9 . Aantal partijen: 1

10. Verpakking en opschriften (8)(u): zie PB rir. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IIA2.c) en IIA.3)
Los gestort met zakken, naalden en het noodzakelijke garen (2 m/zak) (9)
Voor de opschriften te gebruiken taal: Portugees

1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie: franco laadhaven — fob gestuwd en „trimmed* (,0)
13 . Laadhaven : —

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: van 3 tot en met 23. 6. 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: 14. 5. 1996 ( 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel))
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 28. 5. 1996 (12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel))
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: van 17. 6 tot en met 7. 7. 1996
c) uiterste datum voor de levering: —

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 ecu/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,
t.a.v. de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel.
(Opgelet! Nieuwe nummers! telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 30. 4. 1 996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 555/96 van de Commissie (PB nr. L 80 van 30. 3. 1996, blz. 19)
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PARTIJ B

1 . Maatregel nr.('): 801 /95
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): World Food Programme (WrP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (tel.: (39-6)
57 971 : telex 626675 WFP I)
4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

5. Plaats of land van bestemming: Angola

6. Beschikbaar te stellen produkt: volwitte rijst (produktcode 1006 30 92 900, 1006 30 94 900,
1 006 30 96 900, 1 006 30 98 900)
7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) Q: zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (ILA.li))

8. Totale hoeveelheid: 337 (607 ton graan)
9. Aantal partijen: 1
10. Verpakking en opschriften ( 6)(8)(n): zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II .A .2 .c) en II.A.3)

Voor de opschriften te gebruiken taal: Portugees
In containers

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie: franco laadhaven
13 . Laadhaven: —

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: van 3 tot en met 23. 6. 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: 14. 5. 1996 (12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel))
21 . Bij tweede inschrijving:
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 28. 5. 1996 ( 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel))
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: van 17. 6 tot en met 7. 7. 1996
c) uiterste datum voor de levering: —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 ecu/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,
t.a.v. de heer T. Vestergaard, Gebouw Loi 130, kamer 7/46 Wetstraat 200, B-1049 Brussel (telex: 25670
AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 30. 4. 1996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 555/96 van de Commissie (PB nr. L 80 van 30. 3. 1996, blz. 19)
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PARTIJEN C, D en E

1 . Maatregel nr.('): 855/95 (C); 856/95 (D); 857/95 (E)
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Mozambique
4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Commercial Bank of Mozambique, av. 25 de Setembro
1657, Maputo (tel: (258-1)42 81 57, telex: 6-240/6-244/6-551 . Contact: Dhr. Alfaika]
5. Plaats of land van bestemming (*): Mozambique
6. Beschikbaar te stellen produkt: volwitte rijst (produktcode 1 006 30 92 900, 1 006 30 94 900,
1006 30 96 900, 1006 30 98 900)

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) Q (12): zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (ILA.l.f))

8. Totale hoeveelheid (ton): 14 666 (21 999 ton graan)
9. Aantal partijen: 3 (partij C: 7 166 ton; partij D: 4 500 ton; partij E: 3 000 ton)
10. Verpakking en opschriften (6) (8) ("): zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (II.A.2 .C en IIA.3)

Voor de opschriften te gebruiken taal: Portugees

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap
12. Leveringsconditie: franco loshaven — gelost
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven: —

15. Loshaven: C: Maputo; D: Beira; E: Nacala
16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van versche
ping: van 10 tot en met 23. 6. 1996
18. Uiterste datum voor de levering: 21 . 7. 1996
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 14. 5. 1996 ( 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel))
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 28 . 5. 1996 (12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel))
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van verscheping: van
24. 6 tot en met 7. 7. 1996

c) uiterste datum voor de levering: 4. 8 . 1996
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 ecu/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,
t.a .v. de heer T. Vestergaard, Gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel.
(Opgelet! Nieuwe nummers! telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 30. 4. 1996, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 555/96 van de Commissie (PB nr. L 80 van 30. 3. 1996, blz. 19)
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

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

(*) 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.

(*) 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.

(6) Met het oog op eventueel opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde
kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor
te komen, gevolgd door een hoofdletter R.

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

(8) In afwijking van PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 , wordt de tekst van punt IIA3.c) gelezen: „de
vermelding „Europese Gemeenschap"".
(9) Voor de zakken: 21 zakken/ton
Voor de naalden : 1 / 100 ton

Voor het garen: 60 % polyester, 40 % katoen, 20/4, zonder knopen, 5 000 m/kg, spoelen van 3 kg.
(10) In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3, onder f), en artikel 13, punt 2, van Verordening (EEG) nr.
2200/87 moeten alle kosten voor het laden, behandelen en stuwen met inbegrip van scheppen in de
offerte begrepen zijn.

(") Zie de tweede wijziging van de mededeling van de Commissie met betrekking tot de kenmerken van de
als communautaire voedselhulp te leveren produkten in PB nr. C 135 van 26. 5. 1992, blz. 20.

C2) Breukrijst: minimaal 25 % — maximaal 30 % .

Nr. L 106/5
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VERORDENING (EG) Nr. 778/96 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1996

inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet

GEMEENSCHAPPEN,

worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en
het beheer van de voedselhulp ('), laatstelijk gewijzigd bij

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op
artikel 6, lid 1 , onder c),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1420/87 van
de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoe

ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86
betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de
voedselhulp (3) de lijst van de voor voedselhulp in aanmer
king komende landen en organisaties en de algemene
criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob
stadium zijn vastgesteld;
Overwegende dat de Commissie, in het kader van
verscheidene besluiten tot toekenning van voedselhulp,

2 500 ton plantaardige olie heeft toegewezen aan bepaalde
begunstigden;
Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast

stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van produkten voor levering
als communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (*); dat met name de leveringster

In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in
de Gemeenschap plantaardige olie beschikbaar gesteld
voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden
overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 en de in de bijlage opgenomen voorwaarden .
De levering wordt toegewezen via aanbesteding.

De levering heeft betrekking op de beschikbaarstelling
van in de Gemeenschap geproduceerde plantaardige olie,
die niet is vervaardigd en/of verpakt in het kader van
actieve veredeling.

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, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
0
(3)
(4)
(*)

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

PARTIJEN A en B

1 . Maatregel nr. ('): 858/95 (A); 859/95 (B)
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): Mozambique

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Commercial Bank of Mozambique, av. 25 de Setembro
1657, Maputo, tel: (258-1 ) 42 81 57, telex: 6-240/ 6-244/6-551 ; contact: Dhr. Alfaika
5. Plaats of land van bestemming 0: Mozambique
6. Beschikbaar te stellen produkt: geraffineerde koolzaadolie

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3): zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IIIAl.a))
8 . Totale hoeveelheid (ton netto): 2 500

9. Aantal partijen: 2 (partij A: 1 500 ton; partij B: 1 000 ton)

10. Verpakking en opschriften (6) f7): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (IIIA2.2, IIIA2.3 en IIIA3)
PET-flessen van 1 liter, zonder kartonnen schotten

Opschriften in het Portugees

1 1 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: beschikbaarstelling van in de Gemeenschap gepro
duceerde geraffineerde koolzaadolie die niet is vervaardigd en/of verpakt in het kader van actieve ver
edeling

12. Leveringsconditie: franco loshaven — gelost
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven: —
15. Loshaven: A: Beira; B: Nacala

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: —

17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van versche
ping: van 17 tot en met 30. 6. 1996
18. Uiterste datum voor de levering: 28. 7. 1996
19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 14. 5. 1996 (12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel))
21 . Bij tweede inschrijving:
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 28. 5. 1996 (12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel))
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van verscheping: van 1
tot en met 14. 7. 1996

c) uiterste datum voor de levering: 11 . 8. 1996
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 15 ecu/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,
t.a.v. de heer T. Vestergaard, Gebouw 130, kamer 7/46, Wetstraat 200 B-1049 Brussel (telex 25670
AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04).
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): —

Nr. L 106/7

Nr. L 106/8
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Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

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

(4) Het bepaalde in artikel 7, lid 3, onder g), van Verordening (EEG) nr. 2200/87 geldt niet voor de indiening
van de offertes.

Adres van de delegatie van de Commissie waarmee degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen:
PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 33.

(6) In afwijking van PB nr. C 114 wordt de tekst van punt III.A.3.c) gelezen: „de vermelding „Europese
Gemeenschap"".

Q Te leveren in containers van 20 voet. De containers moeten minstens vijftien dagen vrij ter beschikking
worden gesteld.
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Nr. L 106/9

VERORDENING (EG) Nr. 779/96 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1996

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1758/81 van de Raad
betreffende de mededelingen in de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

naar de denaturenngsmethoden die zijn vermeld in de

GEMEENSCHAPPEN,

bijlage bij Verordening (EEG) nr. 100/72 van de
Commissie van 14 januari 1972 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen betreffende de denaturering van
suiker voor voederdoeleinden Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 260/96 (8), of naar de uit de
betrokken suiker vervaardigde chemische produkten die

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), en met name op artikel
39,

Overwegende dat in artikel 39 van de Verordening (EEG)
nr. 1785/81 is bepaald dat de Lid-Staten en de Commissie
elkaar de voor de toepassing van die verordening beno

digde gegevens verstrekken; dat daartoe uitvoeringsbepa
lingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 787/83
van de Commissie van 29 maart 1983 betreffende de

mededelingen in de sector suiker f), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3819/85 (4); dat het, wegens de
ontwikkeling die de gemeenschappelijke marktordening
in de sector suiker sindsdien heeft doorgemaakt, en met
name wegens de verbintenissen die de Gemeenschap
heeft aangegaan bij de overeenkomst inzake de landbouw
die is voortgekomen uit de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguay-Ronde, dienstig is deze uitvoe
ringsbepalingen in hun geheel te herzien en door nieuwe
bepalingen te vervangen, en derhalve Verordening (EEG)
nr. 787/83 met ingang van het begin van het komende
verkoopseizoen 1996/ 1997 in te trekken;
Overwegende dat voor een juiste beoordeling van de situ
atie van suiker waarvoor interventiemaatregelen door aan
of verkoop zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr.
1785/81 zijn genomen, inlichtingen noodzakelijk zijn,
met name over veranderingen in de hoeveelheden suiker
die in het bezit zijn van de interventiebureaus en de
verdeling daarvan over de opslagplaatsen die zijn erkend

overeenkomstig artikel 1 , lid 2, van Verordening (EEG) nr.
447/68 van de Raad van 9 april 1968 houdende de alge
mene voorschriften inzake interventie door aankoop van

suiker (% laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1 359/77 (*); dat het, om de toepassing van de interventie
regeling te kunnen volgen, eveneens noodzakelijk is door
lopend op de hoogte te blijven van de hoeveelheden
suiker die ongeschikt voor menselijke consumptie zijn
gemaakt en van die welke zijn gebruikt voor de vervaar
diging van bepaalde produkten van de chemische indus
trie, naar gelang van het geval met name gespecificeerd
(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.

(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

110 van 17. 5. 1995, blz. 1 .
88 van 6. 4. 1983, blz. 6.
368 van 31 . 12. 1985, blz. 25.
91 van 12. 4. 1968, blz. 5.

(4 PB nr. L 156 van 25. 6. 1977, blz. 7.

zijn opgenomen in de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
1010/ 86 van de Raad van 25 maart 1986 houdende vast

stelling van de algemene voorschriften inzake de restitutie
bij de produktie voor bepaalde in de chemische industrie

gebruikte produkten van de sector suiker (9), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1101 /95, en de
produkten die zijn opgenomen in de bijlage bij Verorde
ning (EEG) nr. 1729/78 van de Commissie van 24 juli
1978 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot
de restitutie bij de produktie voor suiker die in de

chemische industrie wordt gebruikt (10), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 260/96;

Overwegende dat alleen een nauwgezette en regelmatige
waarneming van het handelsverkeer met derde landen het
mogelijk maakt de ontwikkeling van dit handelsverkeer
van zeer nabij te volgen met het oog op de verplichtingen
die de Gemeenschap heeft aangegaan in het kader van
enerzijds de genoemde overeenkomst inzake de land
bouw, zodat eventueel de nodige maatregelen, met name
voor de toepassing van artikel 23, lid 4 bis, van Verorde
ning (EEG) nr. 1785/81 , kunnen worden genomen, en
anderzijds de Internationale Suikerovereenkomst; dat de
Commissie derhalve in het bezit dient te zijn van perio
dieke informatie niet alleen over de invoer en uitvoer van

de produkten waarvoor heffingen of restituties worden
vastgesteld, voor welke transacties certificaten worden
afgegeven overeenkomstig met name Verordening (EG)
nr. 1464/95 van de Commissie van 27 juni 1995
houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de
regeling van invoer- en uitvoercertificaten in de sector
suiker ("), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2136/95 (I2),
en met inachtneming van de meer algemene bepalingen
van de Verordeningen (EEG) nr. 3719/88 van de
Commissie (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2137/95 (14), en (EEG) nr. 3665/87 van de Commis
sie (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1384/95 (16), maar ook over de invoer en uitvoer van de
^ PB nr. L 12 van 15. 1 . 1972, blz. 15.

8) PB nr. L 34 van 13. 2. 1996, blz. 16.
9) PB nr. L 94 van 9. 4. 1986, blz. 9.
10) PB nr. L 201 van 25. 7. 1978, blz. 26.
")
12)
13)
M)
,s)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
I6) PB nr. L

144
214
331
214
351
134

van
van
van
van
van

28 . 6. 1995, blz. 14.
8 . 9. 1995, blz. 19.
2. 12. 1988, blz. 1 .
8 . 9. 1995, blz. 21 .
14. 12. 1987, blz. 1 .

van 20. 6. 1995, blz. 14.
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produkten die worden uitgevoerd zonder restitutie, met of
zonder afgifte van een certificaat, in het bijzonder in het
kader van de regeling actieve veredeling; dat voor een
doeltreffende toepassing van Verordening (EEG) nr.

30 . 4. 96

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

2782/76 van de Commissie van 17 november 1976

houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van prefe
rentiële suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1714/88 (2), ook de invoer van preferentiële

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

suiker moet kunnen worden gevolgd;
HOOFDSTUK I

Overwegende dat voor een doeltreffend beheer van de in
titel III van Verordening (EEG) nr. 1785/81 vastgestelde
quotaregeling, met name gelet op de verbintenissen die
de Gemeenschap in het kader van de genoemde overeen
komst inzake de landbouw heeft aangegaan, alle daartoe
dienstige elementen bekend moeten zijn; dat het hier gaat
om de toepassing van Verordening (EEG) nr. 206/68 van
de Raad van 20 februari 1968 houdende vaststelling van
de raamvoorschriften voor de contracten en overeenkom

sten van het betrokken bedrijfsleven betreffende de
aankoop van suikerbieten (3), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,
van Verordening (EEG) nr. 193/82 van de Raad van 26
januari 1982 houdende de algemene voorschriften voor
quotaoverdrachten in de sector suiker (4), van Verordening
(EEG) nr. 2670/81 van de Commissie van 14 september
1981 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de
produktie binnen de quota in de sector suiker (*), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 158/96 (% en van
Verordening (EEG) nr. 1443/82 van de Commissie van 8
juni 1982 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quota
regeling in de sector suiker Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 392/94 (8); dat hetzelfde geldt voor
de bij artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 inge
stelde vereveningsregeling voor de opslagkosten; dat het
in dit geval gaat om de toepassing van Verordening (EEG)
nr. 1358/77 van de Raad van 20 juni 1977 houdende de
algemene voorschriften inzake verevening van opslag
kosten in de sector suiker en houdende intrekking van
Verordening (EEG) nr. 750/68 (9), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3042/78 (10), en van Verordening
(EEG) nr. 1998/78 van de Commissie van 18 augustus
1978 houdende vaststelling van de wijze van toepassing
van de vereveningsregeling voor opslagkosten in de sector
suiker (u), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1758/93 (12);

Interventie

Artikel 1

Met betrekking tot de op grond van artikel 9, lid 1 , en
artikel 11 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1785/81
genomen interventiemaatregelen deelt iedere Lid-Staat de
Commissie wekelijks, over de voorafgaande week, het
volgende mede:
a) de aangeboden, maar nog niet door het interventiebu
reau overgenomen hoeveelheden witte suiker en ruwe
suiker uitgedrukt in gewicht „tel quel";
b) de door het interventiebureau overgenomen hoeveel
heden witte suiker en ruwe suiker uitgedrukt in
gewicht „tel quel";
c) de door het interventiebureau verkochte hoeveelheden
witte suiker en ruwe suiker uitgedrukt in gewicht „tel
quel".

Artikel 2

Iedere Lid-Staat verstrekt de Commissie op haar verzoek
een opgave waarin de door het interventiebureau overge
nomen hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker, uitge
drukt in gewicht „tel quel", worden gespecificeerd naar
erkende opslagplaatsen.

Artikel 3

Overwegende dat de belanghebbenden ervan verzekerd
moeten zijn dat voor de gegevens betreffende de indivi
duele ondernemingen de geheimhouding van statistische
gegevens zal gelden;
(') PB nr. L 318 van 18. 11 . 1976, blz. 13
(2) PB nr. L 152 van 18. 6. 1988, blz. 23.
O PB nr. L 47 van 23. 2. 1968, blz. 1 .
(4) PB nr. L 21 van 29. 1 . 1982, blz. 3.
O PB nr. L 262 van 16. 9. 1981 , blz. 14.
(6) PB nr. L 24 van 31 . 1 . 1996, blz. 3.
O PB nr. L 158 van 9. 6. 1982, blz. 17.
(8) PB nr. L 53 van 24. 2. 1994, blz. 7.
O PB nr. L 156 van 25. 6. 1977, blz. 4.
(10) PB nr. L 361 van 23. 12. 1978, blz. 8 .
(") PB nr. L 231 van 23. 8 . 1978, blz. 5.
(,2) PB nr. L 161 van 2. 7. 1993, blz. 58 .

Met betrekking tot de op grond van artikel 9, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1785/81 genomen interventiemaat
regelen deelt iedere Lid-Staat de Commissie het volgende
mede:

1 . wekelijks, over de voorafgaande week, de hoeveelheden
witte suiker en ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht „tel
quel", waarvoor een certificaat van denatureringspremie
is afgegeven;
2. op verzoek van de Commissie, een opgave, over een
bepaalde periode, van de hoeveelheden gedenatureerde
witte suiker en ruwe suiker, gespecificeerd naar de
gebruikte methode als vermeld in de bijlage bij Veror
dening (EEG) nr. 100/72.
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Artikel 4

— hoeveelheden

witte

suiker

van

GN-code

1701 91 00, 1701 99 10 of 1701 99 90,

Met betrekking tot de op grond van artikel 9, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 1785/81 genomen interventiemaat
regelen deelt iedere Lid-Staat de Commissie het volgende

— hoeveelheden ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht
„tel

quel",

van

GN-code

1701 11 90

of

1701 12 90,

mede :

— hoeveelheden sacharosestropen, uitgedrukt in
witte
suiker,
van
GN-code
1702 60 90,
1702 90 60,
1702 90 71 ,
1702 90 99
of
2106 90 59,

1 . uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de
voorafgaande kalendermaand, de hoeveelheden witte
suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en stropen, uitge
drukt in witte suiker, en de hoeveelheden isoglucose,

— hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge

uitgedrukt in droge stof, waarvoor:

stof, van

GN-code

1702 40 10,

1702 60 10,

1702 90 30 of 2106 90 30 ,

a) een certificaat inzake restitutie bij de produktie
daadwerkelijk is afgegeven,

— hoeveelheden inulinestroop, uitgedrukt in tot
suiker/isoglucose-equivalent omgerekende droge
stof, van GN-code ex 1702 60 90;

b) een restitutie bij de produktie is betaald;
2. uiterlijk aan het einde van elke maand september, over
het voorafgaande verkoopseizoen, de hoeveelheden
witte suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en stropen,
uitgedrukt in witte suiker, en de hoeveelheden isoglu
cose, uitgedrukt in droge stof, gespecificeerd naar de in
de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1010/86
genoemde produkten, waarvoor:

a) een certificaat inzake restitutie bij de produktie
daadwerkelijk is afgegeven,

b) een restitutie bij de produktie is betaald;
3. uiterlijk aan het einde van elke maand september, over
het voorafgaande verkoopseizoen, de hoeveelheden
basisprodukten, zoals bedoeld in punt 2, welke zijn
gebruikt voor de vervaardiging van tussenprodukten
zoals bedoeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
1729/78 .

b) de

hoeveelheden

witte

suiker van

GN-code

1701 99 10 waarvoor een certificaat daadwerkelijk is
afgegeven, onder vermelding van de desbetreffende
uitvoerrestitutiebedragen die zijn vastgesteld over
eenkomstig artikel 1 7, lid 5, tweede alinea, onder b),
van Verordening (EEG) nr. 1785/81 ;
c) de hoeveelheden witte C-suiker, ruwe C-suiker,

C-isoglucose en C-inulinestroop, naar gelang van
het geval uitgedrukt in witte suiker, in droge stof of
in suiker/isoglucose-equivalent, waarvoor een
uitvoercertificaat daadwerkelijk is afgegeven;
d) onder vermelding van de desbetreffende uitvoerres
titutiebedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig
artikel 17, lid 5, tweede alinea, onder a), van Veror
dening (EEG) nr. 1785/81 , de hoeveelheden witte
suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en sacharose

stroop, uitgedrukt in witte suiker, en de hoeveel
heden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, waarvoor
een uitvoercertificaat daadwerkelijk is afgegeven
met het oog op de uitvoer in de vorm van
HOOFDSTUK II

Handelsverkeer

produkten zoals bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder b),
van Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad (');
2. uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de
voorafgaande kalendermaand, de hoeveelheden witte
suiker zoals bedoeld in punt 1 , onder b), die zijn uitge
voerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 8,
lid 4 of lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3719/88;

Artikel 5

Met betrekking tot de uitvoer naar derde landen deelt

3. over elke kalendermaand, uiterlijk aan het einde van de

iedere Lid-Staat de Commissie het volgende mede:

derde kalendermaand na de betrokken kalendermaand:

1 . wekelijks, over de voorafgaande week:

a) de hoeveelheden suiker en stroop, uitgedrukt in

a) de hoeveelheden waarvoor een certificaat daadwer
kelijk is afgegeven, onder vermelding van de desbe
treffende uitvoerrestitutiebedragen die zijn vastge
steld overeenkomstig artikel 1 7, lid 5, tweede alinea,
onder a), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 , uitge
splitst naargelang het gaat om:

witte suiker, zoals bedoeld in artikel 2 van Verorde

ning (EG) nr. 1464/95, welke in ongewijzigde staat
zonder uitvoercertificaat zijn uitgevoerd, onder
vermelding van de desbetreffende uitvoerrestitutie
bedragen;
') PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
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Artikel 7

b) de binnen de quota vallende hoeveelheden suiker
die als witte suiker of in de vorm van verwerkte

produkten, welke hoeveelheden in witte suiker
worden uitgedrukt, zijn uitgevoerd en waarvoor een
uitvoercertificaat is afgegeven om communautaire of
nationale voedselhulp in het kader van een interna
tionaal verdrag of een ander, aanvullend programma
te verstrekken of om een andere communautaire

actie inzake kosteloze levering uit te voeren;

c) voor uitvoer zoals bedoeld in artikel 2 bis, tweede
alinea, van Verordening (EEG) nr. 3665/87, de in
ongewijzigde staat uitgevoerde hoeveelheden suiker
en sacharosestropen, uitgedrukt in witte suiker, en
hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof,
onder vermelding van de desbetreffende restitutie
bedragen;
d) onder vermelding van de desbetreffende uitvoerres
titutiebedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig
artikel 1 7, lid 5, tweede alinea , onder a), van Veror
dening (EEG) nr. 1785/81 , de hoeveelheden witte

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:
1 . wekelijks, over de voorafgaande week, de hoeveelheden
witte suiker en ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht „tel
quel", waarvoor overeenkomstig artikel 10 van Verorde
ning (EG) nr. 1464/95 een invoercertificaat of een
uitvoercertificaat is afgegeven;

2. over ieder kwartaal, uiterlijk aan het einde van de
tweede daaropvolgende kalendermaand, de hoeveel
heden suiker die in het kader van de regeling actieve
veredeling zoals omschreven in artikel 1 1 6 van Veror
dening (EEG) nr. 2913/92 van de Raadf), uit derde
landen zijn ingevoerd, enerzijds, en in de vorm van
veredelingsprodukten zijn uitgevoerd, anderzijds.
HOOFDSTUK III

Preferentiële invoer

suiker, de hoeveelheden ruwe suiker en sacharose

stroop, uitgedrukt in witte suiker, en de hoeveel
heden isoglucose, uitgedrukt in droge stof, die zijn
uitgevoerd in de vorm van produkten zoals bedoeld
in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 804/68 van de
Raad ('), of in de vorm van produkten zoals bedoeld
in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1222/94 van
de Commissie (2);

e) voor de in punt 1 , onder d), en in dit punt onder d)
bedoelde uitvoer, de zonder restitutie uitgevoerde
hoeveelheden.

De onder d) en e) bedoelde gegevens dienen de
Commissie te worden verstrekt, uitgesplitst naar de
verordening die voor het betrokken verwerkte produkt
geldt.
Artikel 6

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

Artikel 8

Met betrekking tot de invoer van preferentiële suiker:
1 . deelt iedere Lid-Staat de Commissie uiterlijk aan het
einde van elke kalendermaand, over de voorafgaande
kalendermaand en per Staat van oorsprong, de
hoeveelheden suiker uitgedrukt in gewicht „tel quel"
mede waarvoor een invoercertificaat is afgegeven over
eenkomstig Verordening (EEG) nr. 2782/76;

2. doet iedere Lid-Staat de Commissie uiterlijk aan het
einde van elke kalendermaand, over de voorafgaande
kalendermaand, toekomen :

a) de afschriften van de certificaten inzake goederen
verkeer EUR.l ;

b) de afschriften van de verklaring bedoeld in artikel 7,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2782/76;

c) eventueel de afschriften van de verklaring bedoeld
in artikel 1 , lid 3, tweede alinea, van Verordening
(EEG) nr. 2782/76.

1 . wekelijks, over de voorafgaande week, de in gewicht
„tel quel" uitgedrukte hoeveelheden witte suiker en
ruwe suiker, andere dan preferentiële suiker, suikerstro
pen, isoglucose en inulinestroop waarvoor een invoer
certificaat daadwerkelijk is afgegeven;

Op de onder a) en b) bedoelde documenten moet naast
de bij de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr.
2782/76 voorgeschreven informatie ook de polarisatie
graad van elke ingevoerde hoeveelheid, uitgedrukt met

2. uiterlijk aan het einde van de derde kalendermaand na
het einde van een kwartaal, over dat voorafgaande
kwartaal, de hoeveelheden suiker, uitgedrukt in witte

3 . deelt iedere Lid-Staat uiterlijk aan het einde van elke
maand oktober de overzichtslijst van de in de artikelen
6 en 7 van Verordening (EEG) nr. 2782/76 bedoelde
certificaten en verklaringen aan de Commissie mede
onder vermelding van:

suiker, die:

a) uit derde landen zijn ingevoerd in de vorm van
verwerkte produkten zoals bedoeld in artikel 5, punt
1 , onder d), en punt 3, onder d);

b) in ongewijzigde staat of in de vorm van verwerkte
produkten uit een andere Lid-Staat zijn binnenge
bracht of naar een andere Lid-Staat zijn verzonden .
(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
2 PB nr. L 136 van 31 . 5. 1994, blz. 5.

zes decimalen, zijn vermeld;

a) de totale hoeveelheid witte suiker (in ton), en

b) de totale hoeveelheid ruwe suiker uitgedrukt in
gewicht „tel quel" (in ton), en
c) de voor rechtstreeks verbruik bestemde hoeveelheid

ruwe suiker, uitgedrukt in gewicht „tel quel" (in
ton),
(3) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1 .

30 . 4. 96

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

die tijdens de op 30 juni van datzelfde jaar geëindigde
leveringsperiode daadwerkelijk in de betrokken Lid
Staat zijn ingevoerd in de zin van Verordening (EEG)

Nr. L 106/ 13

en C-inulinestroop mede die, in de zin van artikel 1 , lid 1 ,

van Verordening (EEG) nr. 2670/81 , worden geacht op de
interne markt van de Gemeenschap te zijn afgezet.

nr. 2782/76.

Deze mededelingen worden afzonderlijk per Staat van
oorsprong verstrekt.
HOOFDSTUK IV

Produktie en verbruik
Artikel 9

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede :
1 . telkens vóór 1 maart en voor elke suikerproducerende
onderneming en elke inulinestroopproducerende
onderneming op zijn grondgebied, de overeenkomstig
artikel 3, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1443/82

geconstateerde voorlopige produktie van suiker en van
inulinestroop voor het lopende verkoopseizoen. Voor

Artikel 12

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:
1 . vóór de vijftiende van elke kalendermaand, over de
voorafgaande kalendermaand, de totale hoeveelheden
B- en C-suiker die in voorkomend geval krachtens
artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 zijn
overgedragen;
2. telkens vóór 1 maart, over het lopende verkoopseizoen
en voor elke suikerproducerende onderneming, de
totale naar het volgende verkoopseizoen overgedragen
hoeveelheden B- en C-suiker.
Evenwel:

— voor de produktie van bietsuiker in Spanje, wordt
1 maart vervangen door 15 april;
— voor de produktie van rietsuiker in de Franse

departementen Guadeloupe en Martinique,
alsmede voor Spanje, wordt 1 maart vervangen door

de Franse departementen Guadeloupe en Martinique,
alsmede voor Spanje met betrekking tot rietsuiker,
wordt deze datum evenwel vervangen door 1 juli;

1 juli.

2. uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand, over de
voorafgaande kalendermaand, de overeenkomstig

HOOFDSTUK V

artikel 3, leden 2 en 2 bis, van Verordening (EEG) nr.

1443/82 geconstateerde produktie van isoglucose van
elke isoglucoseproducerende onderneming op zijn
grondgebied; de maandelijks in het kader van de rege
ling actieve veredeling geproduceerde hoeveelheden
isoglucose worden afzonderlijk vermeld;
3. telkens vóór 1 5 september en voor elke suiker-, isoglu
cose- of inulinestroopproducerende onderneming op
zijn grondgebied, de overeenkomstig artikel 3, lid 3,
van Verordening (EEG) nr. 1443/82 geconstateerde
definitieve produktie van suiker, isoglucose en inuline
stroop voor het voorafgaande verkoopseizoen.
Artikel 10
Iedere Lid-Staat deelt de Commissie in elke kalender

maand, over de voorafgaande kalendermaand, de volgende
hoeveelheden mede, naar gelang van het geval uitgedrukt
in witte suiker, in droge stof of in suiker/isoglucose
equivalent:
a) de hoeveelheden suiker, isoglucose en inulinestroop
die op zijn grondgebied voor het verbruik zijn afgezet;

Verevening van de opslagkosten
Artikel 13

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:

1 . de in artikel 2, lid 1 , onder c) en d), van Verordening
(EEG) nr. 1358/77 bedoelde erkenningen alsmede, in
voorkomend geval, de overeenkomstig artikel 1 van
Verordening (EEG) nr. 1998/78 ingetrokken erkennin
gen;

2. vóór de vijftiende van iedere kalendermaand, over de
voorafgaande voorlaatste kalendermaand en overeen
komstig het model in bijlage I:
a) de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
1358/77 bedoelde hoeveelheden;

b) de hoeveelheden die zijn afgezet in de zin van
artikel 12, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1998/
78 .

HOOFDSTUK VI

b) de hoeveelheden suiker die zijn gedenatureerd;

c) de in de Franse overzeese departementen geprodu

Voorzieningsbalansen

ceerde hoeveelheden witte suiker en ruwe suiker,

uitgedrukt in gewicht „tel quel", die op zijn grondge
bied voor rechtstreeks verbruik zijn afgezet.
Artikel 11

Artikel 14

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie het volgende mede:
1 . telkens vóór 1 september over het voorafgaande
verkoopseizoen en telkens vóór 1 januari over de voor

Onverminderd artikel 2, lid 1 , tweede alinea, van Verorde

ning (EEG) nr. 2670/81 deelt iedere Lid-Staat de
Commissie telkens vóór 15 maart, over het voorafgaande
verkoopseizoen, de hoeveelheden C-suiker, C-isoglucose

afgaande produktiecampagne, de gegevens betreffende
de voorzieningsbalans voor suiker, isoglucose en inuli
nestroop voor de betrokken periode overeenkomstig
het model in bijlage II;

Nr. L 106/ 14
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2. telkens vóór 1 oktober over het voorafgaande verkoop
seizoen, de gegevens betreffende de voorzieningsbalans
voor melasse overeenkomstig het model in bijlage III.
HOOFDSTUK VII

30 . 4. 96

ber, van januari tot en met maart en van april tot en
met juni;
c) voorafgaande produktiecampagne: de referentieperiode
die loopt van 1 oktober van een kalenderjaar tot en
met 30 september van het daaropvolgende kalender
jaar.

Internationale Suikerovereenkomst

Artikel 17

Artikel 15

De Commissie houdt de krachtens deze verordening
medegedeelde gegevens ter beschikking van de Lid

Iedere Lid-Staat deelt de Commissie over elke kalender

maand, uiterlijk aan het einde van de derde daaropvol

gende kalendermaand, overeenkomstig de modellen in de
bijlagen IV en V de statistische gegevens mede over de
door de Gemeenschap in het kader van de Internationale
Suikerovereenkomst aangegane verbintenissen.
HOOFDSTUK VIII

staten .

Evenwel mogen alleen de personen die bij de Commissie
met het beheer van de sector van de suikermarkten zijn
belast, kennis nemen van de aldus medegedeelde gege
vens die een bepaalde onderneming alsmede de techni
sche installaties en de aard en omvang van de produktie
daarvan betreffen, of van de gegevens waaruit de bovenbe
doelde gegevens zouden kunnen worden afgeleid. Derge
lijke gegevens mogen niet aan derden worden medege
deeld.

Algemene bepalingen
Artikel 18
Artikel 16

In deze verordening wordt verstaan onder:
a) voorafgaande week: de referentieperiode van donderdag
tot en met woensdag;

b) voorafgaand kwartaal : de referentieperiode van drie
maanden die naar gelang van het geval loopt van juli
tot en met september, van oktober tot en met decem

Verordening (EEG) nr. 787/83 wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de in de eerste alinea ingetrokken
verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige
verordening.
Artikel 19

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

30 . 4. 96

NL

Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 106/ 15

BIJLAGE I
VEREVENING VAN DE OPSLAGKOSTEN

[Te gebruiken model voor de in artikel 13, punt 2, van Verordening (EG) nr. 779/96 bedoelde mededelingen]
Lid-Staat:

Referentiekalendermaand:
A. VOORRADEN

(artikel 13, punt 2, onder a))
(in 100 kg, uitgedrukt in witte suiker)
Begin
voorraad

Eind
voorraad

Gemiddelde
voorraad

1 . Witte suiker

2. Ruwe bietsuiker

3 . Ruwe rietsuiker
4. Vloeibare suiker

5. Stropen
Op transport
6 . Witte suiker

7 . Ruwe bietsuiker

8. Rietsuiker f)
Totaal

Waarvan

Suikerfabrikanten
Raffinadeurs

Fabrikanten van klontjes, kandijsuiker, enz.
Gespecialiseerde suikerhandelaren
(*) Afkomstig uit de overzeese departementen en nog op zee. Voor de gemiddelde voorraad slechts drie vierde van de
eindvoorraad aanhouden (aitikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1998/78).

B. AFZET (')
(artikel 13, punt 2, onder b))

(') Indien de toe te passen landbouwomrekeningskoers tijdens de referentiemaand wordt gewijzigd, moeten de betrokken
hoeveelheden naar de perioden van toepassing van de verschillende koersen worden gespecificeerd.

Produktiecampagne:

— overige

d) geblokkeerde voorraad (overgedragen naar het volgende verkoopseizoen)

(totaal)

+ Zonder restitutie
= Totaal

+ Zonder restitutie
= Totaal

Met restitutie

Met restitutie

I

= Totaal

+ Zonder restitutie

Met restitutie

Europese Gemeenschappen

c) interventievoorraad

9. EINDVOORRAAD per: 30
waarvan : a) vrije voorraad
b) minimumvoorraad

(5 - (6 + 7 + 9))

8 . TOTAAL VERBRUIK

1 . Verordening (EEG) nr. 426/86 (verwerkte groenten en fruit)
2. Verordening (EEG) nr. 804/68 (gesuikerde zuivelprodukten)
3. Verordening (EG) nr. 1222/94 (niet in bijlage II vermelde produkten)

a) in ongewijzigde staat
b) verwerkte produkten

7. UITVOER NAAR DERDE LANDEN

a) in ongewijzigde staat
b) verwerkte produkten

6. NAAR ANDERE LID STATEN VERZONDEN HOEVEELHEDEN

5. TOTAAL BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN

a) in ongewijzigde staat
b) verwerkte produkten

de

4. AANVOER UIT ANDERE LID-STATEN

van

b) verwerkte produkten

(uitgedrukt in
witte suiker)

f x 1 000 t)
Totaal

Publikatieblad

— Canarische eilanden/Azoren/Madeira

a) in ongewijzigde staat
— preferentiële suiker ACS/India
— bijzondere preferentiële regeling ACS/India

3 . INVOER UIT DERDE LANDEN

Inulinestroop
(uitgedrukt in suiker/
isoglucose-equivalent)

I

a) beschikbaar (A-quotum + B-quotum — 1 d))
b) overgedragen naar het volgende verkoopseizoen

Isoglucose
(uitgedrukt in
droge stof)

NL

2. PRODUKTIE

witte suiker)

Suiker en stropen
(uitgedrukt in

Verkoopseizoen:..

1

1 . BEGINVOORRAAD per: 1
(totaal)
waarvan: a) vrije voorraad
b) tninimumvoorraad
c) interventievoorraad
d) geblokkeerde voorraad (overgedragen van het voorgaande verkoopseizoen)

Lid-Staat:

[Te gebruiken model voor de mededelingen bedoeld in artikel 14, punt 1 , van Verordening (EG) nr. 779/96]

BIJLAGE II
Nr. L 106/ 16
30 . 4 . 96
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BIJLAGE III
VOORZIENINGSBALANS VOOR MELASSE

[Te gebruiken model voor de mededelingen bedoeld in artikel 14, punt 2, van Verordening (EG) nr. 779/961
Lid-Staat:

Verkoopseizoen:
(x 1000 t)

Voorgaand
verkoop

1 . Beginvoorraad
2. Produktie (')

3. Invoer (derde landen + Gemeenschap)
4. Beschikbare hoeveelheden (1 -t- 2 + 3)
5. Uitvoer (derde landen -I- Gemeenschap)
6 . Verbruik

7. Som voorraaddalingen (5 + 6)
8 . Eindvoorraad (4 — 7)

Specificatie van het verbruik:
— gistproduktie
—
—
—
—

distilleerderijen
diervoeding
winning van suiker
andere toepassingen
Totaal (zie punt 6)

(') Met inbegrip van de eventueel door raffinaderijen geproduceerde melasse.

Lopend
verkoop

seizoen

seizoen

(definitief)

(raming)

Nr. L 106/ 18
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BIJLAGE IV

MAANDELIJKSE BALANS f) — ISO
[Te gebruiken model voor de mededelingen bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 779/96]
Lid-Staat:

Datum :

Jaar

Begin
voorraad

Produktie

Maand

Invoer

Uitvoer

Uit derde landen

naar derde landen

ruw

wit

ruw

Verbruik

wit

Januari
Februari
Maart

April
Mei

Juni
Juli
l

Augustus
September
Oktober

November

December
Totaal

(*) Hoeveelheden uitgedrukt in ton. Bruto waaide.

Eind
voorraad

yb
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BIJLAGE V

MAANDELIJKS HANDELSVERKEER (') — ISO

[Te gebruiken model voor de mededelingen bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 779/96]
Lid-Staat: .

Datum :

Jaar:

Invoer (2)

Maand :

Uitvoer (2)

I
l

l
mmmm..m

Witte suiker

Ruwe suiker

Land

Code

\

\

\
I

\
\

\

\
l
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
(') Hoeveelheden uitgedrukt in ruwe suiker (in ton).
0 De overbodige vermelding schrappen.

Ruwe suiker

Land

Code

I
I
I
\

I

\
I
Totaal :

Witte suiker

Nr. L 106/20
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VERORDENING (EG) Nr. 780/96 VAN DE COMMISSIE
van 29 april 1996

' tot vaststelling van de minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood
fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en
Bulgarije voor het verkoopseizoen 1996/1997
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1988/93 van de Raad van
19 juli 1993 betreffende de regeling inzake minimum
prijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van
oorsprong uit Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije,
Roemenië en Bulgarije ('), en met name op artikel 3,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2140/93 van
de Commissie van 28 juli 1993 houdende uitvoeringsbe
palingen van de regeling inzake minimumprijzen bij
invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en
Bulgarije en houdende vaststelling van de minimum
prijzen bij invoer die gelden tot en met 30 april 1994 (2)
de criteria zijn bepaald voor de vaststelling van de mini
mumprijzen; dat de minimumprijzen bij invoer voor het
verkoopseizoen 1996/ 1997 met inachtneming van deze

De minimumprijzen bij invoer van de in de bijlage bij
Verordening (EEG) nr. 1988/93 opgenomen produkten
van oorsprong uit Bulgarije, Hongarije, Polen, Tsjechië,
Slowakije en Roemenië voor het verkoopseizoen 1996/
1997 zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

criteria moeten worden vastgesteld;

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1996.

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
TAd urt/n tip. (".ntnmitcip

(') PB nr. L 182 van 24. 7. 1993, blz. 4.

2 PB nr. L I9l van 31 . 7. 1993, blz. 98 .
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BIJLAGE
(in ecu/100 kg netto)
Land van ootsprong

Omschrijving

GN-code

\

\
ex 0810 10
ex 0810 10
ex 0810 20 10
ex 0810 30 10

ex 0810 30 30
ex 0811 10 11

Polen

Aardbeien, van 1 mei tot en met 31 juli,
voor verwerking
Aardbeien, van 1 augustus tot en met
30 april, voor verwerking
Frambozen, voor verwerking
Zwarte aalbessen, voor verwerking
Rode aalbessen, voor verwerking
Aardbeien, bevroren, met toegevoegde

Hongarije

Tsjechië

l
Slowakije

—

—

—

—

—

—

—

—

Roemenië

Bulgarije

64,2

64,2

64,2

64,2

78,9

78,9

78,9

78,9

78,9

78,9

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

29,1

29,1

29,1

29,1

29,1

29,1

93,7

93,7

93,7

93,7

72,0

72,0

72,0

72,0

124,4

124,4

124,4

124,4

99,5

99,5

99,5

99,5

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

62,8

62,8

62,8

62,8

62,8

44,8

44,8

44,8

44,8

44,8

48,8

48,8

48,8

48,8

36,9

36,9

36,9

36,9

93,7

suiker of andere zoetstoffen, met een

ex 0811 10 11

suikergehalte van meer dan 13 ge
wichtspercenten: hele vruchten
Aardbeien, bevroren, met toegevoegde

72,0

suiker of andere zoetstoffen, met een

ex 0811 10 19

suikergehalte van meer dan 13 ge
wichtspercenten: andere
Aardbeien, bevroren, met toegevoegde

93,7

suiker of andere zoetstoffen, met een

ex 0811 10 19

suikergehalte van ten hoogste 13
gewichtspercenten: hele vruchten
Aardbeien, bevroren, met toegevoegde

72,0

suiker of andere zoetstoffen, met een

ex 0811 10 90

suikergehalte van ten hoogste 13
gewichtspercenten: andere
Aardbeien, bevroren, zonder toege
voegde suiker of andere zoetstoffen:

——.

—~~

hele vruchten
ex 0811 10 90

Aardbeien, bevroren, zonder toege
voegde suiker of andere zoetstoffen:

-—

andere
ex 0811 20 19

Frambozen, bevroren, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, met een

ex 0811 20 19

suikergehalte van ten hoogste 13
gewichtspercenten: hele vruchten
Frambozen, bevroren, met toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, met een

ex 0811 20 31

suikergehalte van ten hoogste 13
gewichtspercenten: andere
Frambozen, bevroren, zonder toege

voegde suiker of andere zoetstoffen:
hele vruchten
ex 0811 20 31

Frambozen, bevroren, zonder toege
voegde suiker of andere zoetstoffen:
andere

ex 0811 20 39

Zwarte

aalbessen,

bevroren,

zonder

—

toegevoegde suiker of andere zoetstof
fen : zonder steel
ex 0811 20 39

Zwarte

aalbessen,

bevroren,

zonder

—

toegevoegde suiker of andere zoetstof
fen : andere
ex 0811 20 51

Rode aalbessen, bevroren, zonder toege
voegde suiker of andere zoetstoffen:
zonder steel

ex 0811 20 51

Rode aalbessen, bevroren, zonder toege
voegde suiker of andere zoetstoffen:
andere

—

—
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VERORDENING (EG) Nr. 781/96 VAN DE COMMISSIE
van 29 april 1996
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

vermeld in de bijlage onder GN-code 0206 en van
bepaalde andere bereidingen en conserven en vlees of
slachtafvallen zoals vermeld in de bijlage onder GN-code
1602 50 10;

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2417/95 (2), inzonderheid op
artikel 13,

Overwegende dat krachtens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 805/68 het verschil tussen de prijzen van de in
artikel 1 van die verordening bedoelde produkten op de
wereldmarkt en in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij uitvoer,

Overwegende dat de voorwaarden voor de toekenning van
bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten
rundvlees en bepaalde soorten conserven zijn vastgesteld
bij de Commissieverordeningen (EEG) nr. 32/82 (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3169/87 (4),
(EEG) nr. 1964/82
gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3169/87 , en (EEG) nr. 2388/84 (6), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3169/87 (7);
Overwegende dat de toepassing van deze voorschriften en
criteria op de te verwachten marktsituatie in de sector
rundvlees leidt tot het vaststellen van de restitutie zoals

hierna volgt;

Overwegende dat, gezien de zeer uiteenlopende
kenmerken van produkten van de produktcodes
0201 20 90 700 en 0202 20 90 100 gebruikt bij restituties,
de restitutie slechts dient te worden toegekend voor die
deelstukken waarin het gewicht van het been niet meer
dan een derde van het gewicht van dat deelstuk uitmaakt;
Overwegende dat met betrekking tot vlees van runderen,
zonder been, gezouten en gedroogd, traditionele handels
stromen naar Zwitserland bestaan; dat het, in zoverre het

noodzakelijk is deze handelsstromen te handhaven, dien
stig is de restitutie vast te stellen op een bedrag dat het

verschil dekt tussen de prijzen op de Zwitserse markt en
de prijzen bij uitvoer der Lid-Staten; dat er ook mogelijk
heden zijn voor de uitvoer van dat vlees en van gezouten,
gedroogd en gerookt vlees naar bepaalde derde landen in
Afrika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten; dat met
deze situatie rekening moet worden gehouden en dat
derhalve een restitutie moet worden vastgesteld;

Overwegende dat voor bepaalde andere aanbiedings
vormen en conserven van vlees of van slachtafvallen zoals

vermeld in de bijlage onder de GN-codes 1602 50 31 tot
en met 1 602 50 80 de deelname door de Gemeenschap
aan de internationale handel kan worden gehandhaafd
door restituties toe te kennen waarvan het bedrag werd
bepaald rekening houdende met hetgeen tot nu toe aan
de exporteur werd verleend;

Overwegende dat, in verband met de huidige toestand op
de markt van de Gemeenschap en de mogelijkheden om
vlees af te zetten, met name in bepaalde derde landen,
restituties dienen te worden toegekend bij uitvoer ener
zijds van slachtdieren met een levend gewicht van meer
dan 220 kg, doch niet meer dan 300 kg, en anderzijds van
volwassen runderen met een levend gewicht van 300 kg
of meer,

Overwegende dat restituties moeten worden toegekend bij
uitvoer naar bepaalde bestemmingen van bepaalde
vormen van vers en gekoeld vlees zoals vermeld in de
bijlage onder GN-code 0201 , van bepaalde vormen van
bevroren vlees zoals vermeld in de bijlage onder GN-code
0202, van bepaalde vormen van slachtafvallen zoals
(')
(2)
(3)
(4)
O
(<)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L
L

148 van
248 van
4 van 8.
301 van
212 van
221 van
370 van

28 . 6. 1968, blz. 24.
14. 10. 1995, blz. 39.
1 . 1982, blz. 11 .
24. 10. 1987, blz. 21 .
21 . 7. 1982, blz. 48 .
18 . 8 . 1984, blz. 28.
19. 12. 1992, blz. 16.

Overwegende dat voor de overige produkten in de sector

rundvlees vaststelling van een restitutie geen aanbeveling
verdient vanwege de geringe omvang waarin de Gemeen
schap daarmede aan de wereldhandel deelneemt;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van
de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 310/96 (')> de nomenclatuur voor de uitvoerresti
tuties voor landbouwprodukten is vastgesteld; dat de
bestemmingen duidelijkheidshalve in een aparte bijlage
moeten worden aangegeven;
Overwegende dat, om de douaneformaliteiten bij uitvoer
voor de exporteurs te vereenvoudigen, voor bevroren vlees
dezelfde restitutiebedragen moeten worden toegekend als
voor vers of gekoeld vlees van andere runderen dan
volwassen mannelijke runderen;
(8) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
H PB nr. L 46 van 23. 2. 1996, blz. 1 .
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Overwegende dat de ervaring leert dat het in bepaalde

gevallen vaak moeilijk is in bereidingen en conserven van
GN-code 1602 50 het aandeel van ander vlees dan rund

vlees te bepalen; dat deze post derhalve uitsluitend voor
met rundvlees bereide produkten gereserveerd moet
worden en een nieuwe post voor mengsels van vlees of
slachtafvallen moet worden gecreëerd; dat voor een scher
pere controle op andere produkten dan mengsels van
vlees en slachtafvallen moet worden bepaald dat sommige
van deze produkten slechts voor een restitutie in aanmer
king komen wanneer zij zijn vervaardigd in het kader van
de regeling als bedoeld in artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betref
fende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor
landbouwprodukten ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2026/83 (2);

Overwegende dat, om misbruiken bij de uitvoer van
bepaalde fokdieren van zuiver ras te voorkomen, de resti
tutie voor vrouwelijke dieren moet worden gedifferen
tieerd al naar gelang van de leeftijd van de dieren;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 380/95 (4),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de

Nr. L 106/23

Overwegende dat, ongeacht het feit dat de gecombineerde
nomenclatuur in een onderverdeling voorziet voor berei

dingen en conserven, andere dan niet gekookt en niet
gebakken, van GN-code 1 602 50, de ervaring leert dat in
de restitutienomenclatuur verscheidene produkten van

GN-code 1602 50 31 kunnen worden geschrapt en de lijst
van produkten van GN-code 1 602 50 80 kan worden
aangepast;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . De lijst van de produkten waarvoor bij uitvoer de in
artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 805/68 bedoelde
restitutie wordt toegekend en de bedragen van deze resti
tutie worden vastgesteld in bijlage I.

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 en in Verordening
(EG) nr. 462/96 van de Raad (*); dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu

2.

ties;

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1996.

De bestemmingen zijn aangegeven in bijlage II bij

deze verordening.
Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 62 van 7. 3. 1980, blz. 5.
(2) PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 12.
(3) PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14.

b) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
O PB nr. L 65 van 15. 3. 1996, blz. 1 .

Nr. L 106/24

NL
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BIJLAGE 1

bij de verordening van de Commissie van 29 april 1996 tot vaststelling van de
uitvoerrestituties in de sector rundvlees

(tn ecu/WO kg)
Bedrag van de
restitutie Ç) (')

Bestemming

Produktcode

(in ecu/100 kg)
Bedrag van de
restitutie Ç) (9)

Bestemming

Produktcode

— Levend gewicht —
010210 10 120

01

82,00

0102 10 10 130

02

— Netto gewicht —

0201 20 20 1 20

02

114,00

04

54,50
37,50
19,00

0102 10 30 120

01

82,00

02

112,50

0102 10 30 130

02

54,50

03

77,00

03

37,50

04

04

19,00

0102 10 90 120

01

82,00

0102 90 41 100

02

73,00

0102 90 51 000

02

54,50

03

37,50
19,00

03

04
0102 90 59 000

0102 90 61 000

0102 90 79 000

02

196,50

03

131,00

04

65,00

02

145,00

100,00

02

54,50

04

50,00

03

37,50

04

19,00

02

112,50

54,50
37,50
19,00

03

73,00
48,00

04

24,00

02

73,00
48,00

02

— Netto gewicht —
02

0201 20 50 120

0201 20 50 130 (')

0201 20 50 140

0201 20 90 700

!
03

77,00

04

38,00

02

83,00

03

58,50

04

29,00

02

83,00

03

58,50

04

29,00

0201 30 00 050 («)

05

100,50

0201 30 00 100 (2)

02

274,00

03

187,50

24,00

I

112,50

04

94,00

06

240,50

08

145,50

03

77,00

04

38,00

02

83,00

03

58,50
29,00

09

133,50

03

112,50

04

56,50

06

130,50

07

81,00

02

115,00

03

75,50

04

37,50

06

92,50

07

81,00

04

02

155,00

03

104,00

04

52,50

02

114,00
79,50
39,50

03
04

0201 20 20 1 10 (')

29,00

03

I

0201 10 00 140

58,50

04

19,00

I

0201 10 00 130 (')

83,00

03

04

04

0201 10 00 120

02

38,00
I

37,50

03

0201 10 00 1 10 (')

0201 20 50 1 10 (')

39,50

54,50

04

l

0201 20 30 120

\

79,50

04

03

03

0102 90 71 000

0201 20 30 1 10 (')

03

02

02

0102 90 69 000

I

02
03

04

155,00
104,00
52,50

0201 30 00 1 50 H

0201 30 00 190 (6)
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Nr. L 106/25

(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming

Bedrag van de
restitutie f) fl

(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming

— Netto gewicht —
0202 10 00 100

0202 10 00 900

0202 20 10 000

0202 20 30 000

Bedrag van de
restitutie Ç) (*)
— Netto gewicht —

02

83,00

02

132,50

03

58,50

03

04

29,00

04

106,00 (8)
106,00 (8)

02

114,00

03

79,50

03

04

39,50

04

02

114,00

03

79,50

03

04

39,50

04

02

83,00

03

58,50

03

04

29,00

04

62,50 (8)
50,00 (8)
50,00 (8)

1602 50 10 120

1602 50 10 140

1602 50 10 160

1602 50 10 170

02

02

02

117,00(8 )
94,00 (8)
94,00 (8)

94,00 (8)
75,50 (8)
75,50 (8)

02

145,00

02

62,50

03

100,00

03

50,00

04

50,00

04

50,00

02

83,00

03

58,50

03

04

29,00

04

02

83,00

03

58,50

03

04

29,00

04

0202 30 90 100 0

05

100,50

0202 30 90 400 0

08

145,50

03

09

133,50

04

03

112,50

04

56,50

0202 20 50 100

0202 20 50 900

0202 20 90 100

06

130,50

1602 50 10 190

1602 50 10 240

1602 50 10 260

1602 50 10 280

02

02

.

_

—

02
—

—

1602 50 31 125

01

129,50 0

1602 50 31 135

01

75,50 (8)

01

37,00

l

07

81,00

1602 50 31 195

0202 30 90 500 0

02

115,00

1602 50 31 325

01

116,00(5)

03

75,50

1602 50 31 335

01

67,50 (8)

04

37,50

1602 50 31 395

01

37,00

06

92,50

1602 50 39 125

01

07

81,00

129,50 0

1602 50 39 135
07

81,00

01

0202 30 90 900

75,50 (8)

1602 50 39 195

01

0206 10 95 000

02

115,00

37,00

03

0206 29 91 000

0210 20 90 100

0210 20 90 300

0210 20 90 500 (3)

75,50

1602 50 39 325

01

116,00 0

04

37,50

1602 50 39 335

01

67,50 0

06

92,50

1602 50 39 395

01

37,00

02

115,00

1602 50 39 425

01

85,50 0

03

75,50

1602 50 39 435

01

04

37,50

50,00 0

1602 50 39 495

01

37,00

06

92,50

02

96,00

1602 50 39 505

01

37,00

04

57,00

1602 50 39 525

01

85,50 0

02

119,00

1602 50 39 535

01

50,00 0

119,00

1602 50 39 595

01

37,00

02
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(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming

I

Bedrag van de
restitutie f7) (*)

(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bestemming

— Netto gewicht —
1602 50 39 615

01

37,00

Bedrag van de
restitutie f) (*)

— Netto gewicht —
1602 50 80 495

01

37,00

01

37,00

16,50

1602 50 39 625

01

16,50

1602 50 80 505

1602 50 39 705

01

19,00

1602 50 80 515

01

1602 50 80 535

01

50,00 (8)

1602 50 80 595

01

37,00

1602 50 39 805

01

1602 50 39 905

01

1602 50 80 135

01

75,50 (8)

1602 50 80 615

01

37,00

1602 50 80 195

01

37,00

1602 50 80 625

01

16,50

1602 50 80 335

01

67,50 (8)

1602 50 80 705

01

19,00

1602 50 80 395

01

37,00

1602 50 80 805

01

1602 50 80 435

01

50,00 (8)

1602 50 80 905

01

—

—

—

_

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het in de bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 32/82 opgenomen
attest.

(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de inachtneming van de voorwaarden van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1964/82.
(') De restitutie voor gepekeld rundvlees wordt verleend voor het nettogewicht van het vlees, na aftrek van het gewicht van de pekel.
(4) Als bedoeld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (PB nr. L 336 van 29. 12. 1979, blz. 44).
O PB nr. L 221 van 19. 8. 1984, blz. 28 .

(') Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de bijlage bij
Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8. 1986, blz. 39).
O Krachtens artikel 13, lid 10, van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 805/68 wordt geen restitutie toegekend bij de uitvoer van produkten die uit derde
landen worden ingevoerd en naar derde landen worden wederuitgevoerd.
(8) De toekenning van de restitutie is afhankelijk van de vervaardiging in het kader van het bij artikel 4 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 565/80 van
de Raad vastgestelde stelsel.
(') 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. 462/96.

NB: Produktcodes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie.
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Nr. L 106/27

BIJLAGE II

Zone 01 = alle derde landen
Zone 02 = zones 08 en 09
Zone 05

Zone 03

022

Ceuta et Melilla

024
028

IJsland
Noorwegen

041

Faeröer

043

400 Verenigde Staten van Amerika

Zone 06

Andorra

044

Gibraltar

045

Vaticaanstad

053

Estland

054

Letland

055

Litouwen

060

Polen

373

Mauritius

375

Comoren

377 Mayotte
378

Zambia

386

Malawi

388

Zuid-Afrika

395

Lesotho

809

Nieuw-Caledonië

604

Libanon

822

Frans-Polynesië

608

Syrië

612

Irak

Zone 07
404

Iran

624

Israël

625 Gaza en Jericho
628 Jordanië

Canada

061 Tsjechië
062 Slowakije
064 Hongarije

616

Zone 08

632

Saoedi-Arabië

636

Koweit

640

Bahrein

644

Katar

066

Roemenië

068

Bulgarije

046

070

Albanië

052 Turkije

649

091

Slovenië

072

Oekraïne

653 Jemen

092

Kroatië

073

Wit-Rusland

720

074

Moldavië

075

Rusland

093 Bosnië-Herzegovina
094 Servië en Montenegro
096 Voormalige Joegoslavische
publiek Macedonië
109 De gemeenten Livigno

en
eiland

077

Armenië

078

Azerbeidzjan
Kazachstan

Helgoland

080

Turkmenistan

Groenland

08 1

d'Italia,

het

Oezbekistan

082 Tadzjikistan
083 Kirgizië

600 Cyprus
662

Pakistan

669

Sri Lanka

676 Myanmar (Birma)
680

Thailand

690

Viëtnam

700

Indonesië

708

Filippijnen

724

Noord-Korea

204

Marokko

208 Algerije

039

Zwitserland

China

Zone 09
228

Mauritanië

232

Mali

236

Burkina Faso

240 Niger
244 Tsjaad
247 Kaapverdië
248 Senegal
252

Libië

257

Guinee-Bissau

220

Egypte

260

Guinee

224

Soedan

264

Siërra Leone

324

Rwanda

268

Liberia

Burundi

272

Ivoorkust

329
330
334
336
338

St. Helena en onderhorigheden
Angola
Ethiopië
Erythrea
Djibouti

276

Ghana

342

Somalië

328

350 Oeganda
Zone 04

Oman

Tunesië

212
216

740 Hong-Kong
950 Proviandering en bunkeren (in
artikel 34 van de gewijzigde
Verordening (EEG) nr. 3665/87
bedoelde bestemmingen)

647 Verenigde Arabische Emiraten

076 Georgië

079

Campione
406

Re

Malta

352

Tanzania

355 Seychellen en onderhorigheden
357 Brits gebied in de Indische Oceaan
366 Mozambique

Gambia

280 Togo
284

Benin

288

Nigeria

302

Kameroen

306 Centraalafrikaanse Republiek
310 Equatoriaal-Guinee
311 Sao Tomé en Principe
314

Gabon

318

Kongo

322

Zaïre

NB: De derde landen zijn die, die in Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996, blz. 6) zijn bepaald.
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VERORDENING (EG) Nr. 782/96 VAN DE COMMISSIE
van 29 april 1996

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. 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. 150/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3,

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.

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

Artikel 2

aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

Deze verordening treedt in werking op 30 april 1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
T.id. nnn dp C.nmmniaip

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 307 van 20. 12. 1995, blz. 21 .
(3) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(4) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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Nr. L 106/29

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 april 1996 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

dn ecu/100 kg)
GN-code

0702 00 20

derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

GN-code

052

97,0

0805 30 20

060

80,2

204

88,8

064

59,6

220

74,0

066

41,7

388

91,4

068

62,3

400

79,1

204

95,0

512

208

44,0

520

54,8
66,5

212

97,5

524

100,8

624

119,2

528

74,9

77,4

600

69,7

624

91,7

999

83,8

052

064

64,0
78,6

284

75,5

388

73,9

400

72,5

65,4

Code

999
0707 00 15

052
053

l

0709 10 10

0709 90 75

(in ecu/100 kg)

97,0

156,2

060

61,0

066

53,8

Forfaitaire
invoerwaarde

052

130,6

0808 10 61 , 0808 10 63,
0808 10 69

068

69,1

204

144,3

624

87,1

999

95,5

404

220

138,9

416

72,7

999

138,9

508

94,9

052

72,5

512

204

77,5

524

68,4
83,2

412

54,2

528

624

151,9

624

73,3
86,5

999

89,0

728

107,3

800

78,0

0805 10 11 , 0805 10 15,
0805 10 19

Code

derde landen (')

052

65,7

804

82,5

204

40,3

999

78,4

208

58,0

039

212

71,8

052

104,1
138,2

0808 20 37

220

53,3

064

72,5

388

40,5

388

400

39,9

400

436

512

448

41,6
38,9

66,8
79,6
63,6

528

78,2

528

53,6

624

79,0

600

51,4

728

115,4

624

47,9

800

55,8

625

36,7

804

127,8

999

49,2

999

89,2

(') 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".

Nr. L 106/30

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 4. 96

VERORDENING (EG) Nr. 783/96 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1996

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

vast te stellen; dat de openbare inschrijving betrekking
heeft op het bedrag van de restitutie en kan worden
beperkt tot sommige landen van bestemming, bepaalde
hoeveelheden, kwaliteiten en aanbiedingsvormen;

Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij de Akte
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij
Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel
3, lid 3,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Verorde
ning nr. 136/66/EEG, wanneer de prijs in de Gemeen
schap hoger is dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt,
het verschil tussen deze prijzen kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer van olijfolie naar derde
landen;

Overwegende dat de regelen betreffende de vaststelling en
de toekenning van de restitutie bij uitvoer van olijfolie
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 616/72 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2962/77 (4);

Overwegende dat de restitutie overeenkomstig artikel 3,
lid 3, van Verordening nr. 136/66/EEG voor de gehele
Gemeenschap gelijk moet zijn;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, lid 4, van
Verordening nr. 136/66/EEG de restitutie voor olijfolie
moet worden vastgesteld met inachtneming van de situ
atie en de verwachte ontwikkeling van de olijfolieprijzen
en de beschikbare hoeveelheden op de markt van de
Gemeenschap en van de olijfolieprijzen op de wereld
markt; dat, ingeval de situatie op de wereldmarkt het niet
mogelijk maakt de gunstigste noteringen voor olijfolie te
bepalen, evenwel rekening kan worden gehouden met de

wereldmarktprijs van de voornaamste concurrerende
plantaardige oliën en met het gedurende een representa
tieve periode geconstateerde verschil tussen deze prijs en
die van olijfolie; dat het restitutiebedrag niet hoger mag
zijn dan het verschil tussen de prijs voor olijfolie in de
Gemeenschap en die op de wereldmarkt, in voorkomend
geval aangepast teneinde rekening te houden met de
kosten voor de uitvoer van de produkten op de wereld

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, lid 3, tweede
alinea, van Verordening nr. 136/66/EEG de restitutie voor
olijfolie echter verschillend kan worden vastgesteld naar
gelang van de bestemming, wanneer de situatie op de
wereldmarkt of de bijzondere eisen van bepaalde markten
zulks noodzakelijk maken;

Overwegende dat de restitutie ten minste eenmaal per
maand moet worden vastgesteld; dat zij indien nodig
tussentijds kan worden gewijzigd;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige marktsituatie in de sector olijfolie, en met name

op de prijzen van dit produkt in de Gemeenschap,
alsmede op de markten van derde landen met zich brengt
dat de restitutie moet worden bepaald op de in de bijlage
genoemde bedragen;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (% laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (% gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2853/95 (");
Overwegende dat bij Verordening (EEG)
de Raad (9), gewijzigd bij Verordening
95 (10), een verbod is vastgesteld voor
tussen de Europese Gemeenschap en

nr. 990/93 van
(EG) nr. 1380/
handelsverkeer
de Federatieve

Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro); dat dit
verbod niet geldt voor bepaalde omstandigheden die limi
tatief zijn opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 van voor
noemde verordening en in Verordening (EG) nr. 2815/95
van de Raad (n); dat daarmee rekening moet worden
gehouden bij de vaststelling van de restituties;

markt;

Overwegende dat het Comité van beheer voor oliën en

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 3, lid 3, derde
ilinea, onder b), van Verordening nr. 136/66/EEG, kan

/oorzitter bepaalde termijn,

worden beslist om de restitutie bij openbare inschrijving

0
é)
T)
8)

')
2)
3)
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

zetten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn

172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
L 78 van 31 . 3. 1972, blz. 1 .
L 348 van 30. 12. 1977, blz. 53.

PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 1 .
9) PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14.
,0) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
") PB nr. L 297 van 9. 12. 1995, blz. 1 .

30 . 4. 96

I NL I

Publikatieblad van de buropese Gemeenschappen

INr. L 1U6/ 31

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer van de in artikel 1 , lid 2, onder c), van Verordening
nr. 136/66/EEG bedoelde produkten, worden vastgesteld op de in de bijlage aangegeven
bedragen.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 april 1996 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van olijfolie
ftn ecu/100 kg)
Produktcode

Bedrag van de restitutie (') (2)

1509 10 90 100

41,00

1509 10 90 900

0,00

1509 90 00 100

49,50

1509 90 00 900

0,00

1510 00 90 100

9,00

1510 00 90 900

0,00

(') Voor de in artikel 34 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (PB nr. L 351 van 14.
12. 1987, blz. 1 ) bedoelde bestemmingen, alsmede voor de uitvoeren naar derde landen.
(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: Produktcodes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 784/96 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1996

tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de
elfde deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2544/95
geopende permanente openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij de Akte
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij
Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), inzonderheid op artikel

de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt van
de Gemeenschap en de wereldmarkt voor olijfolie
alsmede op basis van de ontvangen offertes, maximumuit
voerrestituties moeten worden vastgesteld; dat wordt
gegund aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte niet hoger
ligt dan de maximumrestitutie;

Overwegende dat op grond van de vorengenoemde bepa
lingen de maximumuitvoerrestituties dienen te worden
vastgesteld zoals in de bijlage is aangegeven;

3,

Overwegende dat het Comité van beheer voor oliën en
vetten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2544/95 van

voorzitter bepaalde termijn,

de Commissie (3) een permanente openbare inschrijving
werd geopend voor de vaststelling van de uitvoerrestituties

voor olijfolie;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 0,
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 en in Verordening
(EG) nr. 462/96 van de Raad (6); dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu

Artikel 1

De maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor
de elfde deelinschrijving in het kader van de bij Verorde
ning (EG) nr. 2544/95 geopende permanente openbare
inschrijving worden in de bijlage op basis van de voor 23
april 1996 ingediende offertes vastgesteld.

ties;
Artikel 2

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van Verorde
ning (EG) nr. 2544/95 met inachtneming van met name

Deze verordening treedt in werking op 30 april 1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
T.id nrt-n dp {".nrnmicsip

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30. 9.
L 349 van 31 .
L 260 van 31 .
L 102 van 28 .

1966, blz. 3025/66.
12. 1994, blz . 105.
10. 1995, blz. 38 .
4. 1993, blz. 14.

j5) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
(*) PB nr. L 65 van 15. 3. 1996, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 april 1996 tot vaststelling van de
maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de elfde deelinschrijving in het kader
van de bij Verordening (EG) nr. 2544/95 geopende permanente openbare inschrijving
(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bedrag van de restitutie (')

1509 10 90 100

44,80

1509 10 90 900
1509 90 00 100

1509 90 00 900
1510 00 90 100
1510 00 90 900

—

53,15
—

11,40
—

(') 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. 462/96.

NB: Produktcodes en voetnoten : zie Verordening (EEG) nr. 3846/87 van
de Commissie, gewijzigd.
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VERORDENING (EG) Nr. 785/96 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1996

houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor produkten van
GN-code 110100 15

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

derhalve is besloten alle op 25, 26 en 29 april 1996 inge

GEMEENSCHAPPEN,

diende uitvoercertificaataanvragen voor dit produkt af te

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

wijzen,

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie
van 23 mei 1995 houdende bijzondere uitvoeringsbepa

lingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten
in de sector granen en rijst (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 28 5/96 (4), inzonderheid op artikel 7,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1162/95 worden op 25, 26 en 29 april 1996 ingediende
uitvoercertificaataanvragen met vaststelling vooraf van de
restituties voor produkten van GN-code 1101 00 15 afge
wezen .

lid 3,

Overwegende dat het aantal aanvragen voor certificaten
met vaststelling vooraf van de restituties voor meel van
zachte tarwe een speculatief karakter vertoont; dat

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 april 1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
179 van 29 . 7. 1995, blz. 1 .
117 van 24. 5. 1 995, blz. 2.
37 van 15. 2. 1996, blz. 18 .
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Nr. L 1Ü6/ J3

VERORDENING (EG) Nr. 786/96 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1996

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

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)

GEMEENSCHAPPEN,

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
te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,

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

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 Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 725/96 (%

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 april 1996.

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

Gedaan te Brussel, 29 april 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

var
van
var
var
var

¥) PB nr. L 100 var

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.
23. 4. 1996, blz. 12.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 april 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
(in ecu)

GN-code

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 {')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 0
1702 90 99 (3)

Representatieve prijs
per 100 kg netto
van het betrokken produkt

Aanvullend recht

per 100 kg netto
van het betrokken produkt

21,49

5,56

21,49

10,90

21,49

5,37

21,49

10,38

30,75

9,86

30,75

5,34

30,75
0,31

5,34
0,34

(') 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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Nr. L 106/37

II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 april 1 996
houdende bepalingen ter uitvoering van Beschikking 95/527/EG van de Raad

betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in sommige uitgaven
van de Lid-Staten voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het

gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controleregeling
(96/286/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 95/527/EG van de Raad van 8
december 1995 betreffende een financiële bijdrage van de
Gemeenschap in sommige uitgaven van de Lid-Staten
voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controlerege
ling ('), met name op artikel 2, lid 3, tweede alinea,

Overwegende dat de voorschriften moeten worden vastge
steld voor de bepaling van het bedrag van de in aanmer
king komende uitgaven voor de opleiding van nationale
functionarissen die bij de controle in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid zijn betrokken;
Overwegende dat het verstrekken van opleiding in de
vorm van cursussen en studiebijeenkomsten of uitwisse
ling van nationale functionarissen een geschikt middel is
om het menselijk potentieel van de Lid-Staten, en met
name de specifieke beroepsopleiding ten behoeve van een
efficiënter beheer van het gemeenschappelijk visserijbe
leid, te valoriseren;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

functionarissen die bij de controle zijn betrokken,
omvatten alle daadwerkelijk gedane uitgaven die samen

hangen met de organisatie van minstens één dag in beslag
nemende studiebijeenkomsten en cursussen of met de
uitwisseling van nationale functionarissen .
2. De hierboven bedoelde opleidingsacties hebben een
maximumduur van twee jaar en hebben tot doel de kwali

teit en de doeltreffendheid van de controle op de visserij
en de aanverwante activiteiten te verbeteren, alsmede op
alle niveaus een intensieve en permanente samenwerking
tussen de betrokken administraties te bevorderen met het

oog op een grotere synergie in het kader van het gemeen
schappelijk visserijbeleid.

Artikel 2

1 . De studiebijeenkomsten en cursussen hebben met
name betrekking op :

— de methodologie van het toezicht op de visserij,
— de communautaire visserijwetgeving, met name wat
betreft de controle,

— de toepassing van moderne technieken,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . De voor vergoeding in aanmerking komende
uitgaven met betrekking tot de opleiding van nationale

— de tenuitvoerlegging door de verschillende Lid-Staten
van de in het kader van het gemeenschappelijk visse
rijbeleid geldende controleregeling,
— het verbeteren van de kennis van de nationale functio

narissen inzake de betekenis en de gevolgen van de
controles voor de visserijsector, om zodoende hun

(') PB nr. L 301 van 14. 12. 1995, blz. 30.

relatie met de sector te verbeteren .

Nr. L 106/38
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2. Als organisatiekosten van studiebijeenkomsten en
cursussen worden met name in aanmerking genomen: de
huur van een lokaal, de aankoop of de huur van leermid
delen, de vergoedingen van opleiders die niet in de
hoedanigheid van nationaal of Gemeenschapsambtenaar
meewerken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de
deelnemende nationale functionarissen en van de oplei
ders.

30 . 4. 96

zijn de kosten van een heen- en terugreis met een open
baar-vervoermiddel tussen de woonplaats en de plaats van
bestemming.

2.

De verblijfkosten omvatten de kosten van logies,

maaltijden en verplaatsingen.
3. De reis- en verblijfkosten worden vastgesteld in
overeenstemming met de geldende nationale vergoedings
regelingen .

Artikel 3

1 . De uitwisseling van nationale functionarissen tussen
nationale administraties vindt plaats in de vorm van geza
menlijke stages of dienstreizen van één of meerdere
weken en heeft tot doel de coördinatie van de controleac

Artikel 5

1 . De in artikel 2, lid 2, bedoelde uitgaven worden
gedeclareerd volgens het model in bijlage I.

staten te bevorderen door middel van een betere kennis

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde uitgaven worden
gedeclareerd volgens het model in bijlage II.

van de in de andere Lid-Staten toegepaste nationale
procedures.

Artikel 6

tiviteiten tussen de bevoegde autoriteiten van de Lid

2. De uitgaven met betrekking tot de in lid 1 bedoelde
uitwisseling omvatten met name de reis- en verblijfkosten
van de bij de uitwisseling tussen nationale administraties
betrokken nationale functionarissen .

Artikel 4

1.

De voor vergoeding in aanmerking komende reis

kosten van de nationale functionarissen en de opleiders

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 11 april 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
JAd. v/in de ("nmmitcie
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Nr. L 106/39

BIJLAGE I

JAARLIJKSE AANGIFTE VAN DE ORGANISATIEKOSTEN VAN CURSUSSEN EN STUDIE
BIJEENKOMSTEN
LID-STAAT

JAAR 19 ..
NETTOBEDRAGEN ZONDER BTW

1.

Organisatiekosten van cursussen en studiebijeenkomsten:

1.1 Beschrijving (vermelden of het aankoop of huur betreft):
Doel - Gebruik

Type apparatuur

Eenheids

prijs

Valuta

\

Aantal

Kosten

Valuta

Totaal

1.2 Bijdrage van de Gemeenschap:
(totale kosten) x
% =
2.

Reis- en verblijfkosten van nationale functionarissen en opleiders

2.1 Beschrijving:
Aard en titel van
de actie

Doelstellingen
van de actie

Datum :
van

Plaats

Aantal
deelnemers

Kosten

Valuta

tot

Totaal

2.2 Bijdrage van de Gemeenschap:
(totale kosten) x

3.

% =

Stempel van de betrokken Lid-Staat, ter waarmerking dat de afwikkeling van de kosten in
overeenstemming met de geldende nationale voorschriften is geschied. (Naam, functie, adres en
telefoon-, telex- of faxnummer van de bevoegde persoon vermelden).
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BIJLAGE II

JAARLIJKSE AANGIFTE VAN DE REIS- EN VERBLIJFKOSTEN VAN NATIONALE FUNC
TIONARISSEN DIE AAN UITWISSELINGEN TUSSEN NATIONALE ADMINISTRATIES
DEELNEMEN

LID-STAAT
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1.

Reis- en verblijfkosten van nationale functionarissen

1.1 Beschrijving:
Aard en titel van
de acde

Doelstellingen
van de acde

Datum :
van

tot

Plaats

Aantal
deelnemers

Kosten

Valuta

Totaal

1.2 Bijdrage van de Gemeenschap:
(totale kosten) x

2.

% =

Stempel van de betrokken Lid-Staat, ter waarmerking dat de afwikkeling van de kosten in
overeenstemming met de geldende nationale voorschriften is geschied. (Naam, functie, adres en
telefoon -, telex- of faxnummer van de bevoegde persoon vermelden).

