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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1309/96 VAN DE COMMISSIE
van 5 juli 1996

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van
12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling
voor het gemeenschappelijk visserij-beleid ('), gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2870/95 (2), inzonderheid op
artikel 21 , lid 3,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3074/95 van de
Raad van 22 december 1995 inzake de vaststelling van de
voor 1996 geldende totaal toegestane vangsten voor
bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede
bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1088/96 (4),
quota vastlegt voor kabeljauw voor 1996;

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

voor 1996 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Spanje
de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van
18 juni 1996; dat het daarom noodzakelijk is deze datum
aan te houden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES
gebieden VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; CECAF
34.1.1 (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van
Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, wordt het aan
Spanje voor 1996 toegewezen quotum geacht volledig te
zijn gebruikt.
De visserij op kabeljauw in de wateren van ICES-gebieden
VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; CECAF 34.1.1 (EG
zone), door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of
die in Spanje zijn geregistreerd, is verboden alsmede het
aan boord houden, de overlading en het lossen van dit
bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in
deze wateren na de datum van toepassing van deze veror
dening.

verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een
Lid-Staat;

Artikel 2

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan
de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren

van ICES-gebieden VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X;
CECAF 34.1.1 (EG-zone), door vaartuigen die de vlag
voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, het

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 18 juni 1996.

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

Gedaan te Brussel, 5 juli 1996.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1 .
(2) PB nr. L 301 van 14. 12. 1995, blz. 1 .
(3) PB nr. L 330 van 30. 12. 1995, blz. 1 .

h) PB nr. L 144 van 18. 6. 1996, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1310/96 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1996

tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van grootbloemige
rozen van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij
invoer van bepaalde produkten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 539/96 (2),
inzonderheid op artikel 5, lid 2, onder b),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 de
voorwaarden zijn vastgesteld voor de toepassing van een
preferentieel douanerecht op grootbloemige rozen, klein
bloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veel
bloemige anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die
jaarlijks worden geopend voor de invoer van verse snij
bloemen in de Gemeenschap;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 van de
Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr.
1 099/96 (4), communautaire tariefcontingenten
geopend zijn en de wijze van beheer daarvan is vastgesteld
voor afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
vers, respectievelijk van oorsprong uit Cyprus, Jordanië,
Marokko en Israël;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 4088/87 enerzijds bepaald is dat voor een gegeven
produkt en een gegeven oorsprong het preferentiële
douanerecht slechts geldt indien de prijs van het inge

voerde produkt ten minste gelijk is aan 85 % van de
communautaire produktieprijs; dat anderzijds het prefe
rentiële douanerecht, behoudens uitzonderingsgevallen,
voor een gegeven produkt en een gegeven oorsprong
geschorst wordt en het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw geldt:

a) indien gedurende twee opeenvolgende marktdagen de
prijzen van het ingevoerde produkt voor ten minste
30 % van de hoeveelheden waarvoor op de representa
tieve invoermarkten noteringen beschikbaar zijn, lager
zijn dan 85 % van de communautaire produktieprijs,
of

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

382 van 31 . 12. 1987, blz. 22.
79 van 29. 3. 1996, blz. 6.
199 van 2. 8. 1994, blz. 1 .
146 van 20. 6. 1996, blz. 8.

b) indien gedurende een periode van vijf tot zeven opeen
volgende marktdagen de prijzen van het ingevoerde
produkt voor ten minste 30 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten note

ringen beschikbaar zijn, beurtelings hoger en lager zijn
dan 85 % van de communautaire produktieprijs, en de
prijzen van het ingevoerde produkt gedurende drie
dagen in deze periode onder dit peil liggen;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 667/96 van de
Commissie (*) de communautaire produktieprijzen voor

anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
zijn vastgesteld;

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2917/93 f);

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (9), 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 (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2853/95 (u );
Overwegende dat uit de waarnemingen die overeenkom
stig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87
en (EEG) nr. 700/88 zijn verricht, geconcludeerd moet
worden dat de in artikel 2, lid 2, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 4088/87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een schorsing van het preferentiële douanerecht
voor grootbloemige rozen van oorsprong uit Israël; dat
derhalve het recht van het gemeenschappelijk douaneta
rief opnieuw geldt;

Overwegende dat het contingent voor de betrokken
produkten geldt voor de periode van 1 november 1995 tot
en met 31 oktober 1996; dat het preferentiële recht
(*) PB nr. L 92 van 13. 4. 1996, blz. 11 .
(6) PB nr. L 72 van 18 . 3. 1988 , blz. 16.
f) PB nr. L 264 van 23. 10. 1993, blz. 33.
(8) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(9) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995 , blz. 1 .
(,0) PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
H PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz . 1 .
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derhalve uiterlijk tot het einde van deze periode wordt
geschorst en eveneens uiterlijk tot einde van die periode
opnieuw het gemeenschappelijk douanetarief geldt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de invoer van grootbloemige rozen (GN-codes
ex 0603 10 11 en ex 0603 10 51 ) van oorsprong uit Israël

Nr. L 170/3

wordt het bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 vastgestelde
preferentiële douanerecht geschorst en geldt het recht van
het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 1996.
Zij is van toepassing tot uiterlijk 31 oktober 1996.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 170 /4
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VERORDENING (EG) Nr. 1311/96 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1996

tot wijziging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van
de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van
maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat, wat geneesmiddelen voor diergenees
kundig gebruik betreft die aan legpluimvee, melkvee of
honingbijen worden toegediend, ook maximumwaarden
moeten worden vastgesteld voor residuen in eieren, melk
en honing;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van
26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot
vaststelling van maximumwaarden voor residuen van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levens
middelen van dierlijke oorsprong ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1147/96 van de Commissie (2),
inzonderheid op de artikelen 5, 6, 7 en 8 ,

Overwegende dat difloxacine in bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2377/90 dient te worden opgenomen;

Overwegende dat er krachtens Verordening (EEG) nr.
2377/90 geleidelijk maximumwaarden moeten worden
vastgesteld voor residuen van alle farmacologisch werk
zame substanties die in de Gemeenschap worden gebruikt
in aan voedselproducerende dieren toegediende genees
middelen voor diergeneeskundig gebruik;

Overwegende dat om de afronding van wetenschappelijk
onderzoek mogelijk te maken carprofeen en penethamaat
(voor schapen en varkens) in bijlage III bij Verordening
(EEG) nr. 2377/90 dient te worden opgenomen;

Overwegende dat, alvorens maximumwaarden voor resi
duen worden vastgesteld, alle relevante gegevens betref
fende de veiligheid van de residuen van de stof in kwestie
voor de consument van levensmiddelen van dierlijke
oorsprong, alsmede het effect van residuen op de indus

triële verwerking van de levensmiddelen, door het Comité
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
moeten zijn onderzocht;

Overwegende dat er bij het vaststellen van maximum
waarden voor residuen van geneesmiddelen voor dierge
neeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke
oorsprong dient te worden omschreven in welke dier
soorten residuen mogen worden aangetroffen, welke
concentraties daarvan in elk voor consumptie in aanmer
king komend weefsel van een behandeld dier toelaatbaar
zijn (te onderzoeken weefsel) en welk type residu voor de
controle van de residuen van belang is (indicatorresidu);

Overwegende dat er, voor de controle van residuen zoals
door de desbetreffende communautaire wetgeving wordt

voorgeschreven, meestal maximumwaarden voor residuen
in de te onderzoeken weefsels, de lever of de nieren

Overwegende dat dimethylfthalaat, diethylfthalaat, ethyl
lactaat, heptaminol, menthol, phloroglucinol en trime
thylphloroglucinol in bijlage II bij Verordening (EEG) nr.
2377/90 dient te worden opgenomen;

Overwegende dat om de afronding van lopend weten
schappelijk onderzoek mogelijk te maken de geldigheids
duur van de voorlopige maximumwaarden voor residuen,
die voorheen in bijlage III bij Verordening (EEG) nr.
2377/90 zijn vastgesteld, voor thiabendazool dient te
worden verlengd;
Overwegende dat is gebleken dat voor colchicine geen
maximumwaarden voor residuen kunnen worden vastge
steld, omdat residuen in levensmiddelen van dierlijke
oorsprong ongeacht de maximumhoeveelheid gevaar
kunnen opleveren voor de gezondheid van de verbruiker;
dat colchicine derhalve in bijlage IV bij Verordening
(EEG) nr. 2377/90 dient te worden opgenomen;
Overwegende dat moet worden voorzien in een termijn
van 60 dagen alvorens deze verordening van kracht wordt,
teneinde de Lid-Staten toe te laten om, met het oog op de

bepalingen van deze verordening, eventueel de nodige
aanpassingen aan te brengen in de reeds eerder overeen
komstig Richtlijn 81 /851 /EEG van de Raad (3), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 93/40/EEG (4), verleende vergun
ningen voor het op de markt brengen van de bedoelde
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;

zullen moeten worden vastgesteld; dat lever en nieren
evenwel vaak uit voor de internationale handel bestemde

karkassen worden verwijderd, en dat bijgevolg ook steeds
maximumwaarden voor residuen in spier- of vetweefsel

moeten worden vastgesteld;
(') PB nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 1 .
M PB nr. L 151 van 26. 6. 1996, blz. 26.

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergenees
kundig gebruik,
(3) PB nr. L 317 van 6. 11 . 1981 , blz. 1 .
4 PB nr. L 214 van 24. 8 . 1993, blz. 31 .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Nr. L 170/5

Artikel 2

Artikel 1

De bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EEG) nr.
2377/90 worden gewijzigd zoals bepaald in de bijlage bij
deze verordening.

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

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

Antibiotica

1 .2.

Alle voedselproducerende soorten
Alle voedselproducerende soorten
Alle voedselproducerende soorten

Alle voedselproducerende soorten
Alle voedselproducerende soorten
Alle voedselproducerende soorten

Alle voedselproducerende soorten"

2.45. Diethylfthalaat

2.46. Ethyllactaat

2.47. Heptaminol

2.48 . Menthol

2.49. Phloroglucinol

2.50. Trimethylphloroglucinol

Overige bepalingen

Overige bepalingen

de

„2.44. Dimethylfthalaat

Diersoorten

Spier

50 μg/kg
Huid en vetweefsel "

Nieren

150 μg/kg

200 μg/kg

Lever

200 μg/kg

Te onderzoeken weefsels

van

Farmacologisch werkzame substantie(s)

Kippen, kalkoenen

voor residuen

Maximumwaarden

Publikatieblad

2. Organische stoffen

Difloxacine

Diersoorten

I

B. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

„ 1.2.3.3 . Difloxacine

Indicatorresidu

NL

Farmacologisch
werkzame substanties)

I

1.2.3 . Quinolones

Infectiewerende middelen

1.

A. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

BIJLAGE

Nr. L 170/6
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Antibiotica

1 .2.

Farmacologisch

Farmacologisch

Indicatorresidu

100 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Maximumwaarden
voor residuen

100 μg/kg

„7. Colchicine".

Lijst van farmacologisch werkzame substanties waarvoor geen maximumwaarde kan worden vastgesteld

Paardachtigen

Runderen

Diersoorten

Runderen, schapen,
geiten

Vetweefsel

Spier

Lever, nieren

Spier, vetweefsel

Lever, nieren

Te onderzoeken weefsels

vetweefsel, melk

Spier, lever, nieren ,

Te onderzoeken weefsels

Overige bepalingen

1998 "

De voorlopige maximumwaarden voor resi
duen zijn slechts van toepassing tot 1 januari

1998 "

De voorlopige maximumwaarden voor resi
duen zijn slechts van toepassing tot 1 januari

Overige bepalingen

Europese Gemeenschappen

D. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

„5.1.1.2. Carprofeen

werkzame substantie(s)

Carprofeen

Niet-steroïdale ontstekingsremmers

5.1 .

5.1.1 . Arylpropionzuurderivaten

Ontstekingsremmers

5.

5-hydroxythiabendazool

Maximumwaarden
voor residuen

de

Totaal thiabendazool en

Diersoorten

1998 "

De voorlopige maximumwaarden voor resi
duen zijn slechts van toepassing tot 1 januari

Overige bepalingen

van

„2.1.1.5 . Thiabendazool

Indicatorresidu

vetweefsel

Spier, lever, nieren,

Melk

vetweefsel

Spier, lever, nieren ,

Te onderzoeken weefsels

Publikatieblad

werkzame substantie(s)

50 \iglkg

4 μg/kg

50 μg/kg

voor residuen

Maximumwaarden

I

2.
Antiparasitaire middelen
2.1 . Geneesmiddelen tegen endoparasieten
2.1.1 . Benzimidazolen en pro-benzimidazolen

Varkens

Schapen

Diersoorten

NL

Benzylpenicilline

Indicatorresidu

|

„ 1.2.9.1 . Penethamaat

werkzame substantie(s)

Farmacologisch

1 .2.9 . Penicillines

Infectiewerende middelen

1.

C. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
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VERORDENING (EG) Nr. 1312/96 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1996

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad
houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden
voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in
levensmiddelen van dierlijke oorsprong
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat, wat geneesmiddelen voor diergenees
kundig gebruik betreft die aan legpluimvee, melkvee of
honingbijen worden toegediend, ook maximumwaarden
moeten worden vastgesteld voor residuen in eieren, melk
en honing;

Overwegende dat om de afronding van wetenschappelijk

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van
26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot
vaststelling van maximumwaarden voor residuen van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levens

onderzoek mogelijk te maken clenbuterolhydrochloride
in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 dient te
worden opgenomen;

middelen van dierlijke oorsprong ('), laatstelijk gewijzigd

Overwegende dat Richtlijn 96/22/EG van de Raad (3)
betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij,
van bepaalde stoffen met hormonale werking en van
bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van
(3-agonisten, het gebruik van clenbuterol bij alle land
bouwhuisdieren verbiedt, met uitzondering van een aantal
specifieke therapeutische toepassingen bij paardachtigen

bij Verordening (EG) nr. 1311 /96 van de Commissie (2),
inzonderheid op de artikelen 7 en 8 ,

Overwegende dat er krachtens Verordening (EEG) nr.
2377/90 geleidelijk maximumwaarden moeten worden
vastgesteld voor residuen van alle farmacologisch werk
zame substanties die in de Gemeenschap worden gebruikt
in aan voedselproducerende dieren toegediende genees

middelen voor diergeneeskundig gebruik;

Overwegende dat, alvorens maximumwaarden voor resi
duen worden vastgesteld, alle relevante gegevens betref
fende de veiligheid van de residuen van de stof in kwestie
voor de consument van levensmiddelen van dierlijke
oorsprong, alsmede het effect van residuen op de indus
triële verwerking van de levensmiddelen , door het Comité
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
moeten zijn onderzocht;

Overwegende dat er bij het vaststellen van maximum
waarden voor residuen van geneesmiddelen voor dierge
neeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke
oorsprong dient te worden omschreven in welke dier
soorten residuen mogen worden aangetroffen , welke
concentraties daarvan in elk voor consumptie in aanmer

king komend weefsel van een behandeld dier toelaatbaar
zijn (te onderzoeken weefsel) en welk type residu voor de
controle van de residuen van belang is (indicatorresidu);

Overwegende dat er, voor de controle van residuen zoals
door de desbetreffende communautaire wetgeving wordt

en koeien;

Overwegende dat moet worden voorzien in een termijn
van 60 dagen alvorens deze verordening van kracht wordt,
teneinde de Lid-Staten toe te laten om, met het oog op de
bepalingen van deze verordening, eventueel de nodige
aanpassingen aan te brengen in de reeds eerder overeen
komstig Richtlijn 81 /851 /EEG van de Raad (4), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 93/40/EEG (*), verleende vergun
ningen voor het op de markt brengen van de bedoelde
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergenees
kundig gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDEN NG VASTGESTELD :

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt
gewijzigd zoals bepaald in de bijlage bij deze verordening.

voorgeschreven, meestal maximumwaarden voor residuen
in de te onderzoeken weefsels, de lever of de nieren

Artikel 2

zullen moeten worden vastgesteld; dat lever en nieren
evenwel vaak uit voor de internationale handel bestemde

karkassen worden verwijderd, en dat bijgevolg ook steeds
maximumwaarden voor residuen in spier- of vetweefsel
moeten worden vastgesteld;
(') PB nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 1 .
(2) Zie bladzijde 4 van dit Publikatieblad.

Deze verordening treedt in werking op de zestigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
O PB nr. L 125 van 23. 5. 1996, blz. 3.
(4) PB nr. L 317 van 6. 11 . 1981 , blz. 1 .
(5) PB nr. L 214 van 24. 8 . 1993, blz. 31
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

Nr. L 170/9

Farmacologisch

„3.2.2.1 . Clenbuterol-hydrochloride

Clenbuterol

Spier

0,1 μ8%

Melk

0,05 μg/kg

Indicatie: uitsluitend

voor

tocolyse

bij

Indicaties: tocolyse en de behandeling van
respiratoire aandoeningen"

de

2000

De voorlopige maximumwaarden voor
residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli

barende koeien

van

Lever, nieren

Spier

0,1 μg/kg

2000

De voorlopige maximumwaarden voor
residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli

Overige bepalingen

Publikatieblad

0,5 μg/kg

Lever, nieren

Te onderzoeken
weefsels

0,5 μg/kg

Maximumwaarden
voor residuen

I

Paardachtigen

Runderen

Diersoorten

NL

werkzame substantie(s)

Indicatorrcsidu

Stoffen die inwerken op het autonome zenuwstelsel

3.2.

|

3.2.2. P 2-sympathicomimetica

Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel

3.

A. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

BIJLAGE
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VERORDENING (EG) Nr. 1313/96 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1996

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2245/90 houdende uitvoeringsbepalingen
van de regeling voor invoer van produkten van de GN-codes 0714 10 91 en
0714 90 11 van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan (ACS) of uit de landen en gebieden overzee (LGO)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

invoer van de in bijlage A bij Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde produkten en de in artikel 1 , lid 1 ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

onder c), van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde
produkten, van oorsprong uit de ACS-landen, de

Gemeenschap,

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

douanerechten worden toegepast die in de bijlage bij
deze verordening zijn aangegeven .

22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over

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

handelsbesprekingen van

de

Uruguay

Ronde ('), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 193/96 (2),
en met name op artikel 3, lid 1 ,

2. Onverminderd lid 1 , worden de in de bijlage bij
deze verordening vermelde verlaagde douanerechten
die van toepassing zijn op de invoer van de hierna
aangegeven produkten, van oorsprong uit de ACS
landen, als volgt verlaagd:

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2245/90 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 871 /96 (4), tot en met 30 juni 1996 overgangs
maatregelen zijn vastgesteld om de overgang te vergemak
kelijken naar de regeling voor de invoer van vervangings
produkten voor granen en verwerkte produkten op basis
van granen en rijst die is vastgesteld in Verordening
(EEG) nr. 2245/90 met het oog op de tenuitvoerlegging

— met 2,19 ecu per 1 000 kg voor produkten van de
GN-codes

0714 10 99

en

ex 071490 19,

met

uitzondering van wortels van arrowroot;

— met 4,38 ecu per 1 000 kg voor produkten van de
GN-codes 0714 10 10 en ex 1106 20, met uitzon

dering van meel en gries van arrowroot;

van de overeenkomst inzake de landbouw, gesloten in het
kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguay-Ronde;

— met 50 % voor produkten van de GN-codes
1108 14 00 en ex 1108 19 90, met uitzondering van

Overwegende dat de periode waarin overgangsmaatregelen
kunnen worden genomen tot en met 30 juni 1997 is

3 . In afwijking van lid 1 , worden de bij invoer van
de volgende produkten van oorsprong uit de ACS
landen geldende douanerechten niet geheven :

verlengd bij Verordening (EG) nr. 1193/96 houdende
verlenging van de periode waarin overgangsmaatregelen

zetmeel van arrowroot.

kunnen worden genomen in de landbouwsector voor de
tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de

— bataten

Uruguay-Ronde; dat het dienstig is om, in afwachting van
de goedkeuring van een definitieve maatregel door de
Raad, de bovengenoemde maatregelen tot en met 30 juni

— produkten van GN-code 0714 10 91 ;

1997 te verlengen;

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

(zoete

aardappelen)

van

GN-code

0714 20 10 ;

— wortels van arrowroot van GN-code 0714 90 11 en

ex 0714 90 19 ;

— meel en gries van arrowroot van GN-code ex
1106 20 ;
— zetmeel van arrowroot van GN-code ex 1108 19 90 .

Artikel 1 bis

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2245/90 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 wordt vervangen door de volgende artikelen :
„Artikel 1
1 . Voor de toepassing van artikel 14, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raadf) bij
(') PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(2) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 1 .

h) PB nr. L 203 van 1 . 8. 1990, blz. 47.
b) PB nr. L 118 van 15. 5. 1996, blz. 3.

In de artikelen 2 tot en met 8 worden de bepalingen

vastgesteld ter uitvoering van de regeling voor de
invoer van :

— produkten van de GN-codes 0714 10 91 en
071490 11 , van oorsprong uit ACS-Staten, in de
Gemeenschap (titel I),

— produkten van GN-code 0714 90 11 , van oorsprong
uit ACS-Staten en de LGO, in de Franse overzeese

departementen (titel II).
O PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.".
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Artikel 2

2. In artikel 2, lid 2, en in artikel 4, lid 3, wordt het

woord „invoerrechten" telkens vervangen door de
woorden „in het gemeenschappelijk douanetarief vast

gestelde douanerechten".
3. De bijlage bij deze verordening wordt als bijlage toege

9 . 7. 96

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van 1 juli 1996 en tot en met 30 juni
1997.

voegd.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

GN-code

Omschrijving

(1 )

(2)

0714

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen)
en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers,
gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets; merg van de sago
palm:

0714 10

— maniokwortel :

0714 10 10

— — pellets van meel en gries

Toe te passen
douanerecht

(3)

12,6 ecu/ 1 00kg/net

— — andere:
0714 10 91

— — — de voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun
geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden

13 ecu/ 100kg/net

0714 10 99

— — — andere

12,6 ecu/ 100kg/net

0714 90

— andere :

— — arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog
gehalte aan zetmeel:
0714 90 11

— — — de voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpak
kingen met een netto-inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun
geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in stukken gesneden

13 ecu/ 100kg/net

0714 90 19

— — — andere

12,6 ecu/ 1 00kg/net

1102

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren ('):

1102 20

— maïsmeel :

1102 20 10

— — waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt

231,2 ecu/1

1102 20 90

— — ander

131 ecu/t

1102 30 00

— rijstmeel

185.6 ecu/t

1102 90

— ander:

1102 90 10

— — van gerst

227.7 ecu/t

1102 90 30

—

218,9 ecu/t

1102 90 90

— — ander

1103

Gries, griesmeel en pellets van granen ('):

- van haver

131 ecu/t

— gries en griesmeel:
1103 1200

— — van haver

1103 13

— — van maïs :

1103 13 10

waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt

218,9 ecu/t

231,2 ecu/t

1103 13 90

— — — ander

131 ecu/t

185.6 ecu/t

1103 1400

— — van rijst

1103 19

— — van andere granen :

1103 19 10

— — — van rogge

227.7 ecu/t

1103 19 30

— — — van gerst

227.7 ecu/t

1103 19 90

— — — ander

131 ecu/t

1103 21 00

— — van tarwe

1103 29

— — de andere granen:

1103 29 10

— — — van rogge

— pellets:
233.8 ecu/ t

227,7 ecu/t

Nr. L 170 / 14
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GN-code

Omschrijving

(D

(2)

1103 29 20

— — — van gerst

9 . 7. 96

Toe te passen
douanerecht

(3)

227,7 ecu/t

1103 29 30

— — — van haver

218,9 ecu/t

1103 29 40

— — — van maïs

231,2 ecu/t

1103 29 50

— — — van rijst

185,6 ecu/t

1103 29 90

— — — andere

131 ecu/t

1104

Op andere wijze bewerkte granen (bij voorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld,
gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1 006; graankiemen, ook indien
geplet, in vlokken of gemalen ('):

— granen , geplet of in vlokken:
1104 11

— — van gerst:

1104 11 10

— — — geplet

129,3 ecu/t

1104 11 90

— — — vlokken

253,2 ecu/t

1104 12

— — van haver:

1104 12 10

— — — geplet

124 ecu/t

1104 12 90

— — — vlokken

243,5 ecu/t

1104 19

— — van andere granen :

1104 19 10

— —

— van tarwe

233,8 ecu/t

1104 19 30

— — — van rogge

227,7 ecu/t

1104 19 50

— — — van maïs

231,2 ecu/t

— — — andere:
1104 19 91

— — — — vlokken van rijst

314,8 ecu/t

1104 19 99

— — — — andere

231,2 ecu/t

— andere bewerkte granen (bij voorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken):
1104 21

— — van gerst:

1104 21 10

— — — gepeld

203,2 ecu/t

1104 21 30

— — — gepeld en gesneden of gebroken („grutten")

203.2 ecu/t

1104 21 50

— — — gepareld

317,4 ecu/t

1104 21 90

— — — enkel gebroken

129.3 ecu/t

1104 21 99

— — — andere

129,3 ecu/t

1104 22

— — van haver:

1104 22 20

— — — gepeld

219 ecu/t

1104 22 30

— — — gepeld en gesneden of gebroken („grutten")

219 ecu/ t

1104 22 50

— — — gepareld

195,3 ecu/t

1104 22 90

— — — enkel gebroken

124 ecu/t

1104 22 92

— — — — ontpunt

124 ecu/t

1104 22 99

— — — — andere

124 ecu/t

1104 23

— — van maïs :

1104 23 10

— — — gepeld, al dan niet gesneden of gebroken

205,8 ecu/t

1104 23 30

— — — gepareld

205,8 ecu/t

1104 23 90

— — — enkel gebroken

131 ecu/t

1104 23 99

— — — andere

131 ecu/ t

1104 29

— — van andere granen :

— — — gepeld, al dan niet gesneden of gebroken:
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GN-code

Omschrijving

Toe te passen

0)

(2)

(3)

douanerecht

— van tarwe

173,3 ecu/t

1104 29 15

— — — — van rogge

173,3 ecu/t

1104 29 19

— — — — andere

173,3 ecu/t

1104 29 11

—

— —

— — — gepareld:
— — — — van tarwe

208,5 ecu/t

1104 29 35

— — — — van rogge

208,5 ecu/t

1104 29 39

— — — — andere

208,5 ecu/t

1104 29 31

— — — enkel gebroken:
1104 29 51

— — — — van tarwe

132,8 ecu/t

1104 29 55

— — — — van rogge

129,3 ecu/t

1104 29 59

— — — — andere

131 ecu/t

— — — andere :
1104 29 81

—

—

— — van tarwe

132,8 ecu/t

1104 29 85

— — — — van rogge

129,3 ecu/t

1104 29 89

— — — — andere

131 ecu/t

1104 30

— graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:

1104 30 10

— — van tarwe

96,5 ecu/t

1104 30 90

— — van andere granen

95,7 ecu/t

1106

Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713,

van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 en van vruchten bedoeld bij
hoofdstuk 8 :
1106 20

— van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714:

1106 20 10

— — gedenatureerd (2)

126,6 ecu/t

1106 20 90

— — ander

204 ecu/t

1108

Zetmeel en inuline:
— zetmeel :

1108 11 00

— — tarwezetmeel

283,2 ecu/t

1108 12 00

— — maïszetmeel

204 ecu/t

1108 13 00

— — aardappelzetmeel

204 ecu/t

1108 14 00

— — maniokzetmeel (cassave)

204 ecu/t

1108 19

— — ander zetmeel :

1108 19 10

— — — rijstzetmeel

260,2 ecu/t

1108 19 90

— — — ander

204 ecu/t

1109 00 00

Tarwegluten, ook indien gedroogd

485 ecu/t

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daar
onder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toege

voegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:
1702 30

— glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtsper
centen fructose bevattend :

— — andere:
1702 30 51

— — — — glucose in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd

25,1 ecu/1 00kg/net

1702 30 59

— — — — andere

19,5 ecu/ 1 00kg/net
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GN-code

Omschrijving

Toe te passen

0)

(2)

(3)

douanerecht

1702 30 91

_ — — — in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd

25,1 ecu/ 1 00 kg/net

1702 30 99

— — — — andere

19,5 ecu/ 1 00 kg/net

1702 40

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

1702 40 90

— — andere

1702 90

— andere, invertsuiker daaronder begrepen :

1702 90 50

— — maltodextrine en maltodextrinestroop

19,5 ecu/ 1 00 kg/net

19,5/ecu/ 100 kg/net

— — karamel :

— — — andere:
1702 90 75

— — — — in poeder, ook indien geagglomereerd

26,4 ecu/ 1 00 kg/net

1702 90 79

— — — _ andere

18,4 ecu/ 1 00 kg/net

2106

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2106 90

— andere:

— — suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:
— — — andere:

2106 90 55

— — — — van glucose en van maltodextrine

2302

Zemelen , slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewer

19,5 ecu/ 100 kg/net

kingen van granen of van peulvruchten, ook indien in pellets:
2302 10

— van maïs:

2302 10 10

— — met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten

2302 10 90

— — andere

2302 20

— van rijst:

2302 20 10

— — met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten

2302 20 90

— — andere

2302 30

— van tarwe:

2302 30 10

— — met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet
meer dan 10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of,
indien meer dan 10 gewichtspercenten van het produkt door de zeef valt, het
asgehalte van het produkt dat door de zeef gevallen is, berekend op basis van de
droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt

2302 30 90

— — andere

2302 40

— van andere granen :

2302 40 10

— — met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet
meer dan 10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of,
indien meer dan 10 gewichtspercenten van het produkt door de zeef valt, het
asgehalte van het produkt dat door de zeef gevallen is, berekend op basis van de
droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt

2302 40 90

— — andere

2303

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet
(ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van
branderijen, ook indien in pellets:

2303 10

— afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen:

2303 10 11

— — afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zweiwater),
met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof:
— — — van meer dan 40 gewichtspercenten

52,6 ecu/t
115,1 ecu/t

52,6 ecu/t
115,1 ecu/t

52,6 ecu/t (')
115,1 ecu/t (')

52,6 ecu/t (')
115,1 ecu/t (')

221 ecu/t
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GN-code

Omschrijving

Toe te passen

(1 )

(2)

(3)

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:

ex 2309 10

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

douanerecht

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

— — — bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of
maltodextrinestroop:

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

2309 10 13

2309 10 31

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

vrij

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

673,7 ecu/t

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

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

ex 2309 90

vrij

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

717,7 ecu/t

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

129,02 ecu/t

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

782,9 ecu/t

— andere:
— — andere :

— — — bevattende glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextri
nestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelprodukten :
— — — — bevattende zetmeel of glucose (druivesuiker), glucosestroop, maltodextrine
of maltodextrinestroop:
— — — — — geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan
10 gewichtspercenten :
2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

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

20,8 ecu/t

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

673,7 ecu/t

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

64,8 ecu/t

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

717,7 ecu/t

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

129 ecu/t

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

782,9 ecu/t

(') Om de produkten van de GN-codes 1102, 1103 en 1104 enerzijds en die van de GN-codes 2302 10 tot en met 2302 40 anderzijds van elkaar te kunnen
onderscheiden, worden als produkten van de GN-codes 1102, 1103 en 1104 de produkten aangemerkt die tegelijkertijd:

— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) dat hoger is dan 45 gewichtspercenten berekend op de
droge stof, en
— een asgehalte hebben (na aftrek van eventueel toegevoegde mineralen) dat niet uitgaat boven een gehalte van 1,6 % voor rijst, 2,5 % voor tarwe en
rogge, 3 % voor gerst, 4 % voor boekweit, 5 % voor haver en 2 % voor andere granen.
De graankiemen, zelfs gemalen, worden als produkten van de GN-codes 1101 00 00 en 1102 aangemerkt.

(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalin
gen .
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VERORDENING (EG) Nr. 1314/96 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1996
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 441 /96 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen inzake een tariefcontingent voor uit de Republiek Polen
ingevoerd aardappelzetmeel
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 30 66/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende vaststelling, in verband met
de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen

worden genomen . Voor deze invoer bedraagt het
invoerrecht 20 % van het recht dat geldt voor de
meestbegunstigde natie.".
2. Artikel 3, punt c), wordt vervangen door:

„c) in vak 24, één van de volgende vermeldingen :
— Derecho de aduana en el Arancel Aduanero

van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de
landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van

Común reducido en un 80 % en aplicación del
Reglamento (CE) n° 3066/95

communautaire tariefcontingenten voor bepaalde land
bouwprodukten en van een autonome overgangsregeling
tot aanpassing van bepaalde in de Europa
Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies ('),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 194/96 (2), en met

— Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF)

name op artikel 8 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1194/96 de
geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 tot en
met 31 december 1996 is verlengd; dat het dienstig is
Verordening (EG) nr. 441 /96 van de Commissie van 11
maart 1996 tot vaststelling van toepassingsbepalingen

inzake een tariefcontingent voor uit de Republiek Polen
ingevoerd aardappelzetmeel en tot intrekking van Veror
dening (EEG) nr. 1995/92 (3) dienovereenkomstig aan te

nr. 3066/95

— Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 30 66/95
— Καθοριζόμενη, στο κοινό δασμολόγιο
εισφορά μειωμένη κατά 80 % κατ' εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3066/95
— Customs duty fixed by the Common Customs
Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation
(EC) No 3066/95
— Droit de douane fixe au tarif douanier commun

réduit de 80 % en application du règlement
(CE) n° 3066/95
— Riduzione del dazio dell 80 % a norma del

passen;

regolamento (CE) n . 3066/95

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het Comité van
beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

— Het in het gemeenschappelijk douanetarief
vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 %
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95
— Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado
na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do
Regulamento (CE) n? 3066/95
— Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alen

taminen

80

prosentilla

asetuksen

(EY)

N:o 3066/95 mukaan

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 441 /96 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1

— Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma
tulltaxan med tillämpning av förordning (EG)
nr 3066/95.".

3 . De bijlage bij Verordening (EG) nr. 441 /96 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Voor de invoer in de Gemeenschap van 3 750 ton

produkten van GN-code 1108 13 00, van oorsprong uit
Polen, in de periode van 1 juli 1996 tot en met 31
december 1996, in het kader van de regeling als
bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 3066/95,
moeten de bepalingen van deze verordening in acht
(') PB nr. L 328 van 30. 12. 1995, blz. 31 .
(2) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 2.
(3) PB nr. L 61 van 12. 3. 1996, blz. 4.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van 1 juli 1996 tot en met 31
december 1996 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE
(in ton)
GN-code

1108 1300

Omschrijving

Aardappelzetmeel

Van 1 juli 1996 tot en met
31 december 1996

3 750
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VERORDENING (EG) Nr. 1315/96 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1996

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van
specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de
sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

worden afgegeven, beneden de hoeveelheid blijft waarvoor
in de voorafgaande overeenkomstige periode certificaten
zijn afgegeven; dat het derhalve dienstig is de minimum
prijs niet toe te passen voor uit koemelk vervaardigde
Fetakaas;

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

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2931 /95 van de
Commissie (2), en met name op artikel 17, lid 14,

Overwegende dat in artikel 2 bis van Verordening (EG) nr.
1466/95 van de Commissie van 27 juni 1995 tot vaststel

ling van de specifieke bepalingen inzake de toepassing
van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelpro

dukten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
11 12/96 (4), is bepaald beneden welke minimumprijs geen
uitvoerrestitutie voor kaas wordt toegekend; dat die prijs,

geïntroduceerd in Verordening (EG) nr. 1466/95 door
Verordening (EG) nr. 823/96 van de Commissie (s), hoger
is dan de vroegere bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1466/95 het bedrag van de zekerheid voor uitvoercertifi
caten voor bepaalde zuivelprodukten is vastgesteld; dat,
voor een goed beheer van de regeling inzake de uitvoer
restituties, en om met name voor magere-melkpoeder het
risico van speculatieve aanvragen en verstoring van de
regeling te verminderen en een nauwkeuriger beheer
inzake de afgifte van certificaten mogelijk te maken, de
zekerheid voor dat produkt moet worden verhoogd;
Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter vastgestelde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel, 1

de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 823/96, vastgestelde, die gold voor alle kaassoor
ten; dat die maatregel is genomen om het aantal certifi
caataanvragen te beperken en zodoende de hoeveelheden
kaas die, op grond van de Overeenkomsten in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguay-Ronde, met toekenning van een restitutie mogen
worden uitgevoerd, niet te overschrijden; dat sedertdien
uit de analyse van de verschillende externe markten is

Verordening (EG) nr. 1466/95 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Aan artikel 2 bis wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Het bepaalde in de eerste alinea is evenwel niet van
toepassing voor kaas van code 0406 90 33 919.".
2. Artikel 7, lid 1 , punt b), wordt vervangen door:
„b) 1 5 % van het restitutiebedrag voor produkten van

gebleken dat voor uit koemelk vervaardigde Fetakaas, dit
doel gezien de prijsverschillen voor die kaas, beter kan

Artikel 2

worden bereikt door rechtstreekse controle op de
hoeveelheid waarvoor certificaten worden afgegeven, zodat

erop kan worden toegezien dat de hoeveelheid waarvoor
in de periode van 1 juli tot en met 30 juni certificaten

GN-code 0402 10;".

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

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(<)
(s)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148
307
144
148
111

van
van
van
van
van

28. 6. 1968, blz. 13.
20. 12. 1995, blz. 10.
28 . 6. 1995, blz. 22.
21 . 6. 1996, blz. 24.
4. 5. 1996, blz. 9.

h) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1316/96 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1996
tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 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. 923/96 (2),

toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de
invoerrechten 5 ecu per ton verschilt van het vastgestelde
recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd;
dat dit verschil zich heeft voorgedaan; dat de in Verorde
ning (EG) nr. 1196/96 vastgestelde invoerrechten
derhalve aangepast moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de
Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoe
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van

Artikel 1

de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector

granen (3), en met name op artikel 2, lid 1 ,
Overwegende dat de invoerrechten in de sector granen
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1196/96 van de
Commissie (4),
gewijzigd
bij
Verordening (EG)
nr. 1271 /96 0;
Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EG)
nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een

De bijlagen I en II bij de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 1196/96 worden vervangen door de bijlagen I en II bij
deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
126
161
161
163

van
van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5. 1996, blz . 37.
29. 6. 1996, blz. 125.
29. 6. 1996, blz. 5.
2. 7. 1996, blz . 40 .
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BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
produkten
Invoerrecht bij invoer over land,
langs de binnenwateren of

Omschrijving

GN-code

Invoerrecht bij invoer

over zee vanuit havens aan

over zee vanuit

de Middellandse Zee,

andere havens (2)
(in ecu/ton)

de Zwarte Zee of de

Oostzee (in ecu/ton)
1001 10 00

Harde tarwe (')

0,00

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

0,00

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, bestemd voor
zaaidoeleinden (3)

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit

12,70

0,00

van lage kwaliteit

42,41

32,41

1002 00 00

Rogge

37,68

27,68

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

37,68

27,68

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

37,68

27,68

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

27,02

17,02

1005 90 00

Maïs , andere dan zaaigoed (3)

27,02

17,02

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor
51,79

41,79

zaaidoeleinden

(') Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit geldt het invoerrecht dat is
vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor produkten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1249/96) komt de importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 ecu/ton, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 ecu/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland
ligt.

(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 14 of 8 ecu/ton, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 1249/96 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de invoerrechten (periode van 28. 6. 1996 tot en met 5. 7. 1996):
1 . Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Produkt (eiwitgehalte bij 12 % vocht) 9
Notering (ecu/ton)

Golfpremie (ecu/ton)
Grote-Merenpremie (ecu/ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

168,93

156,74

139,85

161,67

186,50 (')

1 37,35 (')

15,15

2,34

10,02

—

22,07

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .
2. Vrachttarieven/kosten : Golf van Mexico — Rotterdam: 10,15 ecu/ton; Grote Meren — Rotterdam: 19,72 ecu/ton.

3. Subsidies (artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 ecu/ton).
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VERORDENING (EG) Nr. 1317/96 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1996

tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de
minimumprijzen voor suikerbieten en voor de produktieheffingen en de
aanvullende heffing in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1995/ 1996
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de
Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzon
dere voorschriften voor de toepassing van de land
bouwomrekeningskoers in de suikersector (!), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2926/94 (2), en met
name op artikel 1 , lid 3,

Overwegende dat artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1713/93 bepaalt dat de minimumprijzen voor suiker
bieten zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een

gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
suiker (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1 126/96 (4), en de produktieheffingen en de aanvullende
heffing, zoals bedoeld in respectievelijk artikel 28 en
artikel 28 bis van voornoemde verordening, in nationale
valuta worden omgerekend aan de hand van een speci
fieke landbouwomrekeningskoers die gelijk is aan het pro
rata temporis berekende gemiddelde van de in het
betrokken verkoopseizoen geldende landbouwomreke
ningskoersen; dat deze specifieke landbouwomrekenings
koers moet worden vastgesteld in de maand na het
betrokken verkoopseizoen ;

de produktieheffingen en, in voorkomend geval, de
aanvullende heffing in de onderscheiden nationale valu
ta's moeten worden omgerekend, op grond van bovenge
noemde bepalingen voor het verkoopseizoen 1995/ 1996
wordt vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage bij deze
verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De specifieke landbouwomrekeningskoers voor de omre
kening in de onderscheiden nationale valuta's van de in
artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde
minimumprijzen voor suikerbieten, alsmede van de
produktieheffingen en, in voorkomend geval, van de
aanvullende heffing, zoals bedoeld in respectievelijk de
artikelen 28 en 28 bis van voornoemde verordening,
wordt voor het verkoopseizoen 1995/ 1996 vastgesteld
zoals aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 1996.

Overwegende dat de specifieke landbouwomrekenings
koers waarmee de minimumprijzen voor suikerbieten en

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1995.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
0
H

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

159
307
177
150

van
vanvan
van

1 . 7. 1993, blz. 94.
1 . 12. 1994, blz. 56.
1 . 7. 1981 , blz. 4.
25. 6. 1996, blz. 3.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 8 juli 1996 tot vaststelling van de specifieke
landbouwomrekeningskoers voor de minumprijzen voor suikerbieten en voor de
produktieheffingen en de aanvullende heffing in de sector suiker voor het verkoopseizoen
1995 / 1996

Landbouwomre keningskoe rs
1 ecu =

39,5239
7,51516
1,90700
308,703

165,510
6,61023
0,829498

2 136,60
2,14039
13,4148
198,202

Belgische frank en Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark

Griekse drachme

Spaanse peseta
Franse frank

Iers pond
Italiaanse lire

Nederlandse gulden
Oostenrijkse schilling
Portugese escudo

5,90774

Finse mark

9,27672
0,850827

Zweedse kroon

Pond sterling

Nr. L 170/25

Nr. L 170/26
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VERORDENING (EG) Nr. 1318/96 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1996

houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de
openbare interventie betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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. 894/96 (2), en met name op

het verschil in interventieprijs tussen kwaliteit R3 en
kwaliteit 04 wordt vastgesteld op 30 ecu/ 1 OOkg,
de coëfficiënt die moet worden gebruikt voor de omre
kening van offertes voor kwaliteit 04, wordt vastge
steld op 0,914 (gemiddelde kwaliteit);
b) mogen de volgende produkten bij interventie worden

aangekocht, hoewel zij niet zijn opgenomen in bijlage
III bij die verordening:
VERENIGD KONINKRIJK

artikel 6, lid 7, en artikel 22 bis, lid 3,

Groot-Brittannië — categorie
kwaliteit
— categorie
kwaliteit
— categorie
kwaliteit

Overwegende dat door het momenteel in de Gemeen
schap geconstateerde geringe rundvleesverbruik, de signi
ficante prijsdaling op de rundvleesmarkten aanhoudt; dat
derhalve ondersteuningsmaatregelen moeten worden
genomen;

Overwegende dat in dit verband moet worden voorzien in
een aantal afwijkingen van de bepalingen van Verorde
ning (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 307/96 (4), voor de in
juli, augustus en september 1996 geopende inschrijvingen;
Overwegende dat voor de maanden april, mei en juni, het
in artikel 4, lid 2, onder h), van Verordening (EEG) nr.
2456/93 vastgestelde maximumgewicht bij wijze van
uitzondering niet van toepassing was; dat het dienstig is
geleidelijk weer het oorspronkelijk vastgestelde maxi
mumgewicht toe te passen; dat, om evenwel de gevolgen
daarvan voor de marktdeelnemers enigermate op te
vangen, dient te worden aanvaard dat bij wijze van over

gangsmaatregel zwaardere dieren worden aangekocht, met
dien verstande dat de aankoopprijs wordt beperkt tot het
voor de maanden juli en augustus toegestane maximum
gewicht;
Overwegende dat het Comité van beheer voor rundvlees

geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter vastgestelde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1

1 . In afwijking van artikel 4, lid 1 , eerste alinea, van
Verordening (EEG) nr. 2456/93:
a) worden produkten van categorie A die bij de kwali
teiten 02 en 03 en produkten van categorie C die bij
de kwaliteiten 03 en 04 zijn ingedeeld volgens het

communautaire indelingsschema, voor interventie
aanvaard,

(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
(2) PB nr. L 125 van 23. 5. 1996, blz. 1 .
(3) PB nr. L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4.
4 PB nr. L 43 van 21 . 2. 1996, blz. 3.

Noord-Ierland

A, kwaliteit U2 en
U3,

A, kwaliteit R2 en
R3,

C, kwaliteit U3 en
U4,

— categorie A, kwaliteit U2 en
kwaliteit U3,

— categorie A, kwaliteit R2 en
kwaliteit R3 :

c) voor catégorie A geldt in het Verenigd Koninkrijk
evenwel vetheidsklasse 4 in plaats van 2 voor de
inschrijvingen voor juli 1 996.

2.

In afwijking van artikel 4, lid 2, van Verordening

(EEG) nr. 2456/93 :
a) mogen hele en halve karkassen van gecastreerde dieren
die in het Verenigd Koninkrijk zijn gehouden en die
ouder zijn dan 30 maanden, niet bij interventie worden
aangekocht;
b) mogen voorvoeten van in dat lid bedoelde hele of
halve geslachte dieren, bij interventie worden aange
kocht.

3.
In afwijking van artikel 4, lid 2, onder h), van Veror
dening (EEG) nr. 2456/93, bedraagt het maximumgewicht
voor de hierboven bedoelde hele geslachte dieren:
— 410 kg voor de inschrijvingen van juli 1996,
—- 400 kg voor de inschrijvingen van augustus 1996,
— 390 kg voor de inschrijvingen van september 1996.

Voor de inschrijvingen voor juli en augustus 1996 evenwel
mogen hele geslachte dieren met een hoger gewicht bij
interventie worden aangekocht; in dit geval wordt de
aankoopprijs slechts betaald voor ten hoogste het hier
boven bedoelde maximumgewicht of, voor voorvoeten,
40 % van het bovenbedoelde maximumgewicht.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing op de in de maanden juli, augustus
en september 1996 geopende inschrijvingen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 170 /27
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VERORDENING (EG) Nr. 1319/96 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1996

tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 1996/1997, van de aanpassingssteun en
van de aanvullende steun die in de sector suiker aan de raffinage-industrie
worden toegekend
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(EG) nr. 1 239/96 van de Commissie (3) op 2,50 ecu per
100 kg witte suiker is gesteld; dat dit bedrag lager is dan
het bedrag dat voor het verkoopseizoen 1995/ 1996 van
toepassing was; dat het bijgevolg dienstig is, rekening
houdend met de vorige aanpassingen, voor het verkoop
seizoen 1996/ 1997 dit steunbedrag vast te stellen op 2,42

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening

ecu per 100 kg suiker, uitgedrukt in witte suiker;

der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1126/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 36, lid 6,

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

Overwegende dat in artikel 36 van Verordening (EEG) nr.
1785/ 81 is bepaald dat tijdens de verkoopseizoenen
1995/ 1996 tot en met 2000/2001 bij wijze van interven

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

tiemaatregel, aan de industrie voor de raffinage van ruwe
preferentiële rietsuiker in de Gemeenschap een aanpas
singssteun wordt toegekend van 0,10 ecu per 100 kg
suiker, uitgedrukt in witte suiker; dat in het kader van
diezelfde bepalingen gedurende datzelfde tijdvak een

Artikel 1

aanvullende steun gelijk aan genoemd bedrag wordt

toegekend voor de raffinage van in de Franse overzeese
departementen geproduceerde ruwe rietsuiker;
Overwegende dat in artikel 36, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat de vorengenoemde
aanpassingssteun evenals de aanvullende steun voor een
bepaald verkoopseizoen worden aangepast, waarbij met
het bedrag van de voor het verkoopseizoen vastgestelde
opslagbijdrage alsmede met de vorige aanpassingen reke
ning wordt gehouden; dat het bedrag van de opslagbij
drage voor het verkoopseizoen 1996/ 1997 bij Verordening

Het bedrag van de aanpassingssteun en dat van de aanvul
lende steun bedoeld in artikel 36, leden 1 en 3, van

Verordening (EEG) nr. 1785/81 worden voor het verkoop
seizoen 1996/ 1997 op 2,42 ecu per 100 kg suiker, uitge
drukt in witte suiker, gebracht.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(») PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2 PB nr. L 150 van 25. 6. 1996, blz. 3.

(3) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 112.
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VERORDENING (EG) Nr. 1320/96 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 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

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

Gemeenschap,

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria

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 ,

de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

Artikel 1

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3 ,

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

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

dening.

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 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

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

bij de verordening van de Commissie van 8 juli 1996 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
G N -code

0702 00 35

ex 0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

Code

derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

(in ecu/100 kg)
GN-code

052

73.4

508

060

80,2

512

064

70,8

524

066

59,0

528

624

068

62.3

204

86,8

208

44,0

212

97.5

624

95,8

999

74.4

052

052

75.7

064

053

156.2

728
800
804
999

0808 20 47

039

388

400

060

61,0

066

53.8

068

69,1

624

204

144.3

728

624

87,1

800

999

92,5

804

052

65,9

999

204

77,5

412

54,2

624

151,9

512
528

0809 10 40

052

061

064

88,8

061

220

74,0

064

388

71,0

066

400

68,2

999
052

068

512

54.8

520

66,5

524

72,7

528

69,4

676

600

84,0

999

624

48.9

999

75,4

85,2

624

182.8
166.2

052

624

052

999

64.0

064

78,6

284

72.1

0809 40 30

82,3
104.1
138.2
72,5
96,5
70,4
110,7
133,0
79,0
115,4
55,8
73,0
95,3
144,4
51,3

616

220

116,0

78,0
89,0

94,9

204

039

80.2
86.5
107,3

600

87,4
131,5

0809 30 31 , 0809 30 39

84.1
74.4
. 72,2

400

999

052

0809 20 49

Forfaitaire
invoerwaarde

105,3
338,0
159,7
188,7
182,0
144.7
81,6
136,5
195.1

400

0808 10 71 , 0808 10 73,
0808 10 79

Code

derde landen (')

052

064

066
068

388

93,3

400

400

84.2

624

404

63.6

676

416

72.7

999

145,8
63.1

121,8
106,8
97.2
73,2
64,4

84,9
61,2
143,5
210,7
68,6
100,9

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68 /96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996, blz. 16). De code „999" staat voor „andere
oorsprong".
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VERORDENING (EG) Nr. 1321 /96 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 1996

inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code
1101 00 15 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 (2),
Overwegende dat op grond van artikel 7, lid 4, van Veror
dening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1029/96 (4), wanneer bij
de vaststelling van de uitvoerrestituties specifiek naar dit
lid wordt verwezen, een termijn van drie werkdagen,
ingaande op de dag na die van de indiening van de
aanvraag, geldt voor de toekenning van de certificaten
voor de uitvoer, met vaststelling vooraf van de restitutie;
dat in voornoemd artikel is bepaald dat de Commissie een
uniform percentage voor de verlaging van de hoeveel
heden vaststelt voor het geval dat er uitvoercertificaten
worden aangevraagd voor grotere hoeveelheden dan in
totaal kunnen worden toegewezen; dat de op 5 en 8 juli
1996 ingediende certificaataanvragen betrekking hebben
op in totaal 507 000 ton meel van zachte tarwe met als

bestemming derde landen en de toe te wijzen hoeveelheid
maximaal 400 000 ton bedraagt met als bestemming
derde landen; dat het overeenkomstige verlagingspercen
tage voor de op 5 en 8 juli 1996 ingediende uitvoercertifi
caataanvragen dient te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De op 5 en 8 juli 1996 ingediende aanvragen welke vóór
9 juli 1996 aan de Commissie werden medegedeeld, voor
uitvoercertificaten

voor

meel

van

zachte

toepassing van de coëfficiënt 0,79 op de in de aanvragen
vermelde tonnages. De aanvragen die niet vóór 9 juli 1996
werden medegedeeld aan de Commissie, worden afgewe
zen .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
126
117
137

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5. 1996, blz. 37.
24. 5. 1995, blz. 2.
8 . 6. 1996, blz. 1 .

van

aanvaard voor hoeveelheden die worden berekend door

elke Lid-Staat.

(')
(2)
O
(4)

tarwe

GN-code 1101 00 15, met als bestemming derde landen,
waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld, worden

Nr. L 170/32
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VERORDENING (EG) Nr. 1322/96 VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1996

tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van
meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij

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 (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2853/95 (7),

Verordening (EG) nr. 923 /96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 2, vierde alinea,

Overwegende dat de bij uitvoer van granen en meel, gries
en griesmeel van tarwe of rogge toe te passen restituties
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1297/96 van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Commissie (3);

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1297/96 genoemde regelen op de gegevens waarover
de Commissie heden beschikt, aanleiding geeft tot wijzi
ging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer
in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening;

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde produkten, die vastgesteld zijn in de
bijlage van Verordening (EG) nr. 1297/96, worden in over
eenstemming met de bijlage van deze verordening voor
de daarin vermelde produkten gewijzigd.

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Veror

dening (EG) nr. 1 50/95 (5), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 8 juli 1 996.
Voor de Commissie
rrünz FISCKI-ER

Lid van de Commissie

(')
0)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
126
166
387

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5. 1996, blz. 37.
5. 7. 1996, blz. 32.
31 . 12. 1992, blz. 1 .

$ PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

(6) PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
O PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 1 .

9 . 7. 96

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

[ NL 1

Nr. L 170/33

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 8 juli 1996 tot wijziging van de restituties bij uitvoer
voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in ecu / ton)
Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)

(in ecu / ton)
Produktcode

0709 90 60 000

1101 00 11 000

0712 90 19 000

1101 00 15 100

1001 10 00 200

1101 00 15 130

Bedrag van de
restitutie (2)

01

45,00

1101 00 15 150

1001 10 00 400

1101 00 15 170

1001 90 91 000

1101 00 15 180

1001 90 99 000
1002 00 00 000

Bestemming (')

01

1003 00 10 000
1003 00 90 000

0

1101 00 15 190
1101 00 90 000
1102 10 00 500
1102 10 00 700

1004 00 00 200

1102 10 00 900

1004 00 00 400

1103 11 10 200

1005 10 90 000

1103 11 10 400

1005 90 00 000

1103 11 10 900

1007 00 90 000

1103 11 90 200

1008 20 00 000

1103 11 90 800

01

0 (3)
—0
-(3)

{') De bestemmingen zijn de volgende:
01 alle 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 Verordeningen (EEG) nr. 990/93 en (EG) nr. 462/96.
(3) Als dit produkt geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.

NB: De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB nr. L 214 van
30. 7. 1992, blz. 20).
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RICHTLIJN 96/42/EG VAN DE RAAD
van 25 juni 1996

tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel
van de belasting over de toegevoegde waarde
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99,
Gezien het voorstel van de Commissie,

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

té O,

Artikel 1

Richtlijn 77/388/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1 . artikel 12, lid 3, onder d), vervalt;

2. in artikel 28 , lid 2, wordt het volgende punt ingevoegd:
„i) de Lid-Staten kunnen een verlaagd tarief toepassen
op leveringen van levende planten en andere
produkten van de bloementeelt (met inbegrip van
bollen, wortelen en dergelijke, snijbloemen en snij
groen) alsmede op voor verbranding bestemd

Overwegende dat in artikel 12, lid 3, onder d), van Richt
lijn 77/388/EEG (3), is bepaald dat de regels betreffende
de belasting op andere landbouwprodukten dan die welke
onder categorie 1 van bijlage H vallen, vóór 31 december

hout ".

1994 door de Raad op grond van een voorstel van de
Commissie met eenparigheid van stemmen worden vast

Artikel 2

gesteld; dat de Lid-Staten die reeds een verlaagd tarief
toepasten , dit tot en met die datum mochten handhaven,
terwijl die Lid-Staten die een normaal tarief toepasten,
geen verlaagd tarief mochten toepassen ; dat deze bepaling

bepalingen van intern recht die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen .

de mogelijkheid bood de toepassing van het normale
tarief met twee jaar uit te stellen;

Artikel 3

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat de structu
rele onevenwichtigheid van de BTW-tarieven die door de
Lid-Staten op landbouwprodukten van de sectoren bloe
menteelt en tuinbouw worden toegepast, tot de melding

van gevallen van frauduleuze activiteiten heeft geleid; dat
deze structurele onevenwichtigheid rechtstreeks voort
vloeit uit de toepassing van artikel 12, lid 3, onder d),
welke onevenwichtigheid derhalve dient te worden opge
heven;

Overwegende dat de geschiktste oplossing is de keuzemo
gelijkheid om een verlaagd tarief toe te passen op leve
ringen van landbouwprodukten van de sectoren bloemen
teelt en tuinbouw alsmede van voor verbranding bestemd

hout, ten voorlopige titel tot alle Lid-Staten uit te breiden,

(') PB nr. C 17 van 22. 1 . 1996, blz. 26.
(2) PB nr. C 236 van 11 . 9 . 1995, blz. 10 .

(3) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 1 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 95/7/EG (PB nr. L 102 van 5. 5. 1995, blz.
18).

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mee van de

Deze richtlijn is van toepassing met ingang van 1 januari
1995.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Luxemburg, 25 juni 1996.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. PINTO
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(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van het Aanvullend Protocol bij de
Europa-Overeenkomst met Roemenië (openstelling van de communautaire program
ma's) (')
Het Aanvullend Protocol bij de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun Lid-Staten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, tot sluiting waarvan de Raad heeft besloten
op 4 december 1995, treedt op 1 augustus 1996 in werking aangezien op 10 juni 1996 de uitwis
seling is beëindigd van de kennisgevingen betreffende de voltooiing van de in artikel 4 van
genoemd Protocol bedoelde procedures.

(•) PB nr. L 317 van 30 . 12. 1995, blz. 39.

