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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 70/97 VAN DE RAAD
van 20 december 1996

betreffende de invoer in de Gemeenschap van produkten uit
Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië en de invoer van wijn uit Slovenië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Verordeningen (EG) nr. 3355/94 ('),
(EG) nr. 3356/94 (2) en (EG) nr. 3357/94 (3) betreffende de
regeling voor de invoer in de Gemeenschap van
produkten van oorsprong uit de Republieken Bosnië
Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joego
slavische Republiek Macedonië op 31 december 1996
vervallen ;

Overwegende dat deze regeling te zijner tijd zal worden
vervangen door bilaterale overeenkomsten met de

Joegoslavië zijn voortgekomen gebaseerd zijn op de
handelsconcessies die waren vervat in de op 2 april 1980
ondertekende en op 25 november 1991 opgezegde
samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese
Economische Gemeenschap en de Federatieve Socialis
tische Republiek Joegoslavië;

Overwegende dat de preferentiële concessies de vrijstel
ling van rechten en de afschaffing van kwantitatieve
beperkingen voor industrieprodukten inhouden, met
uitzondering van enkele produkten waarop tariefplafonds
van toepassing zijn, en bijzondere concessies (vrijstelling
van rechten, vermindering van het landbouwelement,
tariefcontingenten) voor verschillende landbouwproduk
ten ;

betrokken landen ;

Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met
het feit dat de Europa-Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de
Republiek Slovenië, anderzijds, op 10 juni 1996 is gete
kend en dat de Interimovereenkomst op 1 januari 1997 in
werking treedt;
Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met
het feit dat de betrekkingen met de Republiek Slovenië
voortaan bij genoemde bilaterale overeenkomst zijn gere
geld en dat de autonome regeling niet meer op deze
Republiek van toepassing is;
Overwegende dat de handelsconcessies ten aanzien van de
andere landen die uit het voormalige Joegoslavië zijn
voortgekomen op passende wijze dienen te worden aange
past, waarbij rekening dient te worden gehouden met de
toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de
Europese Unie;

Overwegende dat de preferentiële handelsconcessies die
van toepassing zijn op de landen die uit het voormalige
(') PB nr. L 353 van 31 . 12. 1994, blz. 1 . Verordening laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3032/95 (PB nr. L 316 van
30. 12. 1995, blz. 4).
(2) PB nr. L 353 van 31 . 12. 1994, blz. 55. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3032/95.
(3) PB nr. L 353 van 31 . 12. 1994, blz. 63. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3032/95.

Overwegende dat een communautair toezicht bereikt kan

worden door middel van een beheer gebaseerd op de
afboeking, op communautair niveau, van de invoer van de
betrokken produkten van de tariefplafonds naarmate deze
produkten onder dekking van aangiften voor het vrije
verkeer bij de douane worden aangeboden; dat deze wijze
van beheer in de mogelijkheid van een wederinstelling
van de douanerechten dient te voorzien zodra deze

plafonds op communautair niveau zijn bereikt;

Overwegende dat het voor deze wijze van beheer nodig is
dat de Lid-Staten en de Commissie nauw en bijzonder
snel met elkaar samenwerken, met name omdat de

Commissie de stand van afboeking van de plafonds moet
volgen;

Overwegende dat de invoer van textielprodukten uit
Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de voormalige Joegosla
vische Republiek Macedonië geregeld is bij Verordening
(EG) nr. 517/94 (4);
Overwegende dat de overeenkomst «wijn en gedistilleerde
dranken", waarvan sprake is in de Europa-Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slove
(4) PB nr. L 67 van 10. 3. 1994, blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EG) nr. 1476/96 van de Commissie
(PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 4).
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nië, nog niet gesloten is; dat, in afwachting van de sluiting
van deze overeenkomst, op autonome basis en bij wijze
van overgangsmaatregel, in een aantal concessies moet
worden voorzien ;

Overwegende dat het, gezien de huidige moeilijke markt
situatie, dienstig is de vroegere concessies voor „baby beef"
te beperken, onder voorbehoud van de toekomstige bila
terale onderhandelingen met de betreffende landen;
Overwegende dat gewaarborgd moet worden dat alle
importeurs in de Gemeenschap te allen tijde op gelijke
voet toegang hebben tot de tariefcontingenten en dat de
voor deze contingenten vastgestelde rechten in alle Lid
staten zonder onderbreking op de invoer van de
betrokken produkten van toepassing zijn totdat de contin
genten zijn uitgeput;
Overwegende dat het de taak van de Gemeenschap is, ter
naleving van haar internationale verplichtingen, tot de
opening van tariefcontingenten te besluiten; dat echter
niets belet dat de Gemeenschap de Lid-Staten, met het
oog op een doelmatig gemeenschappelijk beheer van deze
contingenten, machtigt de hoeveelheden die met hun
werkelijke invoer overeenstemmen daaruit op te nemen;
dat het evenwel voor deze wijze van beheer noodzakelijk
is dat de Lid-Staten en de Commissie nauw met elkaar
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ning zijn vermeld, zonder kwantitatieve beperkingen of
maatregelen van gelijke werking en met vrijstelling van
douanerechten en heffingen van gelijke werking in de
Gemeenschap worden ingevoerd.
2.

De in artikel 7 omschreven concessie is van toepas

sing op de invoer van wijn uit Slovenië .

3. Toekenning van de voordelen van een van de bij
deze verordening ingestelde preferentiële regelingen is
afhankelijk van de inachtneming van de definitie van het
begrip „produkten van oorsprong" omschreven in titel IV,
hoofdstuk 2, afdeling 3, van Verordening (EEG)
nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende
vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststel
ling van het communautair douanewetboek (').
Artikel 2

Verwerkte landbouwprodukten

De invoerrechten, dat wil zeggen de douanerechten en de
landbouwelementen, die bij invoer in de Gemeenschap
van toepassing zijn op de in bijlage B vermelde produkten
zijn naast elk produkt in die bijlage aangegeven .

samenwerken, met name omdat de Commissie de benut

ting van de contingenten moet kunnen volgen en de

Artikel 3

Lid-Staten daarvan in kennis dient te stellen ;

Overwegende dat het om redenen van rationalisering en
vereenvoudiging aanbeveling verdient te bepalen dat de
Commissie, na raadpleging van het Comité douanewet
boek, en onverminderd de bijzondere, in artikel 10 van
deze verordening omschreven procedures, de nodige
wijzigingen en technische aanpassingen in deze verorde
ning kan aanbrengen;

Overwegende dat de invoerregelingen worden vernieuwd
op de door de Raad in verband met de ontwikkeling van
de betrekkingen tussen de Gemeenschap en elk van de
betrokken landen vastgestelde voorwaarden; dat het dien

stig is daarom de geldigheidsduur van deze regelingen tot
één jaar te beperken teneinde een regelmatig toezicht op
de naleving mogelijk te maken, onverminderd de moge
lijkheid om de geografische werking van de verordening

Textielprodukten
1 . De in bijlage III B van Verordening (EG) nr. 517/94
vermelde textielprodukten van oorsprong uit de in
artikel 1 , lid 1 , van onderhavige verordening genoemde
landen mogen in de Gemeenschap worden ingevoerd
binnen de grenzen van de bij die verordening vastgestelde
jaarlijkse communautaire kwantitatieve beperkingen .

2. Wederinvoer na passieve veredeling, overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 3036/94 (2), is toegestaan uit de in
artikel 1 , lid 1 , van onderhavige verordening genoemde
landen, zulks binnen de grenzen van de bij bijlage VI van
Verordening (EG) nr. 517/94 vastgestelde jaarlijkse
hoeveelheden, en is eveneens vrijgesteld van douanerech
ten .

te allen tijde te wijzigen,
Artikel 4

Industrieprodukten — Tariefplafonds
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen
van de artikelen 2 tot en met 8, mogen produkten van

oorsprong uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de voor
malige Joegoslavische Republiek Macedonië, behalve die
welke in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap en in bijlage A bij deze verorde

1 . Van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar is
de invoer in de Gemeenschap van bepaalde, in de
bijlagen C I, C II, C III en C IV vermelde produkten van
oorsprong uit de in artikel 1 , lid 1 , genoemde landen aan
tariefplafonds en een communautair toezicht onderwor
pen .

(') PB nr. L 253 van 11 . 10. 1993, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 12/97 van de Commissie
(PB nr. L 9 van 13 . 1 . 1997, blz. 1 ).
(2) PB nr. L 322 van 15. 12. 1994, blz. 1 .
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De omschrijving en de code van de gecombineerde

Nr. L 16/3

bedoelde

0811 90 75,
0812 10 00,
2008 60 51 ,
2008 60 61 ,
2008 60 71 en 2008 60 91 zijn ingedeeld, mits de mini

produkten en de tariefplafonds voor deze produkten zijn
in voornoemde bijlagen vermeld. De plafonds worden elk
jaar met 5 % verhoogd.

muminvoerprijs in acht wordt genomen die is vastgesteld
overeenkomstig bijlage I B van Verordening (EEG)
nr. 426/86 ('), zoals gewijzigd bij bijlage XIV van Verorde

nomenclatuur van

de

in

de

eerste

alinea

2. Afboekingen van de plafonds worden verricht naar
mate de produkten bij de douane worden aangeboden
onder dekking van een aangifte voor het vrije verkeer en

ning (EG) nr. 3290/94 (2). Wordt deze minimumprijs niet
in acht genomen, dan wordt een compenserend recht
geheven .

een certificaat inzake goederenverkeer dat aan de
oorsprongregels voldoet.

Artikel 7

Goederen kunnen uitsluitend van een plafond worden

Landbouwprodukten — Tariefcontingenten

afgeboekt indien het certificaat inzake goederenverkeer
voor de datum van de wederinstelling van de heffing van
de douanerechten wordt aangeboden .

De uitputting van de palfonds wordt op communautair
niveau vastgesteld op basis van de afboekingen die op de
hierboven omschreven voorwaarden hebben plaatsgevon

1 . De douanerechten bij invoer in de Gemeenschap
van de in bijlage E vermelde produkten van oorsprong uit
de in artikel 1 , lid 1 , genoemde landen worden geschorst
voor de perioden, tot de niveaus en binnen de grenzen
van de voor elk produkt aangegeven communautaire
tariefcontingenten .

den .

De Lid-Staten stellen de Commissie regelmatig in kennis
van de invoer die volgens de bovenomschreven voor
waarden heeft plaatsgevonden . Deze informatie wordt op
de in lid 4 omschreven wijze verstrekt.

3. Zodra de plafonds zijn bereikt, kan de Commissie
door middel van een verordening ertoe besluiten de ten
aanzien van derde landen geldende rechten tot het einde
van het kalenderjaar weer te heffen.

4. Uiterlijk op de vijftiende van elke maand delen de
Lid-Staten de Commissie mede welke afboekingen zij
gedurende de voorgaande maand hebben verricht. Op
verzoek van de Commissie hebben deze berichten betrek

king op een tiendaagse periode en moeten deze binnen
vijf dagen na afloop van elke tiendaagse periode worden
toegezonden .

2. Pruimebrandewijn en Prilep-tabak moeten bij invoer
vergezeld gaan van door de bevoegde instantie van de
bedoelde landen afgegeven certificaten van echtheid die
met de in bijlage E opgenomen modellen overeenstem
men .

3.

De in lid 1 bedoelde tariefcontingenten worden

beheerd door de Commissie die alle administratieve maat

regelen kan nemen die voor een doelmatig beheer nood
zakelijk zijn .

4. Indien een importeur in een Lid-Staat bij het
indienen van een aangifte voor het vrije verkeer om
toepassing van een preferentie verzoekt voor een in lid 1
bedoeld produkt dat van een oorsprongscertificaat verge
zeld gaat en indien deze aangifte door de douaneautori
teiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door
middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot
opneming van een met deze behoefte overeenstemmende
hoeveelheid .

Artikel 5

De verzoeken tot opneming uit het contingent, waarin de
datum van aanvaarding van de betrokken aangiften is
vermeld, worden terstond aan de Commissie toegezonden .

Landbouwprodukten

De in bijlage D vermelde produkten van oorsprong uit de
in artikel 1 , lid 1 , genoemde landen mogen met toepas

sing van de in die bijlage vermelde tariefconcessies in de
Gemeenschap worden ingevoerd.

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan
met inachtneming van de datum waarop de aangiften
voor het vrije verkeer door de autoriteiten van de
betrokken Lid-Staat zijn aanvaard, voor zover het beschik
bare saldo dit toelaat.

Artikel 6
Zure kersen

1.

Zure kersen van oorsprong uit de in artikel 1 , lid 1 ,

genoemde landen mogen binnen de in bijlage D aange
geven grenzen met vrijstelling van douanerechten in de
Gemeenschap worden ingevoerd.

Bij overschrijding van de in die bijlage vermelde plafonds
kan de afgifte van de voor deze produkten voorziene
invoercertificaten worden geschorst.

2.

Lid 1 is van toepassing op verwerkte zure kersen die

onder de

GN-codes

ex 0811 90 19,

ex

0811 90 39,

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet
benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk in het desbetref
fende contingent terug.

Indien de aangevraagde hoeveelheden groter zijn dan het
beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toewij
zing in verhouding tot de aanvragen . De Lid-Staten
worden door de Commissie van de verrichte opnemingen
in kennis gesteld.
(') PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1 . Verordening laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EG) nr. 2314/95 (PB nr. L 233 van
30 . 9 . 1995, blz. 69).
(2) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.

Nr. L 16/4
5.
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Gemeenschap en de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde

Elke Lid-Staat ziet erop toe dat de importeurs van de

betrokken produkten in gelijke mate en zonder onderbre
king toegang hebben tot een contingent zolang het saldo
van dit contingent zulks toelaat.
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landen ,

worden vastgesteld volgens de in artikel 12, lid 2,
onschreven procedure .

Artikel 8

1 . De volgende leden zijn van toepassing op de in
bijlage F vermelde produkten van de categorie „baby

Artikel 12

beef".

2.

Binnen een jaarlijks tariefcontingent van 1 1 725 ton

geslacht gewicht, dat onder de in artikel 1 , lid 1 ,
genoemde landen wordt verdeeld, gelden de in bijlage G

1 . Voor de toepassing van artikel 1 1 wordt de
Commissie bijgestaan door het bij artikel 247 van Veror
dening (EEG) nr. 2913/92 (2) ingestelde Comité douane
wetboek .

vermelde douanerechten .

3 . Een invoeraanvraag in het kader van het in lid 2
bedoelde contingent moet vergezeld gaan van een door de
bevoegde instanties van het exportland afgegeven
echtheidscertificaat

waarin

wordt

verklaard

dat

de

goederen echt zijn, uit het genoemde land van oorsprong
en afkomstig zijn en aan de definitie in bijlage F beant
woorden. Dit certificaat wordt volgens de in artikel 10
omschreven procedure door de Commissie vastgesteld.
Artikel 9

Algemene bepalingen

De bij deze verordening bedoelde plafonds, de referentie
hoeveelheden en de contingenten zijn gobaal van toepas

sing op het geheel van de in artikel 1 , lid 1 , genoemde
landen, met uitzondering van het in artikel 8 bedoelde
contingent.
Artikel 10

De maatregelen voor de toepassing van de bij deze veror
dening bedoelde landbouwbepalingen worden door de
Commissie vastgesteld volgens de procedure omschreven
in artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de

Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (') en in de
overeenkomstige bepalingen van andere verordeningen
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten .

2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen .
Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de voorzitter kan vaststellen naargelang de
urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met
de meerderheid van stemmen die in artikel 148 , lid 2, van

het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de
besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient
te nemen . Bij stemming in het comité worden de
stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten
gewogen overeenkomstig genoemd artikel . De voorzitter
neemt niet aan de stemming deel .
De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van
toepassing zijn . Indien deze maatregelen echter niet in
overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft
uitgebracht, worden ze onverwijld door de Commissie ter
kennis van de Raad gebracht. In dat geval :
— stelt de Commissie de toepassing van de maatregelen
waartoe zij heeft besloten voor drie maanden uit;
— kan de Raad, binnen de in het voorgaande streepje
genoemde termijn, met een gekwalificeerde meerder
heid van stemmen een andersluidend besluit nemen .

3.

Het comité kan elke kwestie in verband met de

toepassing van deze verordening onderzoeken die hem
door de voorzitter hetzij op diens initiatief, hetzij op
verzoek van een Lid-Staat wordt voorgelegd.
Artikel 13

Artikel 11

De bepalingen die voor de toepassing van deze verorde
ning noodzakelijk zijn, behalve die welke bij artikel 4,

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om

ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd.

lid 3, artikel 5, lid 2, en artikel 10 zijn bedoeld, en met

Artikel 14

name :

a) de wijzigingen en technische aanpassingen die noodza
kelijk zijn als gevolg van wijzigingen in de gecombi
neerde nomenclatuur en de Taric-codes,

b) de aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van
de sluiting van andere overeenkomsten tussen de
(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 (PB nr. L 126 van
24. 5. 1996, blz. 37).

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van

1

januari tot en met

31 december 1997 .

(2) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1 . Verordening gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1994.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1996 .
Voor de Raad
De Voorzitter
S. BARRETT

Nr. L 16/ 5
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BIJLAGE A

Uitgezonderde produkten (artikel 1 , lid 1 )
Omschrijving

GN-code

0509 00

Echte sponsen :

0509 00 90

— andere dan ruw

1302

Plantesappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar
en andere uit plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen , ook
indien gewijzigd:
— plantesappen en plantenextracten :
- — van hop
— pectinestoffen, pectinaten en pectaten :

1302 13 00
1302 20

ex 1302 20 10

— — in droge toestand:
— pectinestoffen en pectinaten

ex 1302 20 90

— — andere :

— pectinestoffen en pectinaten
— planteslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige
produkten :
1302 31 00

— — agar-agar

1302 32

1302 32 10

— — planteslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit
sint-jansbroodpitten of uit guarzaden :
— — — uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen

1515

1515 60

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede
fracties daarvan , ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd :
— jojobaolie en fracties daarvan :

1515 60 90

— — andere

1518

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt,
geoxydeerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewij
zigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of
plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld
bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen :
— andere :

1518 00 91

— — standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxydeerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze
chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516
— — andere :

1518 00 95

— — — mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en
plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor

1518 00 99

— — — andere

1520 00 00

1521

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen
Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insekten,
alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:

1521 10

— plantaardige was:

1521 10 90

— — andere

1521 90

— andere :

menselijke consumptie

— — bijenwas en was van andere insekten, ook indien gekleurd:
1521 90 99

— — — andere dan ruw

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:
— lactose (melksuiker) en melksuikerstroop:

18 . 1 . 97
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GN-code

Omschrijving

1702 11 00

— — bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in
kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof

1702 30

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

1702 30 51 en

— — — bevattende, in droge toestand, 99 of meer gewichtspercenten zuivere glucose

59

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel , gries, griesmeel ,
zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend,
berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen;
bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401
tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend
op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen :

ex 1901 10 00

— bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het
klein :

— met uitzondering van bereidingen bevattende cacao en toebereide melk in
poedervorm
1901 20 00

— mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905

1901 90

— andere :

1901 90 11 en
19

— — moutextract

ex 1901 90 91 en
99

1902

— — andere :

— met uitzondering van bereidingen bevattende cacao en toebereide melk in
poedervorm voor dieetvoeding of voor keukengebruik

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan
wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi,
ravioli en cannelloni ; koeskoes, ook indien bereid:

— deegwaren , niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:
1902 11 00

— — waarin ei is verwerkt

1902 19

— — andere

1902 40

— koeskoes :

1902 40 10

— — niet bereid

1903 00 00

Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken ,
korrels, parels en dergelijke

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao
bevatten; ouwel in bladen , hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en derge
lijke produkten van meel of van zetmeel

2008

Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd,
ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd
noch elders onder begrepen :

— noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:
2008 1 1
2008 11 10

— — grondnoten :
— — — pindakaas

— andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder
begrepen :
2008 99
ex 2008 99 99

— — andere :
— — — — — andere :

— bladeren van wijnranken, hopscheuten en andere soortgelijke
eetbare plantedelen
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Omschrijving

GN-code

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten
op basis van deze produkten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande
cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concen

2101

traten daarvan :

— extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze
produkten of op basis van koffie:
2101 11

— — extracten , essences en concentraten

2101 12

— — preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van

2101 1292
2101 20

— — — preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie
— extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis
van deze produkten of op basis van thee of van maté:

2101 20 20

— — extracten , essences en concentraten

2101 20 92

— — — op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of van maté
— gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten ,

koffie :

— — preparaten :

2101 30

essences en concentraten daarvan
2102

2102 20
2102 20 11 en
19

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de
vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder:
— inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:
— — inactieve gist
— samengesteld bakpoeder
Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke produkten ;

2102 30
2103

mosterdmeel en bereide mosterd
2104

2106
2106 10
2106 10 20

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon ; samengestelde geho
mogeniseerde produkten voor menselijke consumptie
Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen :
— proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:
— — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose
of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige
vetstoffen , minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose , minder
dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

2106 90

— andere :

2106 90 20

— — samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstof
fen , van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken
— — suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

van 2106 90 30 t/ m
59

— — andere :

ex 2106 90 92

2202

— — — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk
afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglu
cose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel:
— uitgezonderd eiwithydrolysaten en gistautolysaten
Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen , met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken,
andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 2009

2203 00

Bier van mout

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met
aromatische stoffen

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of
meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alchol-volumegehalte van minder dan
80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten

2209 00

Tafelazijn , natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

2402

Sigaren, cigarillo s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten
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GN-code

Omschrijving

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde" en „gere

2403

construeerde" tabak; tabaksextracten en tabakssausen

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan :

2905

— andere meerwaardige alcoholen:
2905 43 00

— — mannitol

2905 44

— — D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

— — glycerol

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen)
op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort
gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen,
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken :

3302 10

— van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen - en drankenindustrie:
— — van de soort gebruikt in de drankenindustrie :

— — — bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank
bevatten :
3302 10 10

— — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5 % vol

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:

3501 10

— caseïne

3501 90

— andere :

3501 90 90

— — andere

3502

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevat
tende meer dan 80 gewichtspercenten weitproteïnen, berekend op de droge stof),
albuminaten en andere derivaten van albuminen :

3502 1 1 90 en
19 90

— ovoalbumine, andere dan ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke
consumptie

— lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder begrepen :

3502 20
3502 20 91 en

— — andere dan ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie

99

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd
zetmeel); lijm op basis van zetmeel , van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel :

3505 10

— dextrine en ander gewijzigd zetmeel :

3505 10 10

— — dextrine

— — ander gewijzigd zetmeel :
3505 10 90

— — — andere

3505 20

— lijm

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het
fixeren van kleurstoffen, alsmede andere produkten en preparaten (bij voorbeeld
preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de
papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd
noch elders onder begrepen :

3809 10

— op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische produkten en
preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuur
lijke produkten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen ;
residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch
elders onder begrepen :

3824 60

— sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44
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BIJLAGE B
Tariefregeling en bepalingen van toepassing op bepaalde in artikel 2 bedoelde verwerkte
landbouwprodukten

Omschrijving

Toe te passen

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk
en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of
met toegevoegde vruchten of cacao:
— yoghurt:
— — gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacaco

EA

GN-code

0403

0403 10

0403 10 51 t/m

recht (')

99

— andere :

0403 90

0403 90 71 t/m

— — gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

EA

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:
— zuivelpasta's:
— — met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtsper

EA

99

0405
0405 20

0405 20 10

centen

0405 20 30

— — met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 ge

EA

wichtspercenten
0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 40 00

— suikermaïs

0711

071 1 90

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water
waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd),
doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:
— andere groenten ; mengsels van groenten :

0711 90 30

— — — suikermaïs

EA

1517

Margarine; mengsels en bereidingen , voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige
vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk,
andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan , bedoeld bij post 1516:
— margarine, andere dan vloeibare margarine:
— — met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer

EA

EA

— — groenten :

1517 10

1517 10 10

dan 15 gewichtspercenten
151790

— andere :

151790 10

— — met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer
dan 15 gewichtspercenten

1704
1704 10

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):
— kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker

1 704 90

— ander:

1704 90 10

— — zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose zonder
andere toegevoegde stoffen

1704 90 30

— — witte chocolade

EA

1704 90 51 t/m

— — ander

EA

EA

EA

9 %

99

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten :

1806 10

— cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd:

1806 10 15

— — geen sacharose bevattend of met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker,
berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als
sacharose, van minder dan 5 gewichtspercenten
— — met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daar

1806 10 20

onder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer
doch minder dan 65 gewichtspercenten

vrij

EA
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GN-code

1806 10 30

1806 10 90

1806 20

Mr T 16/11
Toe te passen

Omschrijving

recht (')

berekend als sacharose, daar
als sacharose, van 65 of meer

EA

berekend als sacharose, daar
als sacharose, van 80 of meer

EA

— andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven , met een gewicht van meer dan 2 kg,
hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in reci
piënten of in andere verpakkingen , met een inhoud per onmiddellijke verpakking van

EA

— — met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker,
onder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend
doch minder dan 80 gewichtspercenten
— — met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker,
onder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend
gewichts percenten

meer dan 2 kg
EA

1806 32

— andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:
— — gevuld
— — niet gevuld

1806 90

— andere

EA

1806 31 00

1901

ex 1901 10 00

1901 90

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of
moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een
geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor mense
lijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder
dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders
genoemd noch elders onder begrepen :
— bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein :
— bevattende cacao en toebereide melk, in poedervorm

EA

EA

— andere :
— — andere :

ex 1901 90 91

— — — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of
zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstof
fen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daar
onder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel,
met uitzondering van bereidingen in poeder voor menselijke consumptie van
produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404:
— bevattende cacao en toebereide melk, in poedervorm, voor dieetvoeding of

12,8 %

keukengebruik
ex 1901 90 99

— — — andere :

— bevattende cacao en toebereide melk, in poedervorm , voor dieetvoeding of

EA

keukengebruik
1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op
andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni;
koekskoes , ook indien bereid;

1902 20

— gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):

1902 20 91 en
99

— — andere

EA

1902 30

— andere deegwaren

EA

1902 40

— koeskoes :

1902 40 90

— — andere

EA

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes): granen

EA

1904

(andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte
korrels (met uitzondering van meel en gries), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders
genoemd noch elders onder begrepen
2001

Groenten , vruchten en andere eetbare plantedelen , bereid of verduurzaamd in azijn of azijn
zuur:

2001 90

— andere :

2001 90 30

— — suikermaïs (Zea mays var. saccharata)
— — broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een
zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

2001 90 40

2004
2004 10

EA
EA

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren,
andere dan de produkten bedoeld bij post 2006:
— aardappelen :
— — andere :

2004 10 91
2004 90
2004 90 10

— — — in de vorm van meel , gries, griesmeel of vlokken
— andere groenten en mengsels van groenten :
— — suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

EA

EA
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GN-code

2005

2005 20

2005 20 10
2005 80 00
2008

Omschrijving
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Toe te passen
recht (')

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet
bevroren, andere dan de produkten bedoeld bij post 2006:
— aardappelen :
— — in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken
— suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

ll
EA
EA

Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien
met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder
begrepen :

— andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen :
2008 91 00

— — palmharten

2008 99

— — andere :

2008 99 85
2008 99 91

2101

2101 12

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

zonder toegevoegde alcohol :
— zonder toegevoegde suiker:
— — maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)
— — broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen
met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

9 %

EA
EA

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis
van deze produkten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere
gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan :
— extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze produkten
of op basis van koffie:
— — preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie:

2101 1298

— — — andere

2101 20

— extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze
produkten of op basis van thee of van maté:

EA

— — preparaten :
2101 20 98

— — — andere

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins
bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder:
— levende gist:
— — reinculturen van gist
— — bakkergist

2102 10

2102 10 10
2102 10 31 en
39
2102 10 90

— — andere

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend:

2106
2106 10

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen :
— proteïneconcentraten en getextureerde proteinestoffen :

2106 10 80

— — andere

2106 90

— andere :

2106 90 10

— — preparaten , „fondues" genaamd (2)

EA

8 %
EA

10 %
EA

EA

EA

— — andere :

ex 2106 90 92

2106 90 98

— — — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of
zetmeel, of bevattende minder dan 1 ,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstof
fen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 ge
wichtspercenten glucose of zetmeel:
— eiwithydrolysaten en gistautolysaten

vrij

— — — andere

EA

(') De bedragen van de agrarische elementen (EA), waarvoor een maximumrecht kan worden toegepast, worden in het gemeenschappelijk douanetarief
vermeld (Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
douanetarief, zoals gewijzigd).

(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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Nr. L 16/ 13

BIJLAGE C I (a) (b)
Volg

GN-code

Omschrijving

nummer

01.0010

01.0020

3102

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen :

3102 10 10

— — ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten,
berekend op het droge kristalwatervrije produkt

3102 10 90

— — ander ureum

Hoogte van het
plafond
(in ton)

5 483

48 148

— ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en
ammoniumnitraat:
3102 21 00

— — ammoniumsulfaat

3102 29 00

— — andere

3102 30
3102 30 10

— ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing:
— — in waterige oplossing

3102 30 90

— — andere

3102 40

— mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet
vruchtbaarmakende anorganische stoffen :

3102 40 10
3102 40 90

— — met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten
— — met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten

3102 50

— natriumnitraat:

3102 50 90

— — andere

3102 60 00

— dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat

3102 70

— calciumcyaanamide:

3102 70 90

— — andere

3102 80 00

— mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammo
niakwater

01.0030

3102 90 00

— andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels
daaronder begrepen

3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarma

79 325

kende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen ;

produkten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen , dan
wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg
01.0040

3915

3915 90

Resten en afval van kunststof:
— van andere kunststof:
— — andere :

3915 90 91

— — — van epoxyharsen

3915 90 99

— — — andere

3916

Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer
bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien
aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben onder
gaan :

3916 90
ex 3916 90 90

— van andere kunststof:
— — andere:

— van geregenereerde cellulose
3917

3917 10

ex 3917 10 90

Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld verbindingsstukken ,
moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof:
— kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof:
— — van cellulosekunststof:

— van geregenereerde cellulose
— stijve buizen en slangen :

1 688

Nr. L 16/ 14

rNÏn

Volg

GN-code

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Omschrijving

nummer

Hoogte van het
plafond
(in ton)

3917 29

01.0040

(vervolg)

18 . 1 . 97

l

— — van andere kunststof:

— — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwars
doorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch
welke geen andere bewerking hebben ondergaan:
ex 3917 29 19

1 688

(vervolg)

— — — — andere :

— van geregenereerde cellulose
3917 32

||
ex 3917 32 51

— — andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stof
fen, zonder hulpstukken:

— — — naadloos en met ene lengte die de grootste afmeting van de dwars
doorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die
geen andere bewerking hebben ondergaan:
— — — — andere :

— van geregenereerde cellulose
3917 39

— — andere :

— — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwars
doorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch
welke geen andere bewerking hebben ondergaan:
ex 3917 39 19

— — — — andere :

— van geregenereerde cellulose
3919

Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte produkten, van kunst
stof, zelfklevend, ook indien op rollen :

3919 10

— op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm:
— — andere :

ex 3919 10 90

— — — andere :

— van geregenereerde cellulose
3919 90

— andere :
— — andere :

ex 3919 90 90

— — — andere:

— van geregenereerde cellulose
3920

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder
celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met
andere stoffen, niet op een drager:
— van cellulose of van chemische derivaten daarvan :

3920 71

— — van geregenereerde cellulose:

— — — vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een
dikte van minder dan 0,75 mm :
3920 71 11

— — — — niet bedrukt

3920 71 19

— — — — bedrukt

3920 71 90

— — — andere

3921

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof:
— met celstructuur:

01.0050

3921 14 00

— — van geregenereerde cellulose

3912

Cellulose en chemsiche derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder
begrepen, in primaire vormen:

3912 20

— cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen):
— — geen weekmakers bevattend:

3912 20 11

— — — collodion en celloïdine

3912 20 19

— — — andere

3912 20 90

— — weekmakers bevattend

1 056
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Omschrijving

GN-code

nummer

Nr. L 16/ 15
Hoogte van het
plafond
(in ton)

01.0050

(vervolg)

3915

Resten en afval van kunststof:

3915 90

— van andere kunststof:
— — andere :

ex 3915 90 93

— — — van cellulose en chemische derivaten daarvan :
— van cellulosenitraat

3916

Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer
bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien
aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben onder
gaan :

3916 90
ex 3916 90 90

— van andere kunststof:
— — andere :

— van cellulosenitraat
3917

I

Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld verbindingsstukken,
moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof:
— stijve buizen en slangen :

3917 29

— — van andere kunststof:

— — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwars
doorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch
welke geen andere bewerking hebben ondergaan:
ex 3917 29 19

— — — — andere:
— van cellulosenitraat

— andere buizen en slangen :
3917 32

— — andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stof
fen, zonder hulpstukken:

— — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwars
doorsnede overtreft, ook indien aan het_oppervlak bewerkt, doch die
geen andere bewerking hebben ondergaan:
ex 3917 32 51

— — — — andere:
— van cellulosenitraat

3917 39

— — andere:

— — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwars
doorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch
welke geen andere bewerking hebben ondergaan:
ex 3917 39 19

— — — — andere:
— van cellulosenitraat

3919

Platen, vellen, folien, stroken, strippen en andere platte produkten, van kunst
stof, zelfklevend, ook indien op rollen :

3919 10

— op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm:
— — andere :

ex 3919 10 90

— — — andere:

— van cellulosenitraat
3919 90

— andere:
— — andere :

ex 3919 90 90

— — — andere:
— van cellulosenitraat

3920

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder
celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met
andere stoffen, niet op een drager:
— van cellulose of van chemische derivaten daarvan :

1 056

(vervolg)

Nr. L 16/ 16

NL

Volg

GN-code
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Omschrijving

nummer

— — van vulcanfiber

01.0050

3920 72 00

(vervolg)

3921

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof:

3921 19

— — van andere kunststof:

3921 19 90

— — — andere

18 . 1 . 97

Hoogte van het
plafond
(in ton)
1 056

(vervolg)

— met celstructuur:

01.0060

3921 90

— andere:

3921 90 90

— — andere

4011

Nieuwe luchtbanden van rubber:

4011 10 00

— van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type „station-wagon" of

4011 20

—
—
—
—

4011 20 10

4011 20 90
4011 30
4011 30 90

„break"
van de
— met
— met
van de

en racewagens daaronder begrepen)
soort gebruikt voor autobussen en vrachtwagens:
een belastingindex van niet meer dan 121
een belastingindex van meer dan 121
soort gebruikt voor luchtvaartuigen :

— — andere
— andere :

4011 91 10

— — met visgraatprofiel of met dergelijk profiel:
— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en

4011 91 30

— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en

4011 91

bosbouw

waterbouw
4011 91 90

— — — andere

4011 99

— — andere :

4011 99 10

— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en

4011 99 30

— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en

bosbouw

waterbouw
4011 99 90

— — — andere

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber,
massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en
velglinten, van rubber:
— van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden:

4012 10

— — andere :
4012 10 30

— — — van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type „stationwa

4012 10 50

gen" of „break" en racewagens daaronder begrepen)
— — — van de soort gebruikt voor autobussen en voor vrachtwagens

ex 4012 10 80

— — — andere :

— andere dan van het type gebruikt voor rijwielen en voor rijwielen
met hulpmotor, motorrijwielen en voor scooters
4012 20
ex 4012 20 90

— gebruikte luchtbanden :
— — andere :

— andere dan van het type gebruikt voor rijwielen en voor rijwielen
met hulpmotor, motorrijwielen en voor scooters
4013

Binnenbanden van rubber:

4013 10

— van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type „station-wagon" of

4013 10 90

„break" en racewagens daaronder begrepen), voor autobussen en voor
vrachtwagens :
— — van de soort gebruikt voor personenauto's
— — van de soort gebruikt voor autobussen en voor vrachtwagens

4013 90

— andere:

4013 90 90

— — andere

4013 10 10

4 783
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01.0080

4203

4203 10 00

Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:

Nr. L 16/ 17
Hoogte van het
plafond
(in ton)
603

— kleding
— handschoenen en wanten :

4203 21 00

— — speciaal ontworpen van sportbeoefening

4203 29

— — andere :
— — — andere:

4203 29 91

— — — — voor heren en jongens

4203 29 99

— — — — andere

4203 30 00

— gordels, koppelriemen en draagriemen
— ander kledingtoebehoren

4203 40 00

01.0090

4412

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze

164 115 m1

gelaagd hout
4420

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goud
smidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere sier
voorwerpen van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij
hoofdstuk 94:

4420 90

— andere :

— — inlegwerk van hout:
4420 90 1 1

— — — van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2
(GN) op dit hoofstuk

4420 90 19

— — — ander

01.0100

4410

Spaanplaat en dergelijke plaat van hout of van andere houtachtige stoffen, ook
indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen

20 714

01.0110

6401

Waterdicht schoeisel met buitenzooi en bovendeel van rubber of van kunst

751

stof, waarvan het bovendeel niet door stikken of klinken of door middel van

nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is i samengevoegd, noch op dergelijke
wijze aan de buitenzooi is bevestigd

01.0120

6402

Ander schoeisel met buitenzooi en bovendeel van rubber of van kunststof

6403

Schoeisel met buitenzooi van rubber, van kunststof, van leder of van kunst

890

leder en met bovendeel van leder

01.0130

6404

Schoeisel, met buitenzooi van rubber, van kunststof, van leder of van kunst

374

leder en met bovendeel van textiel

01.0140

6405

Ander schoeisel :

6405 90

— ander:

6405 90 10

— — met buitenzooi van rubber, kunststof, leder of kunstleder

7004

Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorbe
rende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze
bewerkt:

7004 20

— in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een
absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag:
— — ander:

7004 20 99

— — — ander

7004 90

— ander glas:

7004 90 70

— — tuindersglas
— — ander, met een dikte:

7004 90 92

— — — van niet meer dan 2,5 mm

7004 90 98

— — — van meer dan 2,5 mm

10 548

Nr. L 16/ 18
17-1 -

Volg
nummer

rün
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Hoogte van het
plafond
(in ton)

Omschrijving

GN-code

\
9405

01.0150

I

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpes daaronder begrepen) en
delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames,
verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen , voorzien van een vast
aangebrachte lichtbron , alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen

2 931

l

delen daarvan :
— delen :
9405 91

— — van glas:

— — — uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (andere dan
9405 91 19

01.0160

7304

7304 10

7304 10 10
7304 1 0 30

die van zoeklichten en schijnwerpers):
— — — — andere (lichtverstrooiers , plafondlampeglazen , wandschelpen ,
reflectors, ballons, kelken en dergelijke artikelen)

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal:
— buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen :
— — met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm
— — met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan
406,4 mm

7304 10 90

— — met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
— bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill
pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning:

7304 29

— — andere :

7304 29 1 1

—
—
—
—

7304 29 19

7304 31

— — met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm
— — met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm
andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
— koud getrokken of koud gewalst:

— — — andere :
7304 31 91

— — — — precisiebuizen

7304 31 99

— — — — andere

7304 39

— — andere :

7304 39 10

— — — onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitslui
tend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander
profiel of van andere wanddikte (')

l

— — — andere :

— — — — andere :
— — — — — andere :

I

— — — — — — buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien ,

gasbuizen genoemd:
7304 39 51

— — — — — — — verzinkt

7304 39 59

— — — — — — — andere

7304 39 91

— — — — — — — van niet meer dan 168,3 mm

7304 39 93

— — — — — — — van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm

7304 39 99

— — — — — — — van meer dan 406,4 mm

7304 41

— andere, met rond profiel, van roestvrij staal:
— — koud getrokken of koud gewalst:

— — — — — — andere, met een uitwendige diameter:

7304 41 90

— — — andere

7304 49

— — andere :

7304 49 10

— — — onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitslui
tend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander
profiel of van andere wanddikte (>)
— — — andere :
— — — — andere :

7304 49 91

— — — — — met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

19 928
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7304 49 99

01.0160

(vervolg)
7304 51

met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm

— andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:
— — koud getrokken of koud gewalst:

— — — recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal
bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent
koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten
chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molyb
deen, met een lengte:
7304 51 11

— — — — van niet meer dan 4,5 m

7304 51 19

— — — — van meer dan 4,5 m
— — — andere :

I

— — — — andere:
7304 51 91

— — — — — precisiebuizen

7304 51 99

— — — — — andere

7304 59

— — andere:

7304 59 10

I

— — — onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitslui
tend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander
profiel of van andere wanddikte (')

l

— — — andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gele
geerd staal bevattende ten
gewichtspercent koolstof en
gewichtspercenten chroom
gewichtspercent molybdeen,
7304 59 31
7304 59 39

minste 0,9 doch niet meer dan 1,15
ten minste 0,5 doch niet meer dan 2
en indien aanwezig ten hoogste 0,5
met een lengte:

— — — — van niet meer dan 4,5 m
— — — — van meer dan 4,5 m
— — — andere :
— — — — andere :

7304 59 91

— — — — — met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm

7304 59 93

— — — — — met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch
niet meer dan 406,4 mm

7304 59 99

— — — — — met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm

7304 90

— andere :

7304 90 90

— — andere

7305

Andere buizen en pijpen (bij voorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst),
met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4
mm, van ijzer of van staal

7306

Andere buizen, pijpen en holle profielen (bij voorbeeld gelast, geklonken,
genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van

I

staal :
7306 10

— buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen :
— — overlangs gelast, met een uitwendige diameter:

7306 10 11

— — — van niet meer dan 168,3 mm

7306 10 19

— — — van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm

7306 10 90

— — spiraalvormig gelast

7306 20 00

— bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort
gebruikt bij de olie- of gaswinning

7306 30

— andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
— — andere:

— — — precisiebuizen, met een wanddikte:
7306 30 21

— — — — van niet meer dan 2 mm

7306 30 29

— — — — van meer dan 2 mm

Nr. L 16/ 19

Hoogte van het
plafond
(in ton)
19 928

(vervolg)

Nr. L 16/20

Volg

NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Omschrijving

Hoogte van het
plafond
(in ton)

— — — — buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zoge

(vervolg)

GN-code

nummer

— — — andere:

01.0160

(vervolg)

18 . 1 . 97

19 928

naamde gasbuizen):
7306 30 51

_____ verzinkt

7306 30 59

— — — — — andere

— — — — andere, met een uitwendige diameter:
— — — — — van niet meer dan 168,3 mm:
7306 30 71

— — — — — — verzinkt

7306 30 78

— — — — — — andere

7306 30 90

— — — — — van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm

7306 40

— andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal :
— — andere :

7306 40 91

— — — koud getrokken of koud gewalst

7306 40 99

— — — andere

7306 50

— andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:
— — andere :

7306 50 91

— — — precisiebuizen

7306 50 99

— — — andere

7306 60

— andere, gelast, ander dan met rond profiel:
— — andere :

— — — met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte:

01.0167

7306 60 31

— — — — van niet meer dan 2 mm

7306 60 39

— — — — van meer dan 2 mm

7306 60 90

— — — met ander profiel

7306 90 00

— andere

7407

Staven en profielen, van koper:
— van geraffineerd koper

7407 10 00

6 738

— van koperlegeringen :
7407 21

— — van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):

7407 21 10

— —

— staven

7407 21 90

— — — profielen

7407 22

— — van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuw

7407 22 10

— — — van koper-nikkellegeringen

7407 22 90

— — — van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)

7407 29 00

— — andere

7408

Draad van koper

7411

Buizen en pijpen , van koper

01.0170

7409

Platen , bladen en strippen , van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm

01.0190

ex 7604

zilver):

Staven en profielen, van aluminium, met uitzondering van GN-code
7604 21 00

01.0200

1 659

7605

Draad van aluminium

7606

Platen , bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2
mm

2 077

4 485

18 . 1 . 97

Volg

I NL I

rublikatieblad van de Europese Gemeenschappen

GN-code

Omschrijving

nummer

01.0220

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten:

8501 10

I -

8501 10 10

I -

— synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W

|-

— andere:

I I -

— — universele motoren

|-

— — gelijkstroommotoren
universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W:

8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99

motaren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W:

— — wisselstroommotoren

8501 20
8501 20 90

-

-

8501 31
8501 31 90
8501 32

-

-

-

-

8501 32 91

—

— andere

andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren :
— met een vermogen van niet meer dan 750 W:
— — andere

— met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:
— — andere:

— — — met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5
kW

8501 32 99
8501 33

\

8501 33 90
8501 34

-

-

-

-

-

8501 34 50

-

-

-

-

8501 40 99

-

-

-

8501 51

8501 51 90
8501 52

-

-

-

-

8501 52 91

— met een vermogen van meer dan 375 kW:
— — andere :
— — — tractiemotoren

— — — andere, met een vermogen :
— — — — van meer dan 750 kW

8501 34 99

8501 40 91

— — andere

— — — — van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW

8501 34 91

8501 40

— — — met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kW
— met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW:

—

andere eenfasewisselstroommotoren :
— andere :

— — met een vermogen van niet meer dan 750 kW
— — met een vermogen van meer dan 750 kW
andere meerfasenwisselstroommotoren :

— met een vermogen van niet meer dan 750 W:
— — andere

— met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:
— — andere :

— — — met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5
kW

8501 52 93

8501 52 99
8501 53

-

-

-

-

8501 53 50

-

-

— — — met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW
— — — met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW
— met een vermogen van meer dan 75 kW:
— — andere:
— — — tractiemotoren
— — — andere :

— — — — met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375

8501 53 92

kW

— — — — met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750

8501 53 94

kW

— — — — met een vermogen van meer dan 750 kW

8501 53 99
-

8501 61

-

-

8501 61 91

-

wisselstroomgeneratoren :
— met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:
— — andere:

— — — met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA

Nr. L 16/21

Hoogte van het
plafond
(ín ton)
5 627

Nr. L 16/22
Volg

| NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

GN-code

Omschrijving

nummer

01.0220

8501 61 99

(vervolg)

8501 62

— — — — met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA
— — met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:

8501 62 90

— — — andere

8501 63

18. 1 . 97
Hoogte van het
plafond
(in ton)
5 627

(vervolg)

met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA:

8501 63 90

— — — andere

8501 64 00

— — met een vermogen van meer dan 750 kVA

8502

8502 1 1

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers:
— generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking
(diesel- of semi-dieselmotor):
— — met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:

8502 11 91

— — — — met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA

8502 1 1 99
8502 12

— — — — met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA
— — met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:

8502 12 90

— — — andere

8502 13

— — met een vermogen van meer dan 375 kVA:

— — — andere :

— — — andere :
8502 13 91

— — — — met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750
kVA

8502 13 99

— — — — met een vermogen van meer dan 750 kVA

8502 20

— generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontste
king (explosiemotoren):
— — andere :

8502 20 91
8502 20 99

— — — met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA
— — — met een vermogen van meer dan 7,5 kVA
— andere generatoraggregaten :

8502 31 00

— — werkend op windenergie

8502 39

— — andere:
— — — andere :

01.0230

8502 39 91

— — — — turbogeneratoren

8502 39 99

— — — — andere

8502 40

— roterende omvormers :

8502 40 90

— — andere

8503 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 8501 of 8502
Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld gelijkrichters),
smoorspoelen en zelfinductiespoelen):

8504

8504 90

2 974

— delen :

— — van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen:
8504 90 1 1

— — — kernen van ferriet

8504 90 19

— — — andere

8504 90 90

— — van statische omvormers

01.0240

ex 8544

01.0250

8546

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van
elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd email
draad — of anodisch geoxydeerd), ook indien voorzien van verbindingsstuk
ken; optische-vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien
elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken, met
uitzondering van de produkten van de GN-codes 8544 30 10 en 8544 70 00

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

3 784

652

18 . 1 . 97
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Omschrijving

GN-code

nummer

01.0270

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht;

Nr. L 16/23

Hoogte van het
plafond
(in ton)
2 203

delen daarvan :

8716 10

— aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte
worden gebruikt of om te kamperen :

8716 10 10

— — vouwwagens en vouwcaravans

8716 10 91

— — — van niet meer dan 750 kg

— — andere, met een gewicht:
8716 10 94

— — — van meer dan 750 doch niet meer dan 1 600 kg

8716 10 96

— — — van meer dan 1 600 doch niet meer dan 3 500 kg

8716 10 99

— — — van meer dan 3 500 kg

8716 20

— aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelf
lossend :

8716 20 10

— — stalmestverspreiders

8716 20 90

— — andere

— andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer:
8716 31 00

— — tankaanhangwagens en tankopleggers:

8716 39

— — andere :
— — — andere :
— — — — nieuwe :

8716 39 30

— — — — — opleggers
— — — — — andere :

01.0280

8716 39 51

— — — — — — eenassig

8716 39 59

— — — — — — andere

8716 39 80

— — — — gebruikte

8716 40 00

— andere aanhangwagens en opleggers

9401

Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post
9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen
daarvan :

9401 30

— draaistoelen, in de hoogte verstelbaar:

9401 30 10

— — opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glijders

9401 30 90

— — andere

9401 40 00

— zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed kunnen
worden omgevormd

9401 50 00

— zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen
— andere zitmeubelen , met onderstel van hout:

9401 61 00

— — ongevuld

9401 69 00

— — andere

— andere zitmeubelen , met onderstel van metaal :
9401 71 00

— — opgevuld

9401 79 00

— — andere

9401 80 00

— andere zitmeubelen

9401 90

— delen :
— — andere :

9401 90 30

— — — van hout

9401 90 80

— — — andere

9 123

Nr. L 16/24

Volg

[ NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

GN-code

Omschrijving

nummer

01.0290

18 . 1 . 97

Hoogte van het
plafond
(in ton)

9403

Andere meubelen en delen daarvan :

9403 10

— meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren:

9403 10 10

8 129

— — tekentafels (andere dan die bedoeld bij post 9017)
— — andere, met een hoogte:
— — — van niet meer dan 80 cm :

9403 10 51

— — — — bureaus

9403 10 59

— — — — andere
— — — van meer dan 80 cm :

9403 10 91

— — — — kasten met deuren, met rolluiken of met kleppen

9403 10 93

— — — — kasten met laden en kaartkasten

9403 10 99

— — — — andere

9403 20

— andere meubelen van metaal :
— — andere:

9403 20 91

— — — bedden

9403 20 99

— — — andere

9403 30

— meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren :
— — met een hoogte van niet meer dan 80 cm:

9403 30 1 1

— — — bureaus

9403 30 19

— — — andere

— — met een hoogte van meer dan 80 cm :
9403 30 91

— — — kasten

9403 30 99

— — — andere

9403 40

— meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens :

9403 40 10

— — elementen voor aanbouwkeukens

9403 40 90

— — andere

9403 50 00

— meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers

9403 60

— andere meubelen van hout:

9403 60 10

— — meubelen van hout, van de soort gebruikt in zit- en eetkamers

9403 60 30

— — meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels

9403 60 90

— — andere

9403 70

— meubelen van kunststof:

9403 70 90

— — andere

9403 80 00

— meubelen van andere stoffen, teen , rotting en bamboe daaronder begrepen

9403 90

— delen :

9403 90 10

— — van metaal

9403 90 30

— — van hout

9403 90 90

— — van andere stoffen

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht
een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code .
Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële
regeling.

(b) Zie de Taric-codes in bijlage CV.
(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalin
gen . Zie eveneens titel II, onder B, van de inleidende bepaling (gecombineerde nomenclatuur).

18 . 1 . 97
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Nr. L 16/25

BIJLAGE C II

Volg

GN-code

Omschrijving

nummer

Hoogte van
het plafond
(in ton)

03.0010

2710 00

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die
70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders
genoemd noch elders onder begrepen :
— lichte oliën :

— — bestemd voor ander gebruik:
— — — speciale lichte oliën :
2710 00 21

— — — — white spirit

2710 00 25

— — — — andere

— — — andere :
— — — — motorbenzine:
2710 00 26

— — — vliegtuigbenzine

2710 00 27

2710 00 32

—
—
—
—
—

2710 00 34

— — — — — — — met een octaangetal van minder dan 98

2710 00 29

— — — — andere, met en loodgehalte van :

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

niet meer dan 0,013 g/1:
— met een octaangetal van minder dan 95
— met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
— met een octaangetal van 98 of meer

— — — — — — meer dan 0,013 g/1:
2710 00 36

— — — — — — — met een octaangetal van 98 of meer

2710 00 37

— — — — lichte reactiemotorbrandstof

2710 00 39

— — — — andere lichte oliën

— halfzware oliën :

— — bestemd voor ander gebruik:
— — — kerosine (lamppetroleum of lampolie):
2710 00 51

— — — — reactiemotorbrandstof

2710 00 55

— — — — andere

2710 00 59

— — — andere
— zware oliën :

— — gasolie :
— — — bestemd voor ander gebruik:
2710 00 66

— — — — met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent

2710 00 67

— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,2
gewichts percent

2710 00 68

— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichtspercent
— — stookolie :

— — — bestemd voor ander gebruik:
2710 00 74

— — — — met een zwavelgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent

2710 00 76

— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 2
gewichtspercenten

2710 00 77

— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 2,8
gewichts percenten

2710 00 78

— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 2,8 gewichtspercenten
— — smeerolie en andere oliën :

2710 00 85

— — — bestemd om te worden ge- of vermengd als omschreven in aanvul
lende aantekening 6 (gecombineerde nomenclatuur) op dit hoofd
stuk (')

1 050 000

Nr. L 16/26

I nl I

Volg

GN-code
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Omschrijving

nummer

18 . 1 . 97

Hoogte van
het plafond
(in ton)

— — — bestemd voor ander gebruik:

03.0010

(vervolg)

2710 00 87

— — — — motorolie, compressorolie, turbineolie

2710 00 88

— — — — remolie

2710 00 89

— — — — white oils, paraffinum liquidum

2710 00 92

— — — — versnellingsbakolie

2710 00 94

— — — — olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen,

1 050 000

(vervolg)

corrosiewerende olie
2710 00 96

— — — — isolatieolie

2710 00 98

— — — — andere smeerolie en andere oliën

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen :

2711 12

— — propaan :

l

— vloeibaar gemaakt:

— — — propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer:
2711 12 11

— — — — bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere
brandstof
— — — ander:

— — — — bestemd voor ander gebruik:
2711 12 94

— — — — — met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan

2711 12 97

— — — — — ander

2711 13

— — butanen :

2711 13 91

— — — — met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan

99 %

— — — bestemd voor ander gebruik:
95 %
2711 13 97

— — — — andere

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax", ozokeriet,
montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op
andere wijze verkregen produkten, ook indien gekleurd:

2712 10

— vaseline :

2712 10 90

— — andere

2712 20

— paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie

I

I

2712 90

— andere :
— — andere:
—

2712 90 39

—

— ruwe :

— — — — bestemd voor ander gebruik
— — — andere :

2712 90 91

— — — — mengsels van 1 -alkenen bevattende 80 of meer gewichtspercenten
1 -alkenen met een ketenlengte van 24 of meer doch niet meer

2712 90 99

— — — — andere

dan 28 koolstofatomen

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van
olie uit bitumineuze mineralen :

2713 90

— andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen :

2713 90 90

— — andere

(') 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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Nr. L 16/27

BIJLAGE C III (a)

Volg

GN-code

Omschrijving

nummer

04.0030

7202

Ferrolegeringen:

Hoogte van
het plafond
(in ton)
9 922

— ferrosilicium:
7202 21 10

— — bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium:
— — — bevattende meer dan 55 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten sili

7202 21 90

— — — bevattende meer dan 80 gewichtspercenten silicium

7202 21

cium

7202 29

— — ander:

7202 29 10

— — — met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 ge

7202 29 90

— — — ander

7202 30 00

— ferrosilicomangaan

2 048

— ferrochroom :

2 478

wichtspercenten

04.0040

04.0050

7202 41 99

—
—
—
—
—

7202 49

— — ander:

7202 49 10
7202 49 50

— — — bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof
— — — bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent kool

7202 49 50

— — — bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof

7901

Ruw zink:

7202 41
7202 41 10

7202 41 91

—
—
—
—
—

bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof:
— bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof
— bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof:
— — bevattende niet meer dan 60 gewichtspercenten chroom
— — bevattende meer dan 60 gewichtspercenten chroom

stof

04.0090

7901 11 00
7901 12

7901 12 10
7901 12 30

7901 12 90
7901 20 00

—
—
—
—
—
—
—

3 842

niet-gelegeerd zink:
— bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink
— bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink:
— — bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichtspercenten zink
— — bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten zink
— — bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtspercenten zink
zinklegeringen

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht
een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code.
Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële
regeling.

Nr. L 16/28
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BIJLAGE C IV (a)
Volg
nummer

06.0010

Omschrijving

GN-code Q

Hoogte van
het plafond
(in ton)

7201

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire

37 665

vormen :

7201 10

— niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent
fosfor:

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90

7201 20 00
7201 50

—
—
—
—
—
—
—

— bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan:
— — met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent
— — met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent
— bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan
— bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan
niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
gelegeerd gietijzer; spiegelijzer:

7201 50 90

— — ander

7202

Ferrolegeringen:

7202 99

— — andere :

7202 99 1 1

— — — — bevattende meer dan 3 doch minder dan 15 gewichtspercenten

7203

Ferroprodukten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en
andere sponsachtige ferroprodukten, in blokken, in pellets of in dergelijke
vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in
blokken, in pellets of in dergelijke vormen:

7203 90 00

— andere

7208

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
— opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
— andere, opgerold, enkel warmgewalst, gebeitst:

— andere:

— — — ferrofosfor:
fosfor

06.0020

7208 10 00

7208 25 00

— — met een dikte van 4,75 mm of meer

7208 26 00

— — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm

7208 27 00

— — met een dikte van minder dan 3 mm

7208 36 00

— — met een dikte van meer dan 10 mm

— andere, opgerold, enkel warm gewalst:
7208 37

— — met een dikte van 4,75 of meer doch minder dan 10 mm :

7208 37 10

— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst (')

7208 37 90

— — — andere

7208 38

— — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:

7208 38 10

— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst (')

7208 38 90

— — — andere

7208 39

— — met een dikte van minder dan 3 mm:

7208 39 10

— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst (')

7208 39 90

— — — andere

7211

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:

7211 14

— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:

— enkel warm gewalst:
ex 7211 1410

— — — met een breedte van meer dan 500 mm :

-(2)
7211 19
ex 7211 19 20

— — andere :

— — — met een breedte van meer dan 500 mm :

-(2)

45 336
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7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
— bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:

7207 19

— — andere :

— — — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:

— — — — gewalst of door continu-gieten verkregen:
— — — — — andere :
720 7 19 14

— — — — — — door continu-gieten verkregen

7207 19 16

— — — — — — andere

7207 20

— bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:
— — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:
— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:
— — — — andere :

7207 20 55

— — — — — bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent
koolstof

7213

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7213 10 00

— voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen
verkregen vervormingen
— ander:

7213 91

— — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder
dan 14 mm :

7213 91 10

— — — van de soort gebruikt voor het wapenen van beton

7213 91 20

— — — van de soort gebruikt voor bandenkoord
— — ander:

7213 91 41

— — — bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof

7213 91 49

— — — bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 gewichtspercent
koolstof

ex 7213 91 70

— — — bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,75 gewichtspercent
koolstof:

— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7213 99

7213 99 10
ex 7213 99 90

— — ander:

— — — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

— — — bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:
— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof

7214

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst,
warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:

7214 20 00

— voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen
verkregen vervormingen
— andere :

7214 91

— — met een rechthoekige dwarsdoorsnede:

7214 91 10

— — — bevattende minder dan 0,25 gewichtsprocent koolstof

ex 7214 91 90

— — — bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:
— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof

7214 99

— — andere :

— — — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:
7214 99 10

— — — — van de soort gebruikt voor het wapenen van beton

— — — — andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:
7214 99 31

— — — — — van 80 mm of meer

7214 99 39

— — — — — van minder dan 80 mm

Nr. L 16/29
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andere

7214 99 50

(vervolg)

— — — bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent kool

18 . 1 . 97

Hoogte van
het plafond
(in ton)
36 030

(vervolg)

stof:

— — — — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:

06.0040

7214 99 61

— — — — — van 80 mm of meer

7214 99 69

— — — — — van minder dan 80 mm

7214 99 80

— — — — andere

7215

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7215 90

— andere :

7215 90 10

— — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

7228

Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van
gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:

7228 80

— holle staven voor boringen:

7228 80 90

— — van niet-gelegeerd staal

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7207 19

— — andere:

— bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:
— — — onafgewerkt profielijzer en profielstaai
7207 19 31

— — — gewalst of door continu-gieten verkregen

7207 20

— bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:

— — onafgewerkt profielijzer en profielstaal:
7207 20 71

— — — gewalst of door continu-gieten verkregen

7216

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7216 10 00

— U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm
geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm

7216 21 00
7216 22 00

— L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst,
met een lijfhoogte van minder dan 80 mm

— U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm
geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:
7216 31

— — U-profielen:

— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:
ex 7216 31 11

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken:
3

ex 7216 31 19

— — — — andere :

-0

— — — met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:
ex 7216 31 91

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken:
-0

ex 7216 31 99

— — — — andere:

-0
7216 32

— — ï-profielen:

— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:
ex 7216 32 11

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken:
-0

5 137
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— — — — andere:

(vervolg)

-O

Nr. L 16/31

Hoogte van
het plafond
(in ton)
5 137

(vervolg)

— — — met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:
ex 7216 32 91

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken:

ex 7216 32 99

— — — — andere :

7216 33

— — H-profielen:

-0
-0
ex 7216 33 10

— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm:

ex 7216 33 90

— — — met een lijfhoogte van meer dan 180 mm:

-0

~ (3)
7216 40 10
7216 40 90

— L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst,

7216 50

— andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:

met een lijfhoogte van 80 mm of meer
— — andere :

7216 50 91

— — — platbulbstaal

7216 50 99

— — — andere
— andere:

06.0050

7216 99

— — andere

7216 99 10

— — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

7301

Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of
bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal:

7301 10 00

— damwandprofielen

7211

Gewalste platte produkten, van ijzer of van met-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:
— enkel warm gewalst:

7211 14

ex 7211 14 90

— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:
— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm:

-0
7211 19

ex 7211 19 90

— — andere :

— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm :

-0
— enkel koud gewalst:
721 1 23

— — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:
— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm :

721 1 23 51

— — — — opgerold, bestemd voor het vervaardigen van blik

7212

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:

7212 60

— geplateerd:
— — met een breedte van niet meer dan 500 mm :

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt:
ex 7212 60 91

— — — — warm gewalst, enkel geplateerd:
~ (3)

8 818
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7208

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:

7208 40

— niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven:

7208 40 10

— — met een dikte van 2 mm of meer

7208 40 90

— — met een dikte van minder dan 2 mm

7208 51

— — met een dikte van meer dan 10 mm :

— andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:
— — — andere, met een dikte:
7208 51 30

— — — — van meer dan 20 mm

7208 51 50

— — — — van meer dan 15 doch niet meer dan 20 mm

7208 51 91

_____ van 2 050 mm of meer

7208 51 99

— — — — — van minder dan 2 050 mm

7208 52

— — met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm :

— — — — van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte:

— — — andere, met een breedte:
7208 52 91

— — — — van 2 050 mm of meer

7208 52 99

— — — — van minder dan 2 050 mm

7208 53

— — met een dikte van 3 of meer doch niet meer dan 4,75 mm :

7208 53 90

— — — andere

7208 54

— — met een dikte van minder dan 3 mm :

7208 54 10

— — — met een dikte van 2 mm of meer

7208 54 90

— — — met een dikte van minder dan 2 mm

7208 90

— andere :

7208 90 10

— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7209

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
— opgerold, enkel koud gewalst:

7209 16

— — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm :

7209 16 10

— — — dynamoband of transformatorband

7209 16 90

— — — andere

7209 17

— — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm :

7209 17 10

— — — dynamoband of transformatorband

7209 17 90

— — — andere

7209 1 8

— — met een dikte van minder dan 0,5 mm :

7209 18 10

— — — dynamoband of transformatorband
— — — andere :

7209 18 91

— — — — met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm

7209 18 99

— — — — met een dikte van minder dan 0,35 mm

— niet opgerold, enkel koud gewalst:
7209 26

— — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:

7209 26 10

— — — dynamoplaat of transformatorplaat

7209 26 90

— — — andere

7209 27

— — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:

7209 27 10

— — — dynamoplaat of transformatorplaat

18 . 1 . 97
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— — — andere

(vervolg)
7209 28

— — met een dikte van minder dan 0,5 mm :

7209 28 10

— — — dynamoplaat of transformatorplaat

7209 28 90

— — — andere

7209 90

— andere :

7209 90 10

— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210

Gewalste platte produkten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:
— vertind:

7210 11

— — met een dikte van 0,5 mm of meer:

7210 11 10

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210 12

— — met een dikte van minder dan 0,5 mm :

7210 12 11

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210 12 19

7210 20

— verlood:

7210 20 10

— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210 30

— elektrolytisch verzinkt:

7210 30 10

— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
— op andere wijze verzinkt:

7210 41

gegolfd:

7210 41 10

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210 49

— — andere:

7210 49 10

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210 50

— bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden :

7210 50 10

— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden
— bekleed met aluminium :

7210 61

— — bekleed met aluminium-zinklegeringen :

7210 61 10

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesne
den :

7210 69

— — andere:

7210 69 10

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210 70

— geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:

7210 70 31
7210 70 39

— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden

7210 90

— andere:
— — andere:

7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

— — — enkel aan oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of
enkel anders dan haaks gesneden

Nr. L 16/33
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Gewalse platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:
— enkel warm gewalst:

7211 14
ex 7211 14 10

— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:
— — — met een breedte van meer dan 500 mm :
/4\

( ;
7211 19

— — andere:

7211 19 20

— — — met een breedte van meer dan 500 mm :

-O

l

— enkel koud gewalst:
721 1 23
ex 7211 23 10

— — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercenten koolstof:
— — — met een breedte van meer dan 500 mm

7211 29

— — andere:

721 1 29 20

— — — met een breedte van meer dan 500 mm

721 1 90

— andere :

l

— — met een breedte van meer dan 500 mm:
7211 90 11

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt

7212

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:

7212 10

— vertind:

7212 10 10

— — blik, enkel aan het oppervlak bewerkt
— — andere:

— — — met een breedte van meer dan 500 mm :
ex 7212 10 91

— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt:
-o

7212 20

— elektrolytisch verzinkt:
— — met een breedte van meer dan 500 mm :

7212 20 11

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt

7212 30

— op andere wijze verzinkt:
— — met een breedte van meer dan 500 mm :

7212 30 11

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt

7212 40

— geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:

7212 40 10

— — blik, enkel gevernist
— — andere:

— — — met een breedte van meer dan 500 mm:
7212 40 91
7212 50

— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt

— op andere wijze bekleed:
— — met een breedte van meer dan 500 mm :
— — — andere:

— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt:
7212 50 31

_____ verlood:

7212 50 51

— — — — — andere

7212 60

— geplateerd:
— — met een breedte van meer dan 500 mm:

7212 60 11

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt
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Hoogte van
het plafond
(in ton)

Ijzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in

35 899

GN-code (*)

7206

andere primaire vormen:
7206 10 00

— ingots

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
— bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:
— — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte

7207 1 1

minder is dan tweemaal de dikte :

— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:
7207 11 11

— — — — van automatenstaal

7207 19

— — andere:

— — — met een cirkelvormige of veelhoekige dwardsdoorsnede:
— — — — gewalst of door continu-gieten verkregen:
7207 19 11

— — — — — van automatenstaal

7207 20

— bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:
— — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte
minder is dan tweemaal de dikte :

— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:
7207 20 1 1

— — — — van automatenstaal

— — — — andere, bevattende:
7207 20 17

ex 7207 20 32

— — — — — 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof
— — andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:
— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:
-0
— — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:
— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:

7207 20 51

— — — — van automatenstaal

— — — — andere :
7207 20 57

— — — — — bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

7208

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
— andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:

7208 51

— — met een dikte van meer dan 10 mm :

ex 7208 51 10

— — — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte
van niet meer dan 1 250 mm :

"O
7208 52
ex 7208 52 10

— — met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:

— — — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte
van niet meer dan 1 250 mm :

-0
7208 53

ex 7208 53 10

— — met een dikte van 3 of meer doch niet meer dan 4,75 mm:

— — — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte
van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer:

-0
7211

ex 7211 13 00

Nr. L 16/35

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:
— enkel warm gewalst:
— — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van
meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold,
zonder in reliëf gewalste motieven :
-0

Nr. L 16/36

NL
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— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:
— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm :

-o
7211 19

ex 7211 19 90

— — andere:
— — — met een breedte van níet meer dan 500 mm :

-o
7212

Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:

7212 60

— geplateerd:

\

\

— — met een breedte van niet meer dan 500 mm :

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt:
ex 7212 60 91

— — — — warm gewalst, enkel geplateerd:
-i5)

7213

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7213 20 00

— ander, van automatenstaal
— ander:

7213 91

— — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder
dan 14 mm :

ex 7213 91 20

l

— — — van de soort gebruikt voor bandenkoord:
- 0
ander:

ex 7213 91 70

— — — — bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent
koolstof:

0
- ts\
ex 7213 91 90

— — — — bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof:
-o

7213 99

ex 7213 99 90

— — ander:

— — — bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:
"(s)

7214

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst,
warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:

7214 30 00

— andere, van automatenstaal
— andere:

7214 91

ex 7214 91 90

— — met een rechthoekige dwarsdoorsnede:

— — — bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:

— bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

l

7214 99

— — andere:

7214 99 90

— — — andere, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof

7216

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

\

— U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm
geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:
7216 31

— — U-profielen:

— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:

18 . 1 . 97

Hoogte van
het plafond
(in ton)
35 899

(vervolg)
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Omschrijving

GN-code Q

Nr. L 16/37

Hoogte van
het plafond
(in ton)

ex 7216 31 11

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken:

35 899

(vervolg)

(vervolg)

-o
ex 7216 31 19

— — — — andere:

- 0

met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:
ex 7216 31 91

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken :
-o

ex 7216 31 99

— — — — andere :

-o
7216 32

— — I-profielen:

— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:
ex 7216 32 11

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken :
"(s)

ex 7216 32 19

— — — — andere :

-o

— — — met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:
ex 7216 32 91

— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken:
-o

ex 7216 32 99

— — — — andere:

-o
7216 33

ex 7216 33 10

— — H-profielen :

— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm:
-o

ex 7216 33 90

— — — met een lijfhoogte van meer dan 180 mm:
-o

7218

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van
roestvrij staal:

7218 10 00

— ingots en andere primaire vormen
— andere:

7218 91

— — met een rechthoekige dwarsdoorsnede:

— — — gewalst of verkregen door continu-gieten:
7218 91 11

— bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel

7218 91 19

— — — — bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

7218 99

— — andere:

— — — met een vierkante dwarsdoorsnede:
7218 99 11

_ _ _ _ gewalst of verkregen door continu-gieten
— — — andere:

7218 99 20

_ _ _ _ gewalst of verkregen door continu-gieten

Nr. L 16/38

Volg
nummer
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Omschrijving

GN-code (*)

Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of

7219

(vervolg)
11
12
12
13
13
14
14

00
10
90
10
90
10
90

7219
7219
7219
7219
7219
7219

21
21
22
22
23
24

10
90
10
90
00
00

— enkel warm gewalst, opgerold

— enkel warm gewalst, niet opgerold

I

I

— enkel koud gewalst:
7219 33 10
7219 33 90

— — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm

7219 34 10
7219 34 90

— — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm

7219 35 10
7219 35 90

— met een dikte van minder dan 0,5 mm

7219 90

— andere :

7219 90 10

— — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of
enkel anders dan haaks gesneden

7220

Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan
600 mm :

7220 1 1 00

— enkel warm gewalst

7220 12 00
7221 00

Walsdraad van roestvrij staal:

7221 00 10

— bevattende 2,5 of meer gewichtspercent nikkel

7221 00 90

— bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel

7224

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten
van ander gelegeerd staal:

7224 90

— andere:

— — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede:

— — — warm gewalst of verkregen door continu-gieten:
— — — — met een breedte van minder dan tweemaal de dikte:

7224 90.01

— — — — — van sneldraaistaal

7224 90 05

— — — — — bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of
meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6
of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium;
bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium)
met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn
dan de in aantekening 1 , onder f), op dit hoofdstuk vermelde
gehalten

7224 90 08

— — — — — andere

7224 90 15

— — — — andere

7225

Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600
mm of meer:

ex 7225 50 00

Hoogte van
het plafond
(in ton)
35 899

(vervolg)

meer:

7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219

18 . 1 . 97

— — andere, enkel koud gewalst:
- (6)
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(vervolg)
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NL

Omschrijving

GN-code f)

Walsdraad van ander gelegeerd staal

7227

7228

Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van
gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:

7228 10

— staven van sneldraaistaal :

7228 10 10

— — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
— — andere :

7228 10 30

— — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

7228 20

— staven van siliciummangaanstaal:

7228 20 1 1
7228 20 19

— — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
— — andere:

7228 20 30

— — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

7228 30

— andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:

7228 30 20

— — van gereedschapsstaal

7228 30 41
7228 30 49

— — bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent kool
stof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en
indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen
— — andere :

— — — met een cirkelvormige dwardsdoorsnede:
7228 30 61

— — — — met een diameter van 80 mm of meer

7228 30 69

— — — — met een diameter van minder dan 80 mm

7228 30 70

— — — met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst

7228 30 89

— — — andere

7228 60

— andere staven :

7228 60 10

— — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

7228 70

— profielen:

7228 70 10

— — enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst

7220

Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan
600 mm :

7220 20

— enkel koud gewalst:

7220 20 10

— — met een breedte van meer dan 500 mm

7220 90

— andere :

— — met een breedte van meer dan 500 mm:
7220 90 1 1

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen
— — met een breedte van niet meer dan 500 mm :

enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen:
7220 90 31

— — — — warm gewalst en enkel geplateerd

7222

Staven en profielen van roestvrij staal:

7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222

11
11
11
11
11
11
19
19

11
19
21
29
91
99
10
90

— staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst

7222 30

— andere staven :

7222 30 10

— — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

Nr. L 16/39

Hoogte van
het plafond
(in ton)
35 899

(Vervolg)

Nr. L 16/40

Volg
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Omschrijving

GN-code (*)

nummer

7222 40

06.0070

(vervolg)

7222 40 10

— profielen:

— — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
— — andere:

7222 40 30

— — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

7224

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten
van ander gelegeerd staal:

7224 10 00

— ingots en andere primaire vormen

7224 90

— andere :
— — andere:

— — — warm gewalst of verkregen door continu-gieten:
7224 90 31

— — — — bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent
koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten
chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent
molybdeen

7224 90 39

— — — — andere

7225

Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600

I

mm of meer:
7225 1 1 00
7225 19 10
7225 19 90

— van siliciumstaal (transformatorstaal)

7225 20

— van sneldraaistaal :

7225 20 20

— — enkel gewalst; enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder
begrepen of enkel anders dan haaks gesneden

7225 30 00

— andere, enkel warm gewalst, opgerold

7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80

— andere, enkel warm gewalst, niet opgerold

— andere:
7225 91

— — elektrolytisch verzinkt:

7225 91 10

— — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of
enkel anders dan haaks gesneden

7225 92

— — op andere wijze verzinkt:

7225 92 10

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of
enkel anders dan haaks gesneden

7225 99

— — andere :

7225 99 10

— — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of
enkel anders dan haaks gesneden

7226

l

Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van
minder dan 600 mm :

— van siliciumstaal (transformatorstaal):
7226 1 1

— — met georiënteerde korrel:

7226 11 10

— — — met een breedte van meer dan 500 mm

7226 19

— — andere:

7226 19 10

— — — enkel warm gewalst
— — — andere:

7226 19 30

— — — — met een breedte van meer dan 500 mm

18 . 1 . 97
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Nr. L 16/41

Hoogte van
het plafond
(in ton)

06.0070

7226 20

— van sneldraaistaal :

(vervolg)

7226 20 20

— — enkel warm gewalst; met een breedte van niet meer dan 500, warm
gewalst, enkel geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel
koud gewalst of enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daar
onder begrepen

35 899

(vervolg)

— andere :
7226 91

— — enkel warm gewalst:

7226 91 10

— — — met een dikte van 4,75 mm of meer

7226 91 90

— — — met een dikte van minder dan 4,75 mm

7226 92

— — enkel koud gewalst:

7226 92 10

— — — met een breedte van meer dan 500 mm

7226 93

— — elektrolytisch verzinkt:

7226 93 20

— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel
geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel aan het
oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen

7226 94

— — op andere wijze verzinkt:

7226 94 20

— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel
geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel aan het
oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen

7226 99

— — andere:

7226 99 20

— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel
geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel aan het
oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen

7228

Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van
gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:
— profielen:

7228 70

— — andere
7228 70 31

— — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd

7228 80

— holle staven voor boringen :

7228 80 10

— — van gelegeerd staal

(а) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht
een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling wordt bepaald, in het kader van deze tabel, door de draagwijdte van de GN-code.
Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële
regeling.
(*) Zie de Taric-codes in bijlage C V.
(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalin
gen .

(2) Opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.
(3) Andere dan produkten bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspercent zwafel of fosfor, elk van deze elementen
afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen bevatten.
(4) Andere dan opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.
(5) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen,
en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen .
(б) Met een dikte van minder dan 3 mm .

Nr. L 16/42

( NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

18 . 1 . 97

BIJLAGE C V
Taric-onderverdelingen
Taric

Volgnummer

GN-code

01.0040

ex 3916 90 90

10

ex
ex
ex
ex

10

3917
3917
3917
3917

10
29
32
39

Volgnummer

onderverdeling

90
19
51
19

10

ex

7216 33 10

90

ex

7216 33 90

90

10

ex 3919 10 90
ex 3919 90 90

10

ex 3915 90 93

20

ex 3916 90 90

20

ex 3917 29 19
ex 3917 32 51
ex 3917 39 19

Taric

onderverdeling

10

06.0050

01.0050

GN-code

ex

7211 14 90

90

ex

7211 19 90

90

ex

7212 60 91

90

ex

7211 14 10

10

06.0060

18

19
99

20
20
20

ex

7211 19 20

13

15

ex 3919 10 90
ex 3919 90 90

20

ex 4012 10 80
ex 4012 20 90

90

17
18

20

99

01.0060

06.0020

ex 7211 14 10

90

12

06.0070

ex

7212 10 91

10

ex

720 7 20 32

10

ex

7208 51 10
7208 52 10
7208 53 10

10
10

91

ex 7211 19 20

12

ex

14

ex

10

91

ex 7216 31 11

ex 7216 31 19

10
10

ex

7211 13 00
7211 14 90
7211 19 90

ex

7212 60 91

10

7213 91 20
7213 91 70

10

ex

06.0040

10

ex

99

10

10

99
ex

ex 7216 31 91

10

ex

99

ex 7216 31 99

19

10

10

ex

99

ex

10

ex

99

ex

721631
7216 31
7216 31
7216 31
7216 32
7216 32
7216 32
7216 32
7216 33
7216 33

10
90

91
91
91
91
91
91
91
91
10
10

10

ex

7225 50 00

10

ex

99

ex

ex 7216 32 11

10
99

-l

ex
ex

ex

ex 7216 32 19

ex

ex 7216 32 91

ex 7216 32 99

11

99

11
19
91
99
11
19
91
99
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BIJLAGE D

In de artikelen 5 en 6 bedoelde landbouwprodukten
Kroatië,
GN-code

Omschrijving

Toepasbaar
preferentieel

Bosnië

Herzegovina,

recht

en FYROM

(in ton)
0101 19 10

Slachtpaarden, andere dan fokdieren van zuiver ras (')

vrij

onbeperkt

ll

0709 51

Paddestoelen, vers of gekoeld:

0709 51 30

cantharellen

vrij

ll

0709 51 50

eekhoorntjesbrood

ll

0709 51 90

andere

vrij
vrij

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van
zwaveldioxyde of in water waarvan, voor het voorlopig verduurzamen,
zout, zwafel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie:
andere paddestoelen, met uitzondering van gekweekte

vrij

onbeperkt

vrij

onbeperkt

ex 071 1 90 60

onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt

U

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden,
dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze

0712

bereid:

0712 20 00

ex 0712 30 00

— uien

— paddestoelen en truffels, met uitzondering van gekweekte padde
stoelen

0713

ex 0713 32 00
0713 33 90

ex 0713 39 00
0809
0809
0809
0809
0809
0809
0809

20
20
20
20
20
20
20

11
21
31
41
51
61
71

0810 20

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bij voorbeeld
spliterwten):
bonen van de soort „Phaseolus angularis" of „Vigna angularis" (adzuki
bonen), andere dan voor zaaidoeleinden
bonen van de soort „Phaseolus vulgaris", andere dan voor zaaidoel

vrij

J

onbeperkt

vrij

onbeperkt
onbeperkt

einden

vrij

andere bonen, andere dan voor zaaidoeleinden

vrij

Zure kersen (Prunus cerasus), vers

vrij
0

J

onbeperkt
3 000

(plafond)
0

Frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen, vers:

ex 0810 20 10

frambozen, van 15 mei tot en met 15 juni

vrij

ex 0810 20 90

andere, van 15 mei tot en met 15 juni

vrij

0811

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan
niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 90

— andere:

onbeperkt

J

onbeperkt

— — met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
— — — met een suikergehalte van meer dan 1 3 gewichtspercenten:
ex 0811 90 19

— zure kersen (Prunus cerasus) (4)

vrij

— — — andere :
ex 0811 90 39

— — — — zure kersen (Prunus cerasus) (4)

19 800

vrij

>

— — andere:
— — — kersen :
0811 90 75

— — — — zure kersen (Prunus cerasus) (4)

vrij

J

(plafond)
(3)(5)

Nr. L 16/44
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Kroatië,

GN-code

Omschrijving

Toepasbaar
preferentieel
recht

Bosnië

Herzegovina,
en FYROM

(in ton)
0812

ex 0812 10 00

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van
zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen,
zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie:
zure kersen (Prunus cerasus)(4)

vrij

19 800

(plafond)
oo
0813

Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806,
gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit
hoofdstuk:

ex 0813 40 95

zure kersen (Prunus cerasus)

0904

Peper van het geslacht „Piper"; vruchten van de geslachten »Capsicum"
en „Pimenta", gedroogd, fijngemaakt of gemalen:

0904 12 00

— peper van het geslacht „Piper", fijngemaakt of gemalen

0904 20

vrij

onbeperkt

vrij

onbeperkt

Vruchten van de geslachten „Capsicum" en „Pimenta", gedroogd, fijn
gemaakt of gemalen:

0904 20 10

— — niet scherpsmakende pepers, niet fijngemaakt en niet gemalen

vrij

onbeperkt

0904 20 90

— — fijngemaakt of gemalen

vrij

onbeperkt

0909

Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en
karwijzaad; jeneverbessen

vrij

onbeperkt

1209

Zaaigoed, sporen daaronder begrepen:

vrij

onbeperkt

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduur
zaamd in azijn of azijnzuur:

ex 2001 10 00

komkommers

vrij

3 000

(referentie
hoeveelheid)
2001 90 70

niet-scherpsmakende pepers

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn
of azijnzuur, bevroren, andere dan de produkten bedoeld bij post 2006:

ex 2004 90 30

zuurkool

vrij

vrij

onbeperkt

100

(referentie
hoeveelheid)
(6)

Andere groenten en mengsels van groenten:
ex 2004 90 98

2005

andere: het produkt genaamd „Ajvar", verkregen door bewerking van
paprika's, met toevoeging van specerijen of specerijextracten of distil
laten van natuurlijke specerijen en eventueel aubergines of tomaten,
met een totaalgehalte aan droge extracten van 9 % of meer, hoofdza
kelijk gebruikt als salade

vrij

onbeperkt

vrij

onbeperkt

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn
of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de produkten bedoeld bij post
2006:

ex 2005 90 70

mengsels van groenten : het produkt genaamd „Ajvar", verkregen door
bewerking van paprika's, met toevoeging van specerijen of specerijex
tracten of distillaten van natuurlijke specerijen en eventueel aubergines
of tomaten, met een totaalgehalte aan droge extracten van 9 % of
meer, hoofdzakelijk gebruikt als salade

2005 90 75

zuurkool

vrij

100

(referentie
hoeveelheid)
(6)
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Kroatië,

Omschrijving

GN-code

Toepasbaar
preferentieel

Bosnië

Herzegovina,

recht

en FYROM

(in ton)
2008

2008 60 51

2008 60 61

Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen
of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:
zonder toegevoegde alcohol:
zure kersen (Prunus cerasus), met toegevoegde suiker, in verpakkingen
met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1
kg C)
zure kersen (Prunus cerasus), met toegevoegde suiker, in verpakkingen

met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan

vrij

1

vrij
19 800

1 kg C)
2008 60 71

zure kersen (Prunus cerasus), zonder toegevoegde suiker, in verpak
kingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 4,5 kg
of meer (4)

vrij

2008 60 91

zure kersen (Prunus cerasus), zonder toegevoegde suiker, in verpak
kingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
minder dan 4,5 kg (4)

vrij

>

(plafond)
PM5)

>

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgsteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalin
gen .

(2)
(3)
(4)
(*)

De vrijstelling is enkel op het ad-valoremrecht van toepassing.
Dit plafond wordt beheerd door middel van invoercertificaten .
Onder voorbehoud van een jaarlijks door de Commissie vastgestelde minimumprijs bij invoer.
Globaal plafond voor de produkten vallende onder de GN-codes ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51 , 2008 60 61 ,
2008 60 71 en 2008 60 91 .

(') Globaal plafond voor de produkten vallende onder de GN-codes ex 2004 90 30 en 2005 90 75 .

Nr. L 16/46

(~NL

Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

18 . 1 . 97

BIJLAGE E
In artikel 7 bedoelde landbouwprodukten

Volg

Omschrijving

GN-code

nummer

09.1507

ex 0703 20 00

09.1509

0709 60 10

Knoflook, van 1 februari tot en met 31 mei

Omvang van
het tariefcontingent

Toepasbaar
recht

300 ton

vrij

1 200 ton

vrij

Erwten (Pisum sativum), van 1 januari tot en met 31 december

1 300 ton

vrij

Zoete kersen met lichtkleurig vruchtvlees, met een diameter van
niet meer dan 18,9 mm, ontpit, bestemd voor de vervaardiging
van chocoladeartikelen, van 1 januari tot en met 31 december (')

2 600 ton

vrij

Niet-scherpsmakende pepers, van 1 januari tot en met 31
december

09.1511

0710 21 00

09.1517

ex 2008 60 39

09.1515

2204

2204 21

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daar
onder begrepen; druivemost, andere dan bedoeld bij post 2009:
— andere wijn; druivemost waarvan de gisting door toevoegen
van alcohol is verhinderd of gestuit:
— — in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 1:
— — — andere:

_ _ _ _ met een effectief alcohol-volumegehalte van niet
meer dan 13 % vol :
— — — — — andere :

2204 21 79
ex 2204 21 80

vrij
vrij

— — — — — — witte wijn
— — — — — — andere wijn
— — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van meer
dan 13 doch niet meer dan 15% vol :
— — — — — andere:

2204 21 83
ex 2204 21 84

— — — — — — witte wijn

vrij

— — — — — — andere wijn

vrij

— — andere:

— — — andere :

— — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van niet
meer dan 13 % vol :

545 000 hl

> (Slovenië
inbegrepen)

— — — — — andere :

2204 29 65
ex 2204 29 75

vrij
vrij

— — — — — — witte wijn
— — — — — — andere wijn
— — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van meer
dan 1 3 doch niet meer dan 1 5 % vol :
— — — — — andere :

2204 29 83

ex 2204 29 84

vrij

— — — — — — witte wijn
— — — — — — andere wijn

vrij

van 1 januari tot en met 31 december
09.1503

ex 2208 90 33

Pruimebrandewijn met de naam „Sljivovica", in verpakkingen

5 420 hl

vrij

1 500 ton

vrij

inhoudende niet meer dan 2 1, van 1 januari tot en met 31
december

09.1505

ex 2401 10 60

Tabak van de soort „Prilep", van 1 januari tot en met 31

ex 2401 20 60

december

(') 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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TARIC-ONDER VERDELINGEN

Volg

GN-code

nummer

Taric

onderverdeling

09.1507

ex 0703 20 00

40

09.1517

ex 2008 60 39

11

09.1515

ex 2204 21 80

79
80

ex 2204 21 84

10
79

\

80
ex 2204 29 75

10

ex 2204 29 84

10
30

09.1503

ex 2208 90 33

10

09.1505

ex 2401 10 60
ex 2401 20 60

10

10
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays)

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur
5 Consignee ( name, full address, country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays )

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

Plum spirit 'Šljivovica'
Eau-de-vie de prunes «Šljivovica»

\

(CN Code ex 2208 90 33)
(Code NC ex 2208 90 33)
9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 % vol of
alcohol
% vol
d'alcool

12 % vol of alcohol and litres ( in words)
% vol d'alcool et litres (en lettres)

13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME EMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Šljivovica' described in this certificate corresponds with the définition given on the reverse.

Je certifie que l'eau-de-vie de prunes «Šljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso .
Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

11 Litres
Litres

DEFINTTTON

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name
SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to
the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in
this Regulation .
DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoometrique égal ou supérieur à 40 % vol, commer

cialisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans
la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les répu
bliques et territoire visés par le présent règlement.

1 Exporter (name , full address, country)
Exportateur (nom , adresse complète, pays)

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur

5 Consignée (name, full address, country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays)

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

Tobacco — Tabac

' Prilep '
(CN Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60)
(Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)
9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 Net weight
( kg )
Poids net

(kg )

11 Net weight ( in words)
Poids net (en lettres )

12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME EMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is ' Prilep' tobacco within the meaning of Régulation (EEC) No 547/92 .
Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac « Prilep » au sens du règlement (CEE) n0 547/92 .
Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)
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BIJLAGE F

Definitie van de in artikel 8 bedoelde „baby beef"-produkten
GN-code

Omschrijving

0102

Levende runderen :

0102 90

— andere:
— — huisdieren :

— — — met een gewicht van meer dan 300 kg:
— — — — vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben):
ex 0102 90 51

— — — — — slachtvaarzen :

— nog zonder vervangingstanden en met een gewicht van ten
minste 320 kg en niet meer dan 470 kg(a)
ex 0102 90 59

— — — — — andere :

nog zonder vervangingstanden en met een gewicht van ten
minste 320 kg en niet meer dan 470 kg(a)
— — — — andere :
ex 0102 90 71

— — — — — slachtdieren :

— stieren en runderen, nog zonder vervangingstanden en met een
gewicht van ten minste 350 kg en niet meer dan 500 kg(a)
ex 0102 90 79

andere :

— stieren en runderen, nog zonder vervangingstanden en met een
gewicht van ten minste 350 kg en niet meer dan 500 kg(a)
0201

ex 0201 10 00

Vlees van runderen , vers of gekoeld:
— hele en halve dieren :

— hele dieren met een gewicht van ten minste 1 80 kg en niet meer dan 300 kg
en halve dieren met een gewicht van ten minste 90 kg en niet meer dan 1 50
kg, met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de
schaambeenverbinding en de uiteinden van de wervels), met helderroze vlees
en met wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne structuur (a)
0201 20
ex 0201 20 20

— andere delen, met been:

— — „compensated quarters"
— zogenaamde „compensated quarters", met een gewicht van ten minste 90
kg en niet meer dan 1 50 kg, met een geringe mate van verbening van het
kraakbeen (met name van de schaambeenverbinding en de uiteinden van
de wervels), met helderroze vlees en met wit tot heldergeel vet van
bijzonder fijne structuur (a)

ex 0201 20 30

— — voorvoeten en voorspannen :

— voorvoeten met een gewicht van ten minste 45 kg en niet meer dan 75 kg,
met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de
uiteinden van de wervels), met helderroze vlees en met wit tot heldergeel
vet van bijzonder fijne structuur (a)
ex 0201 20 50

— — achtervoeten en achterspannen:

— achtervoeten met een gewicht van ten minste 45 kg en niet meer dan 75
kg — welk gewicht ten minste 38 kg en niet meer dan 68 kg bedraagt
wanneer het de zogenaamde „Pistola"-versnijding betreft — met een
geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de
uiteinden van de wervels), met helderroze vlees en met wit tot heldergeel
vet van bijzonder fijne structuur (a)

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied
geldende communautaire bepalingen.
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BIJLAGE G

In artikel 8, lid 2, bedoelde tariefcontingenten voor „baby beef"-produkten
Toepasbaar recht:
20 % van het toepasbare GDT-recht (*)
Kroatië

9 400 ton (karkasgewicht)

Bosnië-Herzegovina

1 500 ton (karkasgewicht)

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
(*) GDT == gemeenschappelijk douanetarief.

825 ton (karkasgewicht)
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Nr. L 16/55

VERORDENING (EG) Nr. 71/97 VAN DE RAAD
van 10 januari 1997

tot uitbreiding van het definitieve anti-dumpingrecht, ingesteld bij Verordening
(EEG) nr. 2474/93 voor rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China op
de invoer van bepaalde onderdelen van rijwielen uit de Volksrepubliek China en
tot heffing van het uitgebreide recht op dergelijke uit hoofde van Verordening
(EG) nr. 703/96 geregistreerde invoer
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Het onderzoek bestreek het tijdvak van 1 april 1995
tot en met 31 maart 1996 .

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(5)

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van
22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen
tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap ('), inzonderheid op de
artikelen 13 en 14,

Van de navolgende in de klacht genoemde of
vervolgens door de klager genoemde onderne
mingen en de ondernemingen die zich binnen de
termijn van 40 dagen van Verordening (EG)
nr. 703/96 bekend hebben gemaakt, heeft de
Commissie volledige antwoorden gekregen van:
— Heimig, Overath, Duitsland

Gezien het door de Commissie na raadpleging van het
Raadgevend Comité voorgelegde voorstel,

— Moore Large & Co, Derby, Verenigd Koninkrijk
— One + One, Oostvoorne, Nederland

—
—
—
—
—

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

(1 )

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 703/96 (2) is de
Commissie een onderzoek begonnen naar de
ontwijking van de anti-dumpingrechten die waren
ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van
de Raad (3) betreffende de invoer van rijwielen van
oorsprong uit de Volksrepubliek China, door de
invoer van delen van oorsprong uit dat land die bij
de assemblage van rijwielen in de Gemeenschap
worden gebruikt, en heeft zij de douaneautoriteiten
ingevolge artikel 14, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 384/96, hierna „basis-verordening" te noemen,
opgedragen de invoer te registreren van frames,
vorken, velgen en naven van rijwielen, die de
hoofdbestanddelen van een rijwiel vormen.

Promiles, Villeneuve dAscq, Frankrijk
Reece, Birmingham, Verenigd Koninkrijk
Splendor, Naninne, België
Starway, Luynes, Frankrijk
Tandem, Brigg, Verenigd Koninkrijk.

De Commissie heeft alle gegevens die zij noodza
kelijk achtte, verzameld en geverifieerd en heeft
onderzoeken uitgevoerd ten kantore van de boven
genoemde ondernemingen . Van deze onderne
mingen werd geconstateerd dat Tandem en
Promiles echte EG-producenten waren terwijl
Heimig een importeur bleek.
(6)

Aan ondernemingen die verzochten om binnen de
termijn van Verordening (EG) nr. 703/96 te worden
gehoord, werd dit toegestaan .

(7)

De navolgende EG-producenten verzochten om
een certificaat van niet-ontwijking overeenkomstig
artikel 13, lid 4, van de basisverordening:

De producten in dit onderzoek zijn delen en toebe
horen van rijwielen uit de Volksrepubliek China
die bij de assemblage van rijwielen in de Gemeen
schap worden gebruikt. Deze producten zijn thans
ingedeeld onder de GN-codes 8714 91 10 tot en

— Batavus, Nederland

met 8714 99 90 .

— BH, Spanje
— Cycleurope, Frankrijk
— Dawes, Verenigd Koninkrijk

De Commissie heeft de vertegenwoordigers van de
Volksrepubliek China officieel van de inleiding van
het onderzoek in kennis gesteld en heeft de in de
klacht genoemde betrokken EG-ondernemingen en
andere EG-ondernemingen die zich bij de
Commissie bekend hebben gemaakt of die in een
latere fase door de klager werden genoemd, vragen

—
—
—
—
—

— Hercules, Duitsland

Mercier, Frankrijk
MICMO, Frankrijk
Promiles, Frankrijk
Raleigh, Verenigd Koninkrijk
Tandem, Verenigd Koninkrijk.

lijsten toegezonden .

(8)
(') PB nr. L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 98 van 19. 4. 1996, blz. 3.
(3 PB nr. L 228 van 9. 9. 1993, blz. 1 .

De navolgende ondernemingen meldden zich aan
buiten de termijn van 40 dagen van Verordening
(EG) nr. 703/96 en verzochten eveneens om een
certificaat van niet-ontwijking:

Nr. L 16/56

\ NL 1

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

— Büchel, Duitsland
— Horlacher, Duitsland

ongeveer 75 % van haar totale assemblage van
rijwielen gedurende het onderzoektijdvak. Doch zij
wijzigde in die periode evenwel het patroon
volgens hetwelk zij de delen betrok en is tegen het
einde van die periode begonnen deze rijwielen te
assembleren met gebruikmaking van meer dan
40 % niet-Chinese delen, die zij hetzij rechtstreeks
van de in de landen van oorsprong gevestigde fabri
kanten, hetzij van in de Gemeenschap gevestigde
dochterondernemingen van deze fabrikanten

— Monark Crescent, Zweden
— Pantherwerke, Duitsland

—
—
—
—

18 . 1 . 97

Quantum, Frankrijk
PRO-FIT Sportartikel GmbH, Duitsland
Tekno Cycles, Frankrijk
TNT, Spanje .

aankocht (zie punt 17).
B. OMVANG VAN HET ONDERZOEK

(9)

Om te bereiken dat bepaalde ingevoerde subassem
blages van rijwieldelen niet overeenkomstig regel 3
b) van de Algemene Regels voor de interpretatie
van de nomenclatuur van het GDT als volledig
afgewerkte rijwielen zouden worden ingedeeld,

Met betrekking tot de bij de ontwijkingsoperaties
gebruikte delen, is in artikel 13, leden 1 en 2, van
de basisverordening bepaald dat de van kracht
zijnde anti-dumpingrechten moeten worden uitge

hebben

breid tot de invoer van delen uit het land waarvoor

de maatregelen gelden, dat wil zeggen zij kunnen
hetzij van oorsprong zijn uit dat land dan wel er
van uit geconsigneerd zijn. Aan belanghebbende
partijen die de betrokken delen uit China invoeren,
werd derhalve voor de vanuit China geconsigneerde
delen de mogelijkheid opengesteld om in voorko
mend geval te bewijzen dat de delen niet van
oorsprong uit China waren .
Het onderzoek bestreek delen van rijwielen die in
de Europese Gemeenschap uit China worden inge
voerd en die worden geassembleerd tot voor
verkoop in de Europese Gemeenschap gereed
gemaakte rijwielen onder omstandigheden die,
overeenkomstig de beweringen van de klager, over
eenkomen met de criteria van artikel 13, lid 1 en

lid 2, onder a), b), en c), van de basisverordening.
C. UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK

1 . Aard van de ontwijkingspraktijk

( 10)

Uit het onderzoek is gebleken dat van de in punt 5
hierboven geïdentificeerde acht ondernemingen,
vier assembleurs gedurende het onderzoektijdvak
bijna volledige, maar nog niet geassembleerde
rijwielen bij de producenten in China hadden
besteld. De leveranciers hebben ervoor gezorgd dat
bij de diverse zendingen daarvan naar Europa de

Algemene Regels voor de interpretatie van de
nomenclatuur van het gemeenschappelijk douane
tarief (hierna het GDT) werden ingedeeld als
volledig afgewerkte rijwielen waarvoor het anti
dumpingrecht had moeten gelden .

Eén van de in punt 5 genoemde ondernemingen
paste de hierboven beschreven werkwijze toe op

assembleurs

van

de

nationale

2. Voorwaarden van artikel 13

i) Verandering van handelspatroon
( 11 ) Tussen 1992 en het onderzoektijdvak is de invoer
van rijwielen (in eenheden) van China in de
Gemeenschap met meer dan 98 % gedaald, een
daling van 1,5 miljoen eenheden, terwijl bijvoor
beeld de invoer van afgewerkte rijwielframes, het
belangrijkste via assemblage ingevoerde deel van
een rijwiel, gedurende dezelfde periode met meer
dan 139 % (in eenheden) toenam, een stijging van
ongeveer 450 000 eenheden. Het gevolg van deze
substitutie wordt bevestigd door de gegevens die bij
onderzoek ter plekke zijn verzameld: de productie
van rijwielen die door de vijf onderzochte onderne
mingen met behulp van stellen uit de Volksrepu
bliek China zijn geassembleerd — gebaseerd op de
hierboven bij punt 1 0 omschreven praktijk — steeg
met 80 % , alleen al voor deze assembleurs dus een

stijging van ongeveer 110 000 eenheden tussen
1992 en het onderzoektijdvak.

delen, bestemd voor dezelfde assembleur, over

verschillende laadkisten verspreid gingen, op
verschillende tijdstippen werden verstuurd en soms
in verschillende havens werden uitgeladen . Door
middel van deze praktijk, die tamelijk kostbaar is
en belangrijke aanvullende logistieke eisen stelt,
hebben de assembleurs vermeden dat de inge
voerde delen overeenkomstig regel 2 a) van de

enkele

douaneautoriteiten bindende tariefinlichtingen
gevraagd en gekregen, waarbij deze assemblages als
delen werden ingedeeld en derhalve de officiële
verzekering werd verkregen dat het anti
dumpingrecht voor deze subassemblages niet van
toepassing zou zijn .

ii) Geen voldoende reden of economische rechtvaar
diging
(12)

Twee van de onderzochte ondernemingen
betoogden dat zij zijn begonnen met het
assembleren van rijwielen in de Gemeenschap na
de opschorting aan het einde van het jaar van de
preferentiële tarieven voor invoerrechten op
rijwielen van oorsprong uit China krachtens het
stelsel van algemene preferenties (SAP) voor
ontwikkelingslanden in 1991 en 1992, en niet

vanwege de instelling van anti-dumpingrechten .
Dit argument is evenwel niet overtuigend gezien
het feit dat het SAP voor rijwielen uit China slechts
tijdelijk was opgeschort gedurende die twee jaar en
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dat de regelingen voor verzending, zoals in punt 10
beschreven, kostbaar waren en belangrijke aanvul
lende logistieke eisen stelden. Het is echter redelijk
tot de slotsom te geraken dat vanwege de in het
oorspronkelijk vastgesteld hoge dumpingmarges, de
timing, het productievolume, de aankoopregelingen
en de geringe mate van toegevoegde waarde, de
praktijken van deze twee ondernemingen, alsmede
die van de drie genoemde, in de zin van artikel 13

invoer van deze delen . Uit de verificatie ten kantore

van de basisverordening geen voldoende reden of
economische rechtvaardiging hadden, ware het niet
de instelling van een anti-dumpingrecht.

van deze twee ondernemingen is gebleken dat zij
volledige wielen hadden ingevoerd die in de Volks
republiek China waren geassembleerd. Op de

iii) Begin dan wel aanzienlijke stijging van de

evenwel als buitenbanden, binnenbanden, velgen,
naven, vrijwielen, enz. met verschillende oorspong
en waren zij dienovereenkomstig bij invoer bij de

gekregen om authentieke stukken zoals certificaten

van oorsprong, facturen van producenten en

vervoerdocumenten te verzamelen, waren zij niet in
staat bij de verificaties ter plekke voldoende bewijs
materiaal over te leggen om de oorsprong van de
beweerde niet-Chinese delen te bewijzen, zoals dit
door de leveranciers was aangegeven op hun
facturen en bij de douane was aangegeven bij de

facturen van de leverancier verschenen deze wielen

verrichtingen

(13)

douane aangegeven als afzonderlijke delen met
voor elk deel een specifieke oorsprong.

Voor alle vijf betrokken ondernemingen zijn de
assemblageverrichtingen, dan wel hun invoer van
delen van rijwielen uit China met het oog op
assemblage van rijwielen, sedert 1992-1993, toen
het
oorspronkelijke
onderzoek
plaatsvond,
begonnen of aanzienlijk toegenomen .

De diensten van de Commissie konden derhalve

niet anders concluderen dan dat bij gebrek aan
bewijs van het tegendeel alle vanuit China gecon
signeerde delen van Chinese oorsprong waren en
dat onder deze omstandigheden 60 % of meer van
de totale waarde van de delen die waren gebruikt
voor de assemblage van rijwielen samengesteld uit
deze delen, van Chinese oorsprong was.

iv) 60 % van de totale waarde van de delen die
het geassembleerde product vormen
(14)

Voor de vijf assembleurs de vrijwel volledige stellen
fietsen in de Volksrepubliek China hadden besteld,
is vastgesteld dat alle delen voor deze stellen vanuit
China waren geconsigneerd. Drie van deze onder
nemingen erkenden dat zij bij de douane verkla
ringen hadden afgelegd dat alle vanuit China inge
voerde delen van Chinese oorsprong waren .
Twee andere assembleurs betoogden dat meer dan
40 % van de delen die zij voor de assemblage van
rijwielen gebruikten en die op deze stellen waren
gebaseerd, van oorsprong waren uit andere landen .
Er is evenwel vastgesteld dat de stellen met delen
die door deze twee ondernemingen waren besteld,
vanuit China waren geconsigneerd en dat delen van
EG-oorsprong slechts voor een zeer beperkte mate
werden gebruikt voor de assemblage van rijwielen

op basis van deze stellen van delen .

( 16)

Voorts werd gedurende verificatie ter plaatse vastge
steld dat de waarde van identieke delen van stellen

die vanuit China waren geconsigneerd naar deze
twee ondernemingen, per zending uiteenliep
zonder duidelijke reden hiervoor. Dit „grillige prijs
bepalen" heeft de nauwkeurige vaststelling van de
waarde der betrokken delen in de weg gestaan .
(17)

Een assembleur, die gedurende het onderzoek
tijdvak van ongeveer 75 % voor zijn rijwielpro
ductie stellen uit China had besteld, kon aantonen

dat hij voor de assemblage van de resterende 25 %
van zijn productie meer dan 40 % delen van
oorsprong uit andere landen dan China gebruikte .
Aan het slot van het onderzoektijdvak (maart 1996)
begon deze onderneming rijwielen te assembleren
die voorheen als stellen uit China waren besteld,

( 15)

Voor enkele uit China geconsigneerde delen legden
deze twee assembleurs Chinese certificaten van

oorsprong (formulier A) aan de douane voor,
teneinde in aanmerking te komen voor preferen
tiële behandeling voor de Chinese goederen die
onder het SAP vallen, terwijl de rest van de uit
China geconsigneerde goederen werd aangegeven
als zijnde van niet-Chinese oorsprong en deze
derhalve aan het gewone derde-landenrecht was
onderworpen . Met betrekking tot de delen die
werden aangegeven als van niet-Chinese oorsprong
zijnde — doch die vanuit China werden geconsig
neerd — moet erop worden gewezen dat de assem
bleurs

niet

in

staat

waren

de

niet-Chinese

oorsprong van deze delen te bewijzen . Hoewel deze
twee ondernemingen verruimde termijnen hebben

met gebruikmaking van delen van niet-Chinese
oorsprong die rechtstreeks waren aangekocht bij de
producenten of bij hun EG-dochterondernemingen
(zie punt 10). Voor deze rijwielen was de assem
bleur uiteindelijk gedurende verificatie ter plekke
in staat om aan te tonen dat de op deze wijze
tussen maart en oktober 1996 geassembleerde
modellen meer dan 40 % delen vanuit andere

landen dan de Volksrepubliek China bevatten . De
Commissiediensten hebben daarom bepaald dat
deze assembleur, ofschoon 75 % van zijn productie
gedurende het onderzoektijdvak meer dan 60 %
delen van oorsprong uit de Volksrepubliek China
bevatte, sedert maart 1996 zijn aandeel aan Chinese
delen had verlaagd tot onder 60 % van de totale
waarde aan delen van het geassembleerde product.

Nr. L 16/58
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v) De regel van de 25 % toegevoegde waarde op de

werd geconstateerd dat deze de dumpingvrije
uitvoerprijzen in het oorspronkelijke onderzoek
tijdvak hebben onderboden.

ingebrachte delen
( 18)

Voor alle vijf betrokken ondernemingen werd voor
de toegevoegde waarde in de Europese Gemeen
schap per model voor de ingebrachte delen gecon

(21 )

stateerd dat deze slechts tussen 10 en 16 % van de

kosten van vervaardiging van een volledig rijwiel
schommelde, en derhalve duidelijk onder de in
artikel 13, lid 2, onder b), van de basisverordening

gestelde drempel van 25 % lag.
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(22)

Als geheel is uit de vergelijking gebleken dat de
verkoopprijzen van geassembleerde rijwielen de
dumpingvrije uitvoerprijzen van Chinese rijwielen
in het oorspronkelijke onderzoektijdvak met
gemiddeld 14,5 % hebben onderboden .
Het bestaan van ondermijning in termen van
verkochte hoeveelheden vloeit rechtstreeks voort

uit de bevinding dat het invoervolume van de
Chinese rijwielen in het oorspronkelijke onder
zoektijdvak, in termen van hoeveelheden, in
aanzienlijke mate is vervangen door de invoer van
afgewerkte rijwielframes van Chinese oorsprong,
zoals is vastgesteld in punt 1 1 .

3. Ondermijning van de corrigerende werking
van het recht en bewijs van dumping

i) Ondermijning
( 19)

Teneinde vast te stellen of de corrigerende
uitwerking van het anti-dumpingrecht in termen
van verkoopprijzen was ondermijnd, werd een
vergelijking gemaakt van de prijzen bij verkoop
gedurende het onderzoektijdvak van in de
Gemeenschap uit Chinese delen geassembleerde
rijwielen gedurende het onderzoektijdvak door de
samenwerkende assembleurs („geassembleerde
rijwielen") met de „dumpingvrije"-uitvoerprijzen

In dit verband zij erop gewezen dat vanwege de
aanzienlijke mate van niet-samenwerking van de
zijde van de assembleurs (zie punt 25) geen recht
streekse informatie beschikbaar was over de totaal

verkochte hoeveelheid in de Gemeenschap geas
sembleerde rijwielen . De Commissie heeft evenwel
geconstateerd dat het volume rijwielen dat door het
kleine

van de Chinese rijwielen gedurende het oorspron
kelijke onderzoektijdvak (dat wil zeggen de werke

lijke prijzen bij uitvoer, na inklaring, vermeerderd
met het anti-dumpingrecht).

(20)

De vergelijking tussen identieke of vergelijkbare
groepen rijwielen werd exact volgens de methode
van het oorspronkelijk onderzoek gemaakt. Voor
elke groep werden gewogen gemiddelde prijzen
vastgesteld terwijl er op deze prijzen aanpassingen
werden aangebracht, teneinde er voor te zorgen dat
de vergelijking op hetzelfde handelsniveau plaats
vond, op basis van dezelfde nettoprijs en met verge
lijkbare afleveringsvoorwaarden. Vervolgens werd
voor elke groep vastgesteld of de prijzen bij
verkoop van geassembleerde rijwielen de dumping
vrije uitvoerprijzen van de Chinese rijwielen gedu
rende het oorspronkelijke onderzoektijdvak hadden

groepen waarop de vergelijking betrekking had.
Met betrekking tot de voor de vergelijking

medewerkende

assembleurs

was

medewerkende assembleurs beschikbaar zijn, alle
steun aan de gevolgtrekking dat de verkopen van in
de Gemeenschap uit Chinese delen geassembleerde
rijwielen de invoer van volledig afgewerkte Chinese
rijwielen in aanzienlijke mate hebben vervangen .

(23)

onderboden. Teneinde een gemiddelde marge vast
te stellen werd het totaal van de ondermijnings

marges voor die groepen waarvoor ondermijning
was vastgesteld, uitgedrukt als een percentage van
de totale dumpingvrije invoerwaarde (cif grens
Gemeenschap) van Chinese rijwielen, zoals in het
oorspronkelijke onderzoek was vastgesteld, voor alle

aantal

verkocht alleen al in het onderzoektijdvak in feite
24 % van de verkopen van vergelijkbare Chinese
rijwielen in het oorspronkelijke onderzoektijdvak
beliep, terwijl deze medewerkende assembleurs
25 % voor hun rekening hadden genomen van de
totale invoer van afgewerkte frames van Chinese
oorsprong gedurende de periode van onderzoek
naar ontwijking. Aldus leveren de cijfers die bij de

Gezien het voorafgaande wordt vastgesteld dat de
verkopen van rijwielen die in de Gemeenschap zijn
geassembleerd uit delen van oorsprong uit of
geconsigneerd vanuit China, de corrigerende
werking van de betrokken anti-dumping
maatregelen hebben ondermijnd, zowel qua
verkoopprijzen als qua hoeveelheden.

ii) Bewijs van dumping
(24)

De dumping werd per onderneming berekend aan
de hand van de populairste modellen van geassem
bleerde rijwielen (50 tot 100 % van hun omzet) (').
Deze modellen werden vergeleken met de eerder

gebruikte groepen rijwielen werd van 77 % van het
totaal verkochte volume van de betrokken assem

bleurs geconstateerd dat dit gelijkwaardige
modellen betrof zoals die van het oorspronkelijke
onderzoektijdvak, zodat deze derhalve voor de

vergelijking werden gebruikt. Van meer dan 90 %
van de voor de vergelijking gebruikte verkopen

(') Voor één van de ondernemingen was de vergelijking geba
seerd op de omzet van de aan niet-geassocieerde ondernemin
gen verkochte geassembleerde modellen sinds deze onderne
ming er niet in slaagde de Commissie voldoende nauwkeurige
informatie te verstrekken om op een betrouwbare wijze desbe
treffende transacties in verband te brengen met uiteindelijke
verkopen.
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vastgestelde normale waarden (met Taiwan in het
oorspronkelijke onderzoek als referentieland), en
met gebruikmaking van dezelfde acht criteria, dat
wil zeggen de categorie rijwiel, materiaal van het
frame, aantal versnellingen, derailleurs, pedaalaan
drijvingen, versnellingshandels, remsets en naven)
op een zo redelijk mogelijke wijze.

D. VOORGESTELDE MAATREGELEN

1 . Aard van de maatregelen: Uitbreiding van
het recht

(26)

Gezien het feit dat de normale waarden voor de

zijn.

Uit het onderzoek is gebleken dat de invoer van
voorgemonteerde, voorbehandelde of voorgeverfde
delen kenmerkend is voor assemblageverrichtingen .
Het merendeel der EG-producenten behandelt of
verft de delen die zij invoeren, en importeert geen
subsassemblages van fietsen. Een goed voorbeeld is
dat van de invoer van volledige wielen in tegen
stelling tot de invoer van velgen en naven :
EG-producenten importeren meer naven dan
velgen .

Taiwan .

Voor de betrokken ondernemingen werd een
dumpingmarge van 16 tot 53 % geconstateerd.

(25)

met

niet
(27)

Gezien de in punt 1 1 hierboven beschreven
belangrijke wijziging van het handelspatroon en bij
afwezigheid van medewerking van de zijde van vele
ondernemingen, bestaat er geen reden om aan te
nemen dat de niet-medewerkende ondernemingen
in mindere mate dan de medewerkende onderne

mingen de geldende anti-dumpingrechten hebben
ontweken .

Het anti-dumpingrecht zou derhalve niet alleen tot
medewerkende bedrijven maar ook tot niet
medewerkende bedrijven moeten worden uitge
breid. Elke andere behandeling zou in feite een
beloning aan de niet-medewerkende bedrijven
verlenen, een tegenstrijdigheid die bij ontwijking

nog onaanvaardbaarder is dan in een gewone
dumpingzaak. De genomen maatregelen zullen
evenwel op dergelijke wijze moeten worden vastge
steld dat zij alleen de invoer van delen betreffen die
worden gebruikt bij assemblageverrichtingen door
„ontwijkende" assembleurs.

Teneinde nu het gevaar te verkleinen dat een en
ander van invloed is op invoer waarbij niet van
ontwijking sprake is, in het bijzonder invoer van
niet-essentiële delen, zou de uitbreiding van het
recht tot de hoofdbestanddelen moeten worden

beperkt (zie kolom I van de tabel hieronder), dat
wil zeggen:
— geverfde of geanodiseerde of gepolijste en/of
gelakte frames (ook wanneer remmen en tand
wielen zijn aangebracht);
— geverfde of geanodiseerde of gepolijste en/of
gelakte voorvorken (ook wanneer remmen zijn
aangebracht);
— volledige wielen (met of zonder binnenbanden,
buitenbanden en kettingrad);
— sturen (ingeval zij worden aangeboden met een
boutsteel, rem en/of remhandel eraan vast);

— tandwielen (dat wil zeggen derailleurs, pedaal
aandrijvingen en vrijwieltandwielen);
— remmen (dat wil zeggen andere remmen en
remhandels).

G N code

Product

Frames

In verband met het geconstateerde zal het geldende
anti-dumpingrecht voor volledige rijwielen (30,6 %)
tot bepaalde rijwieldelen moeten worden uitgebreid
die van oorsprong zijn uit of worden geconsigneerd
vanuit China, met uitzondering van delen waarvan
wordt bewezen dat zij niet van Chinese oorsprong

betrokken exporteurs op het niveau fob Taiwan
waren vastgesteld, moesten de wederverkoopprijzen
in de Europese Gemeenschap met dit niveau verge
lijkbaar worden gemaakt. De feitelijke vergelijking
is dus vastgesteld aan de hand van fob China fob

4. Assemblageverrichtingen
medewerking

Nr. L 16/59

Uitbreiding
van de maatregelen

Oorspronkelijke
registratie

Daaropvolgende
inning

I

H

III

8714 91 10

— geverfd, of geanodiseerd of gepolijst
en/of gelakt

x

X

X

— andere

Voorvorken

8714 91 30

— geverfd, of geanodiseerd of gepolijst
en/of gelakt
— andere

x

x

x

Nr. L 16/60
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G N code

Product
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Uitbreiding
van de maatregelen

Oorspronkelijke
registratie

Daaropvolgende
inning

I

II

III

Velgen

871492 10

x

Naven

871493 10

x

Tandwielen

8714 99 50

Pedaalaandrijvingen

8714 96 30

Vrijwieltandwielen

8714 93 90

Andere remmen

8714 94 30

x

x

Remhandels

ex 8714 94 90

Complete wielen

ex 8714 99 90

x

8714 99 10

x

Sturen

zijn EG-producenten die in voorafgaande onder
zoeken deel uitmaakten van de bedrijfstak van de
Gemeenschap. De anderen die aan de oorspronke
lijke procedure niet hadden deelgenomen, konden
aan de hand van de, ter plekke geverifieerde,
antwoorden op de vragenlijst als EG-producenten
worden geïdentificeerd. Het anti-dumpingrecht op
rijwielen uit China dient om die reden niet tot de
invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen die in
de verrichtingen van deze ondernemingen worden
gebruikt, te worden uitgebreid.

2. Inning van het recht op de geregistreerde
invoer

(28)

Het volgens Verordening (EG) nr. 703/96 geregi
streerde recht bij invoer zou slechts mogen worden
geïnd voor de in punt 27 hierboven beschreven
delen .

(29)

Ondernemingen die zijn vrijgesteld van het over
eenkomstig punt 32 hieronder uitgebreide anti
dumpingrecht, zouden eveneens van de inning van
het recht op de met registratie gepaard gaande
invoer moeten worden vrijgesteld.

Bovendien werd het eveneens juist geacht om het
anti-dumpingrecht op rijwielen uit China niet uit
te breiden tot de delen die waren gebruikt bij de
assemblageverrichtingen van de onderneming die

E. VRIJSTELLING VAN DE UITBREIDING VAN
HET RECHT

sedert maart 1996 haar aandeel aan Chinese delen

(30)

had verlaagd tot onder de 60 % (zie de punten 10
en 17), aangezien deze onderneming vanaf dat
moment niet kon worden geacht het geldende
anti-dumpingrecht te ontwijken .

In artikel 13, lid 4, van de basisverordening is
bepaald dat producten van de maatregel worden
vrijgesteld wanneer zij vergezeld gaan van een certi
ficaat waarin wordt verklaard dat bij de invoer geen

ontwijking heeft plaats gevonden. Wanneer gedu
rende het onderzoek naar ontwijking een goedkeu
ring wordt verleend, dient de inning vin het recht
voor de invoer die overeenkomstig artikel 2 van

Verordening (EG) nr. 703/96 was geregistreerd, niet
plaats te vinden.

(31 )

Voor het afgeven van certificaten is voorafgaande
goedkeuring nodig van de Commissie, of van de
Raad, indien zij worden verleend bij uitbreiding
van de maatregel . Een vergunning kan alleen
worden verleend na een diepgaand onderzoek van
de feiten .

(32)

De Commissie heeft van de in punt 7 genoemde
ondernemingen die de Commissie na de inleiding
van het onderzoek hadden benaderd, verzoeken om

dergelijke certificaten ontvangen. Deze verzoeken
werden ontvangen vóór de in Verordening (EG) nr.
703/96 aan de partijen gestelde termijn om zich
bekend te maken . De meeste van deze verzoekers

(33)

Door de in punt 8 genoemde partijen, die de
Commissie na de in Verordening (EG) nr. 703/96
gestelde termijn voor de partijen om zich bekend te
maken, hadden benaderd, werden ook verzoeken

ingediend. Er zij opgemerkt dat in artikel 13, lid 4,
van de basisverordening geen termijn wordt gesteld
voor het aanvragen van certificaten van niet
ontwijking.
De Commissie heeft deze ondernemingen terstond
na ontvangst van hun verzoeken vragenlijsten
toegezonden . De Commissie is evenwel nog niet in
staat geweest te verifiëren of deze partijen assem
bleurs dan wel importeurs zijn en/of de verrich
tingen waarbij de ingevoerde goederen worden
gebruikt, onder artikel 13, lid 2, van de basisveror
dening vallen. Voorts kan niet worden uitgesloten
dat ter zake meer ondernemingen een certificaat
van niet-ontwijking zullen aanvragen wanneer de
maatregel eenmaal is uitgebreid.

18. 1 . 97
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(35)
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Om er nu voor te zorgen dat ondanks een late
aanvraag door de betrokken ondernemingen, de
partijen die het recht niet ontwijken naar behoren
van de uitbreiding van het recht tot de invoer van
delen worden vrijgesteld, zou de goedkeuring van
deze verordening het de Commissie niet onmoge
lijk moeten maken nog hangende of toekomstige
aanvragen te onderzoeken, gericht op goedkeuring
van de vrijstelling van de invoer van het uitgebreide
recht. Ingeval een onderneming gedurende het
onderzoek een niet-ontwijkingscertificaat heeft
aangevraagd, zou een eventuele vrijstelling van
kracht moeten worden met ingang van het tijdstip
van inleiding van het onderhavige onderzoek naar
ontwijking. Ingeval een onderneming na de uitbrei
ding van het recht om een certificaat verzoekt, zou
een eventuele vrijstelling alleen van kracht worden
met ingang van het tijdstip van de aanvrage. Even
eens moet er voor worden gezorgd dat wanneer er,
na onderzoek van een verrichting, een ontwijkings
praktijk wordt aangetroffen, de verschuldigde uitge
breide rechten daadwerkelijk kunnen worden geïnd
(zie punt 43).
De werking van het stelsel van toekenning van een

vergunning en van de daaropvolgende uitgifte van

voor vervangingsdoeleinden, waarvan wordt aange
nomen dat deze geen ontwijking vormen . In laatst
genoemd geval zal de invoer van hoofdbestand

delen van rijwielen een vrij beperkt economisch

belang hebben en zal het onwaarschijnlijk zijn dat
daardoor de uitwerking van het bestaande recht zal
worden ondermijnd in termen van hoeveelheden

rijwielen die met behulp van dergelijke ingevoerde
delen kunnen worden vervaardigd (artikel 13, lid 2,
onder c), van de basisverordening).
Teneinde het mogelijk te maken dat tussenper
sonen die niet rechtstreeks hoofdbestanddelen van

rijwielen invoeren deze delen van importeurs
aankopen en deze wederverkopen voor assemblage
verrichtingen die geen ontwijking inhouden, moet
er op dergelijke transacties eveneens controle
worden uitgeoefend in het kader van het systeem
van toezicht op het eindgebruik.

(39)

rechtstreekse invoer van niet met ontwijking
gepaard gaande assemblageverrichtingen .
(40)

certificaten is in artikel 13, lid 4, van de basisveror

De toekenning van een vergunning hangt ervan af
of de goederen niet worden gebruikt bij een assem
blageverrichting die een vorm van ontwijking
inhoudt overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de
basisverordening. Daarom moet er, in het geval de
assembleurs niet rechtstreeks invoeren, een proce
dure worden ontworpen waarmee het mogelijk
wordt zeker te stellen of invoer van hoofdbestand

delen van rijwielen al dan niet ten behoeve van
ontwijking wordt benut.
(37)

(41 )

In dit verband en met het oog op hangende of
toekomstige verzoeken, zou de Commissie ermee
moeten worden belast binnen een dergelijk stelsel
lijsten van ondernemingen op te stellen waarvan de
vrijstelling, van het uitgebreide recht is toegestaan.

(42)

Teneinde ertoe aan te sporen zich van ontwijkings
praktijken te onthouden, dient het beheer van het
stelsel van vrijstelling de mogelijkheid te bieden de
toestand te herzien voor de ondernemingen waar
ontwijking was aangetroffen, doch die hun verrich
tingen dusdanig hebben gewijzigd dat aan de

Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van het
eindgebruik, en wel van artikel 82 van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 (') (communautair douanewet
boek) en de artikelen 291 en volgende van Verorde
ning (EEG) nr. 2454/93 (2) (de toepassingsbepalin
gen). Dit mechanisme is dienovereenkomstig in het

omstandigheden van ontwijking niet langer wordt
voldaan. Het moet eveneens mogelijk zijn om
vrijstellingen die niet langer gerechtvaardigd zijn,
in te trekken . Ten slotte zou voor elke nieuwe

verrichting de mogelijkheid moeten bestaan een
onderzoek door de Commissie aan te vragen met
het oog op vrijstelling van het recht. Om deze
redenen moeten alle vrijstellingen, met inbegrip
van die voor de in punt 32 bedoelde ondernemin
gen, krachtens de Commissieverordening worden

kader van de wetgeving ter bestrijding van ontwij

king toe te passen op het afgeven van goedkeuring
voor certificaten van niet-ontwijking, overeenkom

stig artikel 13, lid 4, van de basisverordening.
Het eindgebruik omwille waarvan de invoer in
aanmerking zou komen voor vrijstelling van het
anti-dumpingrecht wordt gedefinieerd onder
verwijzing naar i) assemblageverrichtingen waarvan
is geconstateerd dat deze geen ontwijking inhielden
en ii) het gebruik van hoofdbestanddelen van
rijwielen in kleine hoeveelheden door op kleine
schaal opererende marktdeelnemers, met name

(') PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1 .
2 PB nr. L 253 van 11 . 10. 1993, blz. 1 .

Voor de nodige flexibiliteit om het stelsel van
vrijstelling waar nodig aan te passen, is het zinvol
dat de uitvoeringsregels van het vrijstellingssysteem
worden vastgelegd in een door de Commissie, na
raadpleging van het Raadgevend Comité, vast te
stellen verordening.

bestaande mechanisme van douanetoezicht op het

(38)

Ten slotte moet het stelsel ook vrijstelling van het
uitgebreide recht mogelijk maken ten behoeve van

dening niet volledig uiteengezet. In dit opzicht
diene het volgende :

(36)

Nr. L 16/61

toegestaan .

(43)

Zonodig moet de mogelijkheid worden geboden
om de invoer voorwaardelijk van het uitgebreide
recht vrij te stellen terwijl de verrichtingen waar
voor zij bedoeld zijn, voorwerp van onderzoek zijn .
Doch om ervoor te zorgen dat in het geval dat bij
een verrichting ontwijking wordt geconstateerd, het
uitgebreide recht daadwerkelijk kan worden geïnd,
worden de douaneautoriteiten ertoe gemachtigd zo
nodig een zekerheid te eisen.

Nr. L 16/62

(44)
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Aangezien dit het eerste geval is waarin anti
dumpingmaatregelen worden uitgebreid en waar
vrijstellingen overeenkomstig artikel 13, lid 4, van
de basisverordening worden verleend, zal de
Commissie het stelsel van vrijstelling voortdurend
evalueren om het zo nodig aan te passen teneinde
rekening te houden met de ervaring die zij met de
werking van dit systeem heeft opgedaan .

2. Hoofdbestanddelen van rijwielen die vanuit de
Volksrepubliek China worden geconsigneerd, worden
aangemerkt als van oorsprong uit dat land, tenzij door het
voorleggen van een certificaat van oorsprong, afgegeven
overeenkomstig de in de Gemeenschap van kracht zijnde
bepalingen van oorsprong, kan worden bewezen dat de
betrokken delen van oorsprong zijn uit een ander welbe
paald land.

F. PROCEDURE

Ingeval hoofdbestanddelen van rijwielen vanuit een ander
land dan de Volksrepubliek China worden geconsigneerd,
kunnen de douaneautoriteiten eisen dat een certificaat van

(45)

De belanghebbende partijen werden in kennis
gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen
aan de hand waarvan de Commissie voornemens

was voor te stellen het geldende definitieve anti
dumpingrecht uit te breiden tot de betrokken
delen; zij kregen de gelegenheid hierop te reageren.

Tevens zijn de belanghebbende partijen in kennis
gesteld van de voornaamste kenmerken van het
stelsel van vrijstelling dat zal worden vastgesteld
(zie punt 37),

oorsprong wordt voorgelegd dat is afgegeven overeenkom
stig de in de Gemeenschap van kracht zijnde bepalingen
van oorsprong, en waarbij wordt verklaard dat de
betrokken delen van oorsprong zijn uit een ander land
dan de Volksrepubliek China.

3 . Het bij lid 1 uitgebreide recht wordt geïnd op de
invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong
uit de Volksrepubliek China, geregistreerd overeenkom
stig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 703/96 en artikel
14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96.

4. Tenzij anders wordt bepaald, zijn de geldende bepa
lingen in verband met douanerechten van toepassing.
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 3
Artikel 1

„Hoofdbestanddelen van rijwielen" in de zin van deze
verordening zijn :

— geverfde, of geanodiseerde, of gepolijste en/of gelakte
frames van rijwielen, thans in te delen onder GN-code
ex 8714 91 10 ,

— geverfde, of geanodiseerde, of gepolijste en/of gelakte
voorvorken van rijwielen, thans in te delen onder
GN-code ex 8714 91 30,

— derailleurs (GN-code 8714 99 50),

— pedaalaandrijvingen (GN-code 8714 96 30), en
— vrijwieltandwielen (GN-code 8714 93 90),
al dan niet in stellen aangeboden,
— andere remmen (GN-code 8714 94 30), en
— remhandels (GN-code ex 8714 94 90),
al dan niet in sets aangeboden,

— volledige wielen, al dan niet met binnenbanden,
buitenbanden en kettingrad, thans in te delen onder
GN-code ex 8714 99 90, en

— sturen, thans in te delen onder GN-code 8714 99 10,

al dan niet aangeboden met een boutsteel, rem en/of
versnellingshandel daaraan vast.
Artikel 2

1 . Het bij Verordening (EG) nr. 2474/93 ingestelde
definitieve anti-dumpingrecht op de invoer van rijwielen
van GN-code 8712 00 en van oorsprong uit de Volksrepu
bliek China, wordt hierbij uitgebreid tot de invoer van
hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit de
Volksrepubliek China.

1 . De Commissie stelt, na raadpleging van het Raadge
vend Comité, bij verordening de nodige maatregelen vast
om goedkeuring te geven voor de vrijstelling van de
invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen die geen
ontwijking van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93
ingestelde anti-dumpingrecht inhoudt, van het bij artikel
2 uitgebreide recht.
2.
In het bijzonder zullen in de verordening van de
Commissie voorschriften worden gegeven voor:

— de goedkeuring van de vrijstelling en het toezicht op
de invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen die
gebruikt worden door ondernemingen waarvan de
assemblageverrichtingen niet met ontwijking gepaard
gaan,

— de goedkeuring van de vrijstelling en het toezicht op
invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen, in het
bijzonder door tussenpersonen, of met betrekking tot
invoer voor gebruik in kleine hoeveelheden door
kleinschalige bedrijven,
— de regels met betrekking tot de werking van dergelijke
vrijstellingen, overeenkomstig de ter zake geldende
douanebepalingen, en
— de uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten
en de Commissie betreffende de werking van derge
lijke vrijstellingen .
3 . Tevens zullen in de verordening van de Commissie
voorschriften worden gegeven voor:

a) onderzoek naar de vraag of aan de voorwaarden voor
niet-ontwijking is voldaan, in het bijzonder in geval
van verzoeken met betrekking tot:
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— assemblageverrichtingen door partijen die zich
gedurende het onderzoek, doch na de in artikel 3
van Verordening (EG) nr. 703/96 gestelde termijn
bekend hebben gemaakt,
— assemblageverrichtingen van partijen die hoofdbe
standdelen van rijwielen voor de vervaardiging of
assemblage van rijwielen pas begonnen te
gebruiken na het onderzoektijdvak dat op 31 maart
1996 verstreek,

— assemblageverrichtingen waarvan werd geconsta
teerd dat deze gedurende het onderzoek met
ontwijking gepaard gingen,
— andere assemblageverrichtingen waarbij hoofdbe
standdelen voor de vervaardiging of assemblage van
rijwielen werden gebruikt door partijen die zich
gedurende het onderzoek niet bekend hadden
gemaakt, en

b) de nodige procedurele bepalingen voor een dergelijk
onderzoek, en in het bijzonder de voorwaarden waar
onder toekomstige verzoeken voor een onderzoek
zullen worden aanvaard. Hiertoe zullen in de verorde

ning van de Commissie, ingeval hoofdbestanddelen
van rijwielen voor vrij verkeer worden aangegeven voor
een assemblageverrichting waarvoor een onderzoek
door de Commissie hangende is, eveneens bepalingen
worden gegeven, inhoudende :
— dat de betaling van de douaneschuld uit hoofde van
het anti-dumpingrecht dat ingevolge artikel 2 is
uitgebreid of moet worden geïnd mag worden
opgeschort, in afwachting van de uitkomst van het
onderzoek door de Commissie,

— dat ingeval bij onderzoek van de verrichting wordt
geconstateerd dat deze niet met ontwijking gepaard
gaat, de ingevolge artikel 2 ontstane douaneschuld
te niet mag worden gedaan, en
— dat in andere gevallen de opschorting van de
douaneschuld mag worden opgeheven .

Nr. L 16/63

Tevens kan de Commissie in haar verordening voor
schrijven dat douaneautoriteiten het stellen van een

zekerheid kunnen verlangen wanneer dit nodig is om de
betaling van de douaneschuld te verzekeren ingeval de
schorsing wordt opgeheven .
4.

Na een onderzoek uit hoofde van lid 3 kan de

Commissie, indien dit gerechtvaardigd is, na overleg met
het Raadgevend Comité, besluiten tot goedkeuring van de
vrijstelling van de betrokken verrichting van de uitbrei
ding van de maatregelen overeenkomstig artikel 2.

5. Goedkeuringen van vrijstellingen, verleend ingevolge
de verordening van de Commissie, hebben terugwerkende
kracht tot aan het tijdstip van de inleiding van het onder
havige onderzoek naar ontwijking, mits de betrokken
partij zich gedurende dit onderzoek bekend heeft

gemaakt. De terugwerkende kracht geldt in andere
gevallen tot aan de datum van het verzoek om goedkeu
ring.

6. In de verordening van de Commissie wordt ook
bepaald dat, wanneer dit gerechtvaardigd is en nadat
overleg met het Raadgevend Comité is gepleegd, de
vrijstelling wordt ingetrokken.
Artikel 4

De douaneautoriteiten wordt hierbij opgedragen niet
verder te gaan met registratie overeenkomstig artikel 2
van Verordening (EG) nr. 703/96 en artikel 14, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 384/96 van frames, vorken, velgen
en naven van rijwielen, van onderscheidenlijk de
GN-codes

8714 91 10,

8714 91 30,

8714 92 10

en

8714 93 10 .

Artikel 5

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, 10 januari 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. VAN AARTSEN
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VERORDENING (EG) Nr. 72/97 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 1997

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen
om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector melk en
zuivelprodukten, die in januari 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die
is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Europa-Overeenkomsten met
de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de
Slowaakse Republiek
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

bepaalde aangevraagde hoeveelheden voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 1997 worden verminderd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EEG) nr. 584/92 van de
Commissie van 6 maart 1992 houdende bepalingen voor

de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van
de regeling waarin is voorzien bij de Europa
Overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en,
anderzijds, respectievelijk de Republiek Polen, de Repu
bliek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de
Slowaakse Republiek ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 2500/96 (2), en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende dat de invoercertificaten die zijn aange
vraagd voor de in Verordening (EEG) nr. 584/92 vermelde
produkten voor bepaalde produkten op grotere hoeveel
heden betrekking hebben dan beschikbaar zijn; dat bijge
volg percentages moeten worden vastgesteld waarmee

Artikel 1

Op grond van Verordening (EEG) nr. 584/92 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 ja
nuari

tot en

met 31

maart

1997 worden voor de

produkten van de GN-codes vermeld in de bijlage, per
land van oorsprong ingewilligd tot de daar aangegeven
percentages.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 62 van 7. 3. 1992, blz. 34.

2 PB nr. L 338 van 28 . 12. 1996, blz. 61 .

1,1

in %

1,7

0405 10 11
0405 10 19
Boter

Polen

8 ,—

0406
Kaas

1,2

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

1,3

0405 10 11
0405 10 19
Boter

1,7

0402 21 19
0402 21 91

0402 10 19

2,1

0405 10 19
Boter

0405 10 11

6,4

Moravsky blok (')

ex 0406 40 90
0406 90 29
ex 0406 90

Slowaakse Republiek

(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacskai, Ban, Delicacy cheese „Moson", Delicacy cheese „Pelso", Goya, Ham-shaped, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

9,1

Moravsky blok (')

ex 0406 40 90
0406 90 29
ex 0406 90

Tsjechische Republiek

100 ,—

Balaton (2)

ex 0406 90 88

ex 0406 90 87

ex 0406 90 86

Hongarije

(in ton)

NL

(') Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kashkaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

en produkt

GN-code

Land
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VERORDENING (EG) Nr. 73/97 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 1997
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de
invoercertificaataanvragen voor bepaalde produkten in de sector melk en
zuivelprodukten, die in januari 1997 zijn ingediend op grond van de regeling die
is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten betreffende
vrijhandel met de Republiek Estland, de Republiek Letland en de Republiek
Litouwen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

maart 1997 aangevraagde hoeveelheden worden vermin
derd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 1713/95 van de Commissie
van 13 juli 1995 houdende bepalingen voor de uitvoering,
in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling
waarin is voorzien bij de Associatieovereenkomsten
tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de
Baltische Staten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

(EG) nr. 2389/96 (2), en met name op artikel 4, lid 4,
Overwegende dat de invoercertificaten die zijn aange
vraagd voor de in Verordening (EG) nr. 1713/95 vermelde
produkten, voor bepaalde produkten op grotere hoeveel
heden betrekking hebben dan beschikbaar zijn; dat bijge

volg percentages moeten worden vastgesteld waarmee
bepaalde voor de periode van 1 januari tot en met 31

Artikel 1

Op grond van Verordening (EG) nr. 1713/95 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1
januari tot en met 31 maart 1997 voor de produkten van
de in de bijlage vermelde GN-codes worden, per land van
oorsprong, ingewilligd tot maximaal de daar aangegeven
percentages.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 163 van 14. 7. 1995, blz. 5.
2) PB nr. L 326 van 17. 12. 1996, blz. 24.

0405 10 11

0402 10 19
0402 21 19

1,3

GN-code

¡n %

2,—

0405 10 19
Boter

Republiek Estland

Landen

100,—

0406
Kazen

5,6

0402 21 19

0402 10 19

4,1

Boter

0405 10

80 ,—

0406

Republiek Letland

BIJLAGE

—

ex 0402 29

1,9

0402 21 19

0402 10 19

2,7

0405 10 11
0405 10 19
Boter

42,4

0406

Republiek Litouwen

—

0402 99 11
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VERORDENING (EG) Nr. 74/97 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 1997

inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het
beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid (>), en met name
op artikel 24, lid 1 , onder b),
Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de voor
voedselhulp in aanmerking komende landen en organisa
ties en de algemene criteria voor het vervoer van de voed
selhulp 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 melkpoeder heeft toege
wezen ;

Overwegende dat dit product 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 producten voor levering
als communautaire voedselhulp (2), gewijzigd bij Verorde

ning (EEG) nr. 790/91 (3); dat met name de leveringster

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap zuivelproducten 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 gemaakte 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, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 166 van 5. 7. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .

h) PB nr. L 81 van 28. 3. 1991 , blz. 108.
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PARTIJ A
1 . Maatregel nr. ('): 1113/95
2. Programma: 1995

3. Begunstigde (2): UNHCR (à 1 attention de Mme Seinet), case postale 2500, CH-1211 Genève 2 dépôt
(tel. (41-22)739 81 37; fax 739 85 63)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde:

A: UNHCR Branch Office, Khartoum (tel (871 ) 175 42 72; fax 175 42 73; telex 22431 HCR SD)
5. Plaats of land van bestemming (5): Soedan

6. Beschikbaar te stellen product: gevitamineerde magere-melkpoeder

7. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (*): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (I.B.l )
8 . Totale hoeveelheid (ton): 110
9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften Q: zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 ( 1.B.3)
zie PB nr. C 267 van 13. 9. 1996, blz. 1 (6.3 A en B.l )
Voor de opschriften te gebruiken taal: Engels
Bijkomende vermeldingen: „Expiry date . .

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
De vervaardiging van de magere-melkpoeder moet geschieden na de toekenning van de levering
12. Leveringsconditie: franco loshaven — gelost
13 . Laadhaven : —

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

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 23 . 3 . 1997

18. Uiterste datum voor de levering: 27. 4. 1997

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving
20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 3. 2. 1997 om 12
uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 17. 2. 1997 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van verscheping:
24 . 3 tot 6. 4. 1997

c) uiterste datum voor de levering: 11 . 5. 1997

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ecu per ton
23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(alleen op nummer: 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 13. 1 . 1997, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 2504/96 van de Commissie (PB nr. L 338 van 28. 12. 1996, blz. 77)

Nr. L 16/69

Nr. L 16/70
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PARTIJ B

1 . Maatregel nr. ('): 1237/95 (B 1 ); 1238/95 (B 2)
2. Programma: 1 995

3. Begunstigde (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag (tel.: (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01 ;
telex 30960 EURON NL)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde f): door de begunstigde aan te wijzen
5. Plaats of land van bestemming: Cuba

6. Beschikbaar te stellen product: volle-melkpoeder
7. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) ( 6): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (I.C.l )
8 . Totale hoeveelheid (ton): 195

9. Aantal partijen: 1 in 2 delen (B 1 : 90 ton : B 2: 105 ton)

10. Verpakking en opschriften Q (8): zie PB nr. C 267 van 13 . 9. 1996, blz. 1 (6.3 A en B.2),
zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (I.C.3)
Voor de opschriften te gebruiken taal: Spaans

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap
De vervaardiging van de volle-melkpoeder moet geschieden na de toekenning van de levering
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: 24. 2 — 16. 3. 1997
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: 3. 2. 1997 om 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel)
21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 17. 2. 1997 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven: 10 — 30. 3. 1997
c) uiterste datum voor de levering: —

22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ecu per ton
23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(alleen op nummer: 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 13. 1 . 1997, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 2504/96 van de Commissie (PB nr. L 338 van 28 . 12. 1996. blz. 77)
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Voetnoten

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

(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor verzending zijn vereist.

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

(4) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB nr. L 210 van 1 . 8 . 1987, blz. 56), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB nr. L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de
restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is
vermeld in punt 25 van deze bijlage.
Het bedrag van de restitutie wordt in nationale valuta omgerekend met de landbouwomrekeningskoers
die van toepassing is op de dag waarop de douaneformaliteiten voor uitvoer worden vervuld. Het bepaalde
in de artikelen 13 tot en met 17 van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (PB nr. L 108 van
1 . 5. 1993, blz. 106), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1482/96 (PB nr. L 188 van 27. 7. 1996,
blz. 22), is niet van toepassing op dit bedrag.
(*) Voor het adres van de delegatie van de Commissie waarmee degene aan wie wordt gegund contact moet
opnemen, zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 33.

(6) Degene aan wie is gegund legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de
volgende bescheiden voor:
— een gezondheidscertificaat,
— voor partij B: een door een officiële instantie afgegeven gezondheidscertificaat waarin door een
dierenarts wordt verklaard dat het product is verkregen door verwerking van gepasteuriseerde melk

die afkomstig is van gezonde dieren en is verwerkt onder uitstekende hygiënische omstandigheden

die door gekwalificeerd technisch personeel worden gecontroleerd, en dat in het gebied waar de
rauwe melk is voortgebracht, geen mond- en klauwzeer, noch enige andere besmettelijke/
overdraagbare ziekte waarvoor een meldingsplicht bestaat, is geconstateerd in de periode van twaalf
maanden vóór de verwerking.
Dit gezondheidscertificaat bevat de gegevens over de temperatuur en de duur van de pasteurisatie, de
gegevens over de temperatuur en de duur van het sproeidrogen in de poedertoren, en de datum van
minimale houdbaarheid.

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

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

De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laad

haven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het
weghalen van de containers uit de terminal. Artikel 13, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
2200/87 is niet van toepassing.

Degene aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de
volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per verladingsnummer zoals
aangegeven in het bericht van inschrijving.
Degene aan wie is gegund moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Sysko locktainer 180
seal), waarvan het nummer moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde.
(9) De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden naar Willis Corroon Scheuer, Postbus
1315, NL-1000 BH Amsterdam.
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Nr. L 16/72
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VERORDENING (EG) Nr. 75/97 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de
balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de
sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de
Gemeenschap
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canari
sche eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende dat de balans voor de voorziening en de
steunbedragen voor de levering aan de Canarische
eilanden van producten van de sector varkensvlees zijn
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1487/95 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 11 56/96 (4);

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2348/96 tot
wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1600/92 en nr.
1601 /92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde

GN-codes 1601 en 1602 met een jaar is verlengd; dat het
bijgevolg nodig is de producten van de GN-codes 1601 en
1602 opnieuw in de voorzieningsbalans op te nemen en
de met ingang van 1 januari 1997 toe te passen steunbe
dragen voor producten uit de Gemeenschap vast te stel
len; dat Verordening (EG) nr. 1487/95 dienovereenkom
stig moet worden gewijzigd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1487/95
worden vervangen door de bijlagen bij deze verordening.
Artikel 2

landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en
Madeira en de Canarische eilanden als overgangsmaat

regel de toepassing van de regeling voor de voorziening
met producten van de sector varkensvlees van de

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

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

173
320
145
153

van
van
van
van

27.
11 .
29 .
27.

6. 1992, blz. 13 .
12. 1996, blz. 1 .
6. 1995, blz. 63 .
6. 1996, blz. 17.
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Nr. L 16/73

BIJLAGE

„BIJLAGE I

Ramingsbalans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector
varkensvlees, voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

GN-code

çx 0203

Vlees van varkens, vers of gekoeld

ex 0203

Vlees van varkens, bevroren

1601 00

Hoeveelheid

Omschrijving

(in ton)

- C)
19 000 (2)

Worst van alle soorten , van vlees, van slachtafvallen of van bloed;

bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie
1602 20 90

Andere bereidingen en conserven van levers van andere dieren dan
ganzen of eenden

6 000 (')
300 (')

Andere bereidingen en conserven van vlees of slachtafvallen van
varkens
1602 41 10

hammen en delen daarvan

2 000 0

1602 42 10

schouders en delen daarvan

1 500 (')

1602 49

andere, mengsels daaronder begrepen

2 000 (')

(') voor deze producten zijn de hoeveelheden bepaald voor het eerste semester 1997.
(2) waarvan 5 000 ton voor de verwerkende en/of de verpakkingssector.

BIJLAGE II

Steunbedragen voor producten van de markt van de Gemeenschap
(in ecu/100 kg netto)
Productcode

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

21
22
22
29
29
29
29

10
11
19
11
13
15
55

Steunbedrag
7,1
10,7
7,1
7,1
10,7

9000
9100
9100
9100
9100
9100
9110

7,1
12,1

1601 00 91 9100
1601 00 99 9100

10,7
7,1

1602 20 90 9100

3,6

1602 41 10 9210
1602 42 10 9210
1602 49 11 9190

12,1

1602 49 13 9190
1602 49 19 9190

8,6
—

—

7,1

Noot: De productcodes en de voetnoten zijn aangegeven in Verordening (EEG) nr.
3846/8 7 ".
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VERORDENING (EG) Nr. 76/97 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 1997

betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de
sector varkensvlees in Duitsland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector varkensvlees ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 20,
Overwegende dat, vanwege het uitbreken van klassieke
varkenspest in bepaalde produktiegebieden in Duitsland,
door de Commissie voor dit land maatregelen zijn vastge
steld bij Beschikking 93/566/EG van 4 november 1993
tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband
met klassieke varkenspest in Duitsland en houdende
vervanging van Beschikking 93/539/EEG (3), en dat voor
Duitsland buitengewone maatregelen ter ondersteuning
van de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 3088/93 van de Commissie (4), die is ingetrokken
bij Verordening (EG) nr. 2066/94 (*);

Overwegende dat de aanwezigheid van klassieke varkens
pest in de produktiegebieden van Neder-Saksen en de
bestrijding van deze epizoötie gedurende een lange
periode zeer veel aandacht van het ambtelijke apparaat
hebben gevergd; dat het daardoor niet mogelijk was snel
duidelijkheid over de precieze aard van de aankopen in de
streek van Damme te verkrijgen en uit te maken of deze
aankopen waren gedaan in het kader van de veterinaire
maatregelen dan wel de buitengewone maatregelen ter
ondersteuning van de markt; dat deze aankopen als gevolg

van die vertraging niet meer konden worden opgenomen
in de ondersteuningsmaatregelen die waren ingesteld bij
de ondertussen ingetrokken Verordening (EG) nr. 3088/
93;

Overwegende dat deze aankopen hetzelfde positieve effect
op de markt hebben gehad als de aankopen die zijn
gedaan in het kader van Verordening (EG) nr. 3088/93;
dat het derhalve gerechtvaardigd is deze aankopen gelijk
te stellen met de bij Verordening (EG) nr. 3088/93 vastge
stelde buitengewone maatregelen ter ondersteuning van
de markt en de in die verordening bepaalde wijze van
financiering toe te passen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

Overwegende dat de buitengewone maatregelen ter onder
steuning van de markt, die zijn toegepast van 29 oktober
1993 tot en met 18 augustus 1994, voorzagen in de
aankoop door de Duitse autoriteiten van levende varkens

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

van herkomst uit het beschermde gebied en de

verwerking ervan tot, overwegend, produkten voor andere
doeleinden dan menselijke consumptie;

Artikel 1

Overwegende dat de Duitse veterinaire autoriteiten tussen

Duitse veterinaire autoriteiten tussen december 1993 en

december 1993 en maart 1994 levende varkens hebben

maart 1994 in de streek van Damme hebben gedaan,
wordt aangemerkt als een buitengewone maatregel ter
ondersteuning van de markt.

1.

aangekocht die afkomstig waren uit het beschermde
gebied in de door een hoge varkensdichtheid geken

De aankoop van 90 106 levende varkens die de

merkte streek van Damme; dat de betrokken varkens

vielen onder de beperkingen van het vrije verkeer van
varkens die het gevolg waren van de maatregelen om de
verspreiding van klassieke varkenspest tegen te gaan, en
dat de aankoop ervan heeft bijgedragen tot het voor
komen van een ernstige verstoring van de varkensmarkt
in Duitsland; dat deze varkens op dezelfde wijze zijn
verwerkt als de in Verordening (EG) nr. 3088/93 bedoelde

2. De aankoop van 63 074 levende varkens wordt
gedekt door de begroting van de Gemeenschap.
3 . De aankoop van 27 032 levende varkens wordt
gedekt door de nationale begroting.

varkens;
Artikel 2

(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

282
349
273
277

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
31 . 12. 1994, blz. 105.
5. 11 . 1993, blz. 30 .
10. 11 . 1993, blz. 30.

5 PB nr. L 213 van 18 . 8 . 1994, blz . 8 .

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

18 . 1 . 97

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 16/75

Nr. L 16/76

("" NLI

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

18 . 1 . 97

VERORDENING (EG) Nr. 77/97 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 1997

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen
om invoercertificaten voor bepaalde kaassoorten, die in januari 1997 zijn
ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de
Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Europa-Overeenkomsten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

volg percentages moeten worden vastgesteld waarmee
bepaalde aangevraagde hoeveelheden voor de periode van
1 januari tot en met 31 maart 1997 worden verminderd,

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1588/94 van de Commissie
van 30 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de
regeling waarin is voorzien bij de Interimovereenkomsten
tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respec
tievelijk, Bulgarije en Roemenië ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2499/96 (2), en met name op artikel
4, lid 4,

Overwegende dat de invoercertificaten die zijn aange
vraagd voor de in Verordening (EG) nr. 1588/94 vermelde
produkten voor bepaalde produkten op grotere hoeveel
heden betrekking hebben dan beschikbaar zijn; dat bijge

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Op grond van Verordening (EG) nr. 1588/94 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1
januari tot en met 31 maart 1997 worden voor de in de
bijlage vermelde produkten en GN-codes per land van
oorsprong ingewilligd tot de daar aangegeven percentages.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 167 van 1 . 7. 1994, blz. 8 .
M PB nr. L 338 van 28. 12. 1996, blz. 58.

NL I
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Nr. L 16/77

BIJLAGE

B.l . Verlaging van de douanerechten : 80 %

Land

GN-code van het produkt

in %

Roemenië

ex
ex
ex
ex

0406 90
0406 90
0406 90
0406 90

29 (')
86 (')
87 (')
88 (')

100

Bulgarije

ex
ex
ex
ex

0406 90
0406 90
0406 90
0406 90

86 (2)
87 (2)
88 (2)
29 (3)

100

(') Vervaardigd van koemelk.
(2) Gezouten kwark op basis van koemelk.
(3) Kashkaval Vitosha op basis van koemelk.

B.2. Vrijstelling van douanerechten
Land

Bulgarije

I

GN-code van het produkt

ex
ex
ex
ex
ex

0406
0406
0406
0406
0406

(') Kaas, andere dan kaas op basis van koemelk.

90
90
90
90
90

31 (')
50 (')
86 (')
87 (')
88 (')

in %

30,3

I

Nr. L 16/78
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VERORDENING (EG) Nr. 78 /97 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 1997

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 174e
deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader
van de algemene interventiemaatregelen is gehouden
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. 2222/96 (2), inzonderheid op
artikel 6, lid 7,

Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
2456/93 van de Commissie van 1 september 1993 tot
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad
wat de algemene en de speciale interventiemaatregelen in
de sector rundvlees betreft f), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 34/97 (4), en bij artikel 1 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de Commissie van 9

aangekocht; dat derhalve op de hoeveelheden die kunnen
worden aangekocht, één of, eventueel, verscheidene
verminderingscoëfficiënten naar gelang van de verschillen
in de geboden prijs en naar gelang van de aangeboden
hoeveelheden moet of moeten worden toegepast op grond
van artikel 13, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93;
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

Voor de 174e deelinschrijving op grond van Verordening

juni 1989 betreffende de aankoop van rundvlees door

(EEG) nr. 1627/89 :

middel van inschrijving (■*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 36/97 (6), een inschrijving is geopend;

a) wordt voor categorie A

Overwegende dat, op grond van artikel 13, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2456/93, eventueel voor elke deel
inschrijving een maximumaankoopprijs voor de kwaliteit
R 3 moet worden vastgesteld op basis van de ontvangen
offertes; dat op grond van artikel 14 van die verordening
slechts de offertes in aanmerking worden genomen waarin

— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 273 ecu
per 100 kg voor hele of halve geslachte dieren van
kwaliteit R 3 ,

— de prijs voor voorvoeten afgeleid van die voor hele
dieren aan de hand van de coëfficiënt 0,80 voor

rechte versnijding,

een prijs wordt geboden die niet hoger is dan de vastge
stelde maximumprijs, en ook niet hoger dan de gemid
delde nationale of regionale marktprijs verhoogd met het

— de aanvaarde maximumhoeveelheid hele dieren,

in lid 1 bedoelde bedrag;

— op de hoeveelheden die worden aangeboden tegen
een prijs van meer dan 259,14 ecu, een coëfficiënt
van 25 % toegepast overeenkomstig artikel 13, lid
3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93;

Overwegende dat, na onderzoek van de voor de 174e deel
inschrijving ingediende offertes en rekening houdend,
overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
805/68, met hetgeen vereist is met het oog op een rede
lijke ondersteuning van de markt en met de seizoenge
bonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren,
de maximumaankoopprijs moet worden vastgesteld,
alsmede de hoeveelheden die door de interventiebureaus
worden aanvaard;

Overwegende dat in verband met de aankoop van voor
voeten door het interventiebureau de prijs voor deze

producten moet worden vastgesteld aan de hand van de
prijzen voor hele geslachte dieren;
Overwegende dat de aangeboden hoeveelheden momen
teel groter zijn dan de hoeveelheden die kunnen worden
(')
(2)
O
(4)
( 5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
296 van 21 . 11 . 1996, blz. 50.
225 van 4. 9. 1993, blz. 4.
8 van 11 . 1 . 1997, blz. 1 .
159 van 10 . 6. 1989, blz. 36.

h) PB nr. L 8 van 11 . 1 . 1997, blz. 5.

halve dieren en voorvoeten vastgesteld op 1 645
ton ,

b) wordt voor categorie C
— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 273 ecu
per 100 kg voor hele of halve geslachte dieren van
kwaliteit R 3 ,

— de prijs voor voorvoeten afgeleid van die voor hele
dieren aan de hand van de coëfficiënt 0,80 voor

rechte versnijding,
— de aanvaarde maximumhoeveelheid hele dieren ,

halve dieren en voorvoeten vastgesteld op 8 676
ton,

— op de hoeveelheden die worden aangeboden tegen
een prijs van meer dan 253,01 ecu, een coëfficiënt
van 25 % toegepast overeenkomstig artikel 13, lid
3, van Verordening (EEG) nr. 2456/93 .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 januari 1997.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 16/79

Nr. L 16/80
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VERORDENING (EG) Nr. 79/97 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 1997
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit
verwerkte produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1429/95 van de Commissie
van 23 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen inzake
de toekenning van uitvoerrestituties in de sector van op
basis van groenten en fruit verwerkte producten, andere
dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties ('),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 341 /96 (2), en met
name op artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 2031 /96 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2327/
96 (4), is bepaald voor welke hoeveelheden, buiten die
waarvoor dat in het kader van voedselhulp mogelijk is,
uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie
kunnen worden aangevraagd;

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
1429/95 is bepaald onder welke voorwaarden de
Commissie bijzondere maatregelen kan nemen om te
voorkomen dat de hoeveelheden waarvoor uitvoercertifi

caten kunnen worden aangevraagd, worden overschreden;

Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, de hoeveelheid van
3 102,477 ton voorlopig verduurzaamde kersen, in de

bijlage bij Verordening (EG) nr. 2031 /96, verminderd en
vermeerderd met de in artikel 4, lid 1 , van Verordening

(EG) nr. 1429/95 bedoelde hoeveelheden, zou worden
overschreden als voor alle sinds 13 januari 1997 inge
diende aanvragen een certificaat zou worden afgegeven;
dat bijgevolg een verminderingscoëfficiënt moet worden
toegepast op de op 13 januari 1997 aangevraagde hoeveel
heden en de aanvragen om uitvoercertificaten met vast
stelling vooraf van de restitutie die na die datum zijn
ingediend met het oog op afgifte in de lopende periode,
moeten worden afgewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De op 13 januari 1997 uit hoofde van artikel 1 van Veror
dening (EG) nr. 2031 /96 voor voorlopig verduurzaamde
kersen aangevraagde uitvoercertificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie worden ingewilligd voor 22,07 %
van de aangevraagde hoeveelheden .
Voor het bovengenoemde product worden de na 13
januari 1997 en vóór 24 februari 1997 ingediende
aanvragen om certificaten met vaststelling vooraf van de
restitutie afgewezen.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 141 van 24. 6. 1995, blz. 28 .
(2) PB nr. L 48 van 27. 2, 1996, blz. 8 .
(3) PB nr. L 271 van 24. 10. 1996, blz. 25.
4 PB nr. L 316 van 4. 12. 1996, blz . 15 .
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Nr. L 16/81

VERORDENING (EG) Nr. 80/97 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 1997

tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij
kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

invoer van

anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling

GEMEENSCHAPPEN,

zijn vastgesteld;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij

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. 2397/96 van de Commissie (4), communautaire tarief
contingenten zijn geopend en de wijze van beheer
daarvan is vastgesteld voor afgesneden bloemen, bloesems
en bloemknoppen, vers, van oorsprong uit Cyprus, Jorda
nië, Marokko en Israël;

Verordening (EEG) nr. 2917/93 (7);

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. 1482/96 (");

Overwegende dat voor kleinbloemige rozen van
oorsprong uit Israël het bij Verordening (EG) nr. 1981 /94
ingestelde preferentiële douanerecht geschorst werd bij
Verordening (EG) nr. 2188/96 van de Commissie (l2);
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 3, laatste alinea, van Veror

Overwegende dat in artikel 2, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 4088 /87 is bepaald dat het preferentiële
douanerecht voor een gegeven produkt en een gegeven
oorsprong opnieuw van toepassing is indien de prijzen
van het ingevoerde produkt (inclusief het volledige
douanerecht) voor ten minste 70 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten van de
Gemeenschap noteringen beschikbaar zijn, gelijk zijn aan
of hoger zijn dan 85 % van de communautaire produktie
prijs, gedurende een periode, te rekenen vanaf het ogen
blik waarop de schorsing van het preferentiële douane

dening (EEG) nr. 4088/87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een wederinvoering van het preferentiële
douanerecht voor kleinbloemige rozen van oorsprong uit
Israël; dat het derhalve nodig is het preferentiële douane
recht opnieuw in te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

recht van kracht wordt, van :

— twee opeenvolgende marktdagen, na een
overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder a),
verordening,
— drie opeenvolgende marktdagen, na een
overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder b),
verordening;

schorsing
van deze

schorsing
van deze

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1985/96 van de
Commissie (*) de communautaire produktieprijzen voor
(')
(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 .
327 van 18 . 12. 1996, blz. 1 .

5 PB nr. L 264 van 17. 10 . 1996, blz. 14.

Voor de invoer van kleinbloemige rozen (GN-codes
ex 0603 10 11 en ex 0603 10 51 ) van oorsprong uit Israël
wordt het bij de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1981 /94
vastgestelde preferentiële douanerecht opnieuw ingevoerd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 1997.
(6)
O
(8)
O

PB nr. L 72 van 18 . 3. 1988 , blz . 16.
PB nr. L 264 van 23 . 10 . 1993, blz. 33 .
PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
( ,0) PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
(") PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
( 12) PB nr. L 292 van 15. 11 . 1996, blz. 9 .

Nr. L 16/82

I NL i

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz F1SCHLER

Lid van de Commissie
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Nr. L 16/83

VERORDENING (EG) Nr. 81 /97 VAN DE COMMISSIE
van 17 januari 1997

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

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn

GEMEENSCHAPPEN,

vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

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:

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

Artikel 1

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

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

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94

bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 325 van 14. 12. 1996, blz. 5.
O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

h) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 17 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
Forfaitaire
invoerwaarde

GN-code

Code derde landen (')

0702 00 15

052

41,9

204

999

52,0
113,8
37,5
198,7
88,8
198,8
130,5
164,7

220

174,4

999

174,4

212
404

624
999

0707 00 10

053

624
0709 10 10

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

0805 20 1 1

052

129,5

053

197,1

204
999

146,3
157,6

052

40,1

204

42,6

212

53,0

220

35,1

448

39,0

600
624

64,3
69,9

999

49,1

052

57,4

204

63,9
60,7

999

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

052

464
624
662
999

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53 , 0808 10 59

052

73,9

528
600

70,6
69,7

999

71,4

052

79,7

060

999

46,6
56,0
90,5
68,4
78,1
103,6
74,7

052

132,8

064
400

404
720

728

0808 20 31

67,6
89,9
58,9
48,8
66,3

064

67,0

I

400

109,6

624

I

999

73,5
95,7

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996,
blz. 6). De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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Nr. L 16/85

TWINTIGSTE RICHTLIJN 97/1/EG VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1997

tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en

VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische producten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

de

GEMEENSCHAPPEN,

zouden kunnen verschaffen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Wereldgezondheidsorganisatie,

nieuwe

informatie

Overwegende dat de opkomst van een variant van de

ziekte van Creutzfeldt-jacob de vraagt oproept van de

eventuele overdraagbaarheid van BSE op de mens; dat het

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli
1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetge
vingen der Lid-Staten inzake kosmetische producten ('),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/41 /EG van de
Commissie (2), inzonderheid op artikel 1 2,

aan het besmettelijke agens van BSE tot nu toe niet is
aangetoond;

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor
kosmetologie,

Overwegende dat volgens de thans beschikbare gegevens
een infectiositeit in de hersenen, het ruggemerg en de

Overwegende dat de Franse regering de Commissie over
eenkomstig artikel 12 van Richtlijn 76/768/EEG ervan in
kennis heeft gesteld dat zij voor de duur van een jaar het
kosteloos of tegen betaling op de markt brengen van
kosmetische en lichaamsverzorgingsproducten heeft opge
schort, welke extracten van hersenen, ruggemerg en ogen
bevatten, afkomstig van meer dan zes maanden oude
runderen en meer dan twaalf maanden oude schapen of
geiten;

Overwegende dat Beschikking 96/362/EG van de
Commissie (3) tot wijziging van Beschikking 96/239/EG
van de Commissie (4), inzake spoedmaatregelen ter
bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie
bepaalt dat het Verenigd Koninkrijk ervoor zorgt dat
vanaf zijn grondgebied geen verzending naar andere Lid
Staten en naar derde landen plaatsvindt van materiaal van
in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen, dat onder
meer bestemd is voor gebruik in kosmetische producten,
met uitzondering van dat wat in de bijlage bij deze
beschikking is vermeld, en dat het Verenigd Koninkrijk
productie van de bedoelde producten slechts toestaat in
onder officiële veterinaire controle staande inrichtingen,
waarvan is gebleken dat zij overeenkomstig de in de
bijlage vermelde eisen werken;

Overwegende dat de epizoötie boviene spongiforme ence
falopathie (BSE) zich in het Verenigd Koninkrijk heeft
ontwikkeld maar dat de geografische verspreiding daarvan
thans nog niet volledig bekend is;

oorzakelijke verband tussen de variant van de ziekte van

Creutzfeldt-Jakob en de blootstelling van de bevolking

ogen van runderen met BSE is aangetroffen;
Overwegende dat erkend wordt dat de aanbevolen inacti
veringsmethoden in de kosmetische sector niet voor de
hersen-, ruggemerg- en oogextracten kunnen worden
gebruikt;

Overwegende dat de kosmetische industrie sinds jaren de
aanbevelingen van de regerings- en internationale instan
ties op het gebied van BSE toepast; dat het verbindingsco

mité van de Europese Industriële Verenigingen voor
parfumerie en cosmetica (Colipa) zijn leden op 22 april
1996 heeft aanbevolen geen gebruik te maken van weef
sels van runderen noch van extracten daarvan, welke

afkomstig zijn van de hersenen, het ruggemerg en de
ogen; dat de uit de hersenen, het ruggemerg en de ogen
van runderen, schapen en geiten afkomstige weefsels en
vloeistoffen en de daarvan afgeleide ingrediënten prak
tisch niet in de kosmetische producten worden gebruikt;
Overwegende dat het Wetenschappelijk Comité voor
kosmetologie op 21 oktober 1994, 29 maart, 11 april en
18 juli 1996 adviezen heeft uitgebracht over het gebruik
van materiaal dat van runderen afkomstig is en dat in
staat is om het besmettelijke agens van BSE over te
dragen;

Overwegende dat het Wetenschappelijk Comité voor
kosmetologie op 2 oktober 1996 een advies heeft uitge
bracht volgens hetwelk risico's in verband met het

Overwegende dat het momenteel niet mogelijk is om de
ziekte tijdens de incubatietijd op te sporen;

gebruik van uit de hersenen, het ruggemerg en de ogen
van runderen, schapen en geiten afkomstige weefsels en
vloeistoffen en de daarvan afgeleide ingrediënten in
kosmetische producten niet uit te sluiten zijn;

Overwegende dat de wetenschappelijke kennis over spon
giforme encefalopathieën voortdurend evolueert en dat

Overwegende dat uit de ervaring is gebleken dat scrapie

rapporten van erkende internationale organisaties, zoals
(')
(2)
(3)
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

262 van 27. 9. 1976, blz. 169.
198 van 8 . 8. 1996, blz. 36.
139 van 12. 6. 1996, blz. 17.
78 van 28 . 3. 1996, blz. 47.

bij schapen geen gevaar voor de mens vormt maar dat
recente gegevens hebben aangetoond dat het BSE-agens
op schapen kan worden overgedragen en dat bijgevolg
rekening moet worden gehouden met het feit dat de over
draagbaarheidskenmerken van het BSE-agens van die van
scrapie verschillen;
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Artikel 3

Overwegende dat het nodig is om maatregelen te nemen

ter garantie van de gezondheid en de veiligheid van de
consumenten zonder onweerlegbare wetenschappelijke

bewijzen van het bestaan van een oorzakelijk verband
tussen BSE en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob of de
variant daarvan af te wachten ;

Overwegende dat het bijgevolg raadzaam is om voorlopig
het gebruik van sommige, van runderen, schapen en
geiten afkomstige ingrediënten in kosmetische producten
te verbieden ;

Overwegende dat deze richtlijn na onderzoek van alle
bovengenoemde elementen uiterlijk twee jaar na de
tenuitvoerlegging van de in de bijlage vermelde maatre
gelen moet worden herzien;
Overwegende dat de maatregelen waarin deze richtlijn
voorziet in overeenstemming zijn met het advies van het
comité tot aanpassing aan de technische vooruitgang van
de richtlijnen die de opheffing van de technische belem

meringen voor het handelsverkeer in de sector van de

18 . 1 . 97

Uiterlijk twee jaar na de datum van de tenuitvoerlegging
van de richtlijn zal de Commissie een eventuele wijziging
van deze richtlijn in het licht van de ontwikkeling van de
wetenschappelijke kennis voorstellen .
Artikel 4

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 30 juni 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de Lid-Staten .
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

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

kosmetische producten beogen,
Artikel 5

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1
Artikel 6

Richtlijn 76/768/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de
bijlage.
Artikel 2

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te
beletten dat de kosmetische producten die in de bijlage
vermelde stoffen bevatten met ingang van 30 juni 1997

op de markt worden gebracht.

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 10 januari 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie
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Nr. L 16/87

II

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 december 1996

inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag en artikel 53
van de EER-Overeenkomst

(IV/35.518 — Iridium)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(97/39/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

I. DE FEITEN

A. Inleiding

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(1 )

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte,

In 1987 ontwierp het Amerikaanse bedrijf Motorola
Inc. het Iridium-systeem om met gebruik van een
constellatie van satellieten in lage omloopbanen
(low earth orbit, „LEO") mondiale digitale draadloze
communicatiediensten te kunnen aanbieden . De

diensten omvatten spraaktelefonie, oproepdiensten
en eenvoudige datadiensten (waaronder fax), die
worden aangeboden door middel van draagbare
telefoons (dubbel of enkel gebruik), autotelefoons,
semafoons en andere abonneeapparatuur.

Gelet op Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari
1962, eerste verordening over de toepassing van de arti
kelen 85 en 86 van het Verdrag ('), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, inzonderheid op artikel 2,

Iridium verwacht de eerste operationele aanbieder
te zijn van mondiale persoonlijke satellietcommu
nicatiediensten (S-PCS-diensten). Naar verwachting
komt het systeem op 1 oktober 1998 commercieel
in bedrijf. Hiertoe moeten de komende twee jaar 66
satellieten worden gelanceerd en in een baan om
de aarde worden gebracht.

Gezien het verzoek om een negatieve verklaring en de
aanmelding ter verkrijging van een ontheffing, die op 1 1
augustus 1995 overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van
Verordening nr. 17 zijn ingediend,
Gezien de bekendmaking van het essentiële gedeelte van
het verzoek en de aanmelding, overeenkomstig artikel 19,
lid 3, van Verordening nr. 17 en artikel 3 van Protocol 21
bij de EER-Overeenkomst (2),

Na raadpleging van het Adviescomité voor mededingings
regelingen en economische machtsposities,

B. De partijen
(2)

Motorola Inc. is een Amerikaanse aanbieder van
draadloze communicatie en elektronische appara
tuur, systemen, componenten en diensten voor
mondiale markten . Motorola is de uitvinder van het

Overwegende hetgeen volgt:
(') PB nr. 13 van 21 . 2. 1962, blz. 204/62.
(2 PB nr. C 255 van 3. 9. 1996, blz. 2.

Iridium-concept, de belangrijkste contractant van
Iridium voor de aanschaf van het ruimtesegment en
de belangrijkste leverancier van de andere compo
nenten van het Iridium-systeem.

Nr. L 16/88

INLI

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Motorola heeft een belang van 20,1 %in Iridium.
Zij heeft voor zichzelf de Mexicaanse/Midden
amerikaanse gateway (') gereserveerd, heeft een
belang in de Zuidamerikaanse gateway en deelt de
Noordamerikaanse met Iridium Canada en Sprint.

grondgebied voor gateway-diensten, dat verschil
lende delen van Europa bestrijkt en heeft het

daaraan verbonden uitsluitende recht op het
betrokken grondgebied een gateway aan te leggen
en te exploiteren . Beide ondernemingen hebben

echter een overeenkomst gesloten om hun gateways
gezamenlijk aan te leggen en te exploiteren; hiertoe
zullen zij een gemeenschappelijke onderneming

Bij de overeenkomst inzake het ruimtesysteem
(„space system contract") heeft Motorola zich ertoe
verbonden tot 31 juli 2003 of tot de eerdere
opzegging van dit contract zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Iridium niet voor
zichzelf of anderen een vergelijkbaar, op satellieten
gebaseerd systeem te vervaardigen .

(3)

oprichten. De eerste gateway zal in Italië worden
aangelegd.

De meeste van de bovengenoemde investeerders
zijn nog niet operationeel; zij zijn opgericht om in
Iridium te investeren . In de opbouwfase van het
systeem zullen veel investeerders bepaalde diensten
aan Iridium leveren, voornamelijk als subcontrac

De eigendom van Iridium berust behalve bij Moto
rola bij zestien strategische investeerders, onder wie
aanbieders

van

telecommunicatiediensten

tanten van Motorola . China Great Wall en Khruni

en

producenten van apparatuur uit de gehele wereld.
Elk van hen (met uitzondering van Lockheed
Martin en Raytheon) zal naar verwachting (ieder
voor zich of gezamenlijk) eigenaar en exploitant
van een gateway worden en kan tevens binnen het
toegewezen exclusieve grondgebied voor gateway
diensten als dienstverrichter optreden (of anderen
als zodanig aanwijzen).

chev zullen lanceerdiensten leveren, Lockheed

Martin is een belangrijke subcontractant voor de
bouw van de Iridium-satellieten, Raytheon is

hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de levering van
satellietantennes en STET zal via haar dochter

Telespazio de reservevoorzieningen voor de
controle van het systeem bouwen en exploiteren .
(4)

Iridium LLC is een vennootschap naar Amerikaans
recht, die is opgericht om het Iridium
communicatiesysteem op te zetten en te exploite
ren . Iridium wordt eigenaar van het deel van het
systeem dat met het ruimtesegment verband houdt,
waaronder de satellieten en de infrastructuur op
aarde die voor de levering van Iridium-diensten
noodzakelijk is.

(5)

De onderneming speelt een centrale rol in de
distributie van Iridium-diensten, omdat zij richt
snoeren geeft voor de aanstelling door gateway
exploitanten van dienstverrichters en omdat zij het

De investeerders zijn de volgende ondernemingen :
Iridium China (Hong Kong) Ltd. (eigendom van de
groep China Great Wall Industry Corporation; een
belang van 4,4 %), Iridium Africa Co. (opgericht
door de Saoedi-Arabische groep Mawarid Overseas
Co.; een belang van 2,5 % ), Iridium Canada, Inc.
(eigendom van een dochteronderneming van Moto
rola — 33 % — en van twee dochteronderne

mingen van het Canadese bedrijf BCE, Inc.; een
belang van 4,4 %), Iridium India Telecom Private
Ltd. (India; een belang van 3,9 %), Iridium Middle
East Co. (eigendom van twee Saoedi-Arabische
groepen; een belang van 5 % ), Khrunichev State

commerciële en prijsbeleid vaststelt. Voorts levert

Iridium LLC de bedrijfsondersteuning waarom de
gateway-exploitanten en dienstverrichters verzoe
ken, zoals onder meer een clearinginstelling waar
de aan en door Iridium en gateway-exploitanten
verschuldigde bedragen worden berekend.

Research and Production Space Center (Rusland;

een belang van 4,4 %), Iridium Sudamérica
(eigendom van een dochteronderneming van Moto
rola, een Venezolaans consortium en een Brazili

aanse groep; een belang van 8,8 % ), Korea Mobile
Telecommunications (in handen van het Zuidkore
aanse conglomeraat Sunkyong Business Group; een
belang van 4,4 %), Lockheed Martin (Verenigde
Staten; een belang van 1,3 %), Nippon Iridium Co.
(een consortium van de twee Japanse groepen DDI
Co. and Kyocena Co. en een aantal andere Japanse
investeerders; een belang van 13,2 % ), Pacific Elec
tric Wire & Cable Co. (Taiwan; een belang van
4,4 %), Raytheon Co. (Verenigde Staten; een belang
van 0,7 %), Sprint (Verenigde Staten; een belang
van 4,4 % ) and Thai Satellite Telecommunications
Co. Ltd (Thailand; een belang van 4,4 %).
Ook twee Europese ondernemingen zijn strategi
sche investeerders, te weten STET (Italië; een

belang van 3,8 % ) en Vebacom (Duitsland; een
belang van 10 %). Ieder van hen heeft een eigen
(') Voor een beschrijving van een gateway, zie overweging 12.
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(6)

Iridium wordt bestuurd door een raad van bestuur
(hierna „RVB" genoemd), die bestaat uit 24 leden .
Hiervan worden 23 gekozen door de investeerders;
de 23 gekozenen kiezen weer de voorzitter. De
RVB delegeert bepaalde uitvoerende bevoegdheden
aan het managementteam van de onderneming, dat
onder meer uit een president-directeur en een
directeur bestaat. De voorzitter van de RVB is

tevens president-directeur. De president-directeur
heeft de algemene, feitelijke leiding van alle activi
teiten en zaken van de onderneming. De directeur
heeft de algemene leiding over de activiteiten, de
zaken en de eigendommen van de onderneming,
onder verantwoordelijkheid van de RVB en de
president-directeur. Het management moet de
richtsnoeren van de RVB uitvoeren en moet de

RVB op de hoogte houden van de voortgang bij de
ontwikkeling en de activiteiten van de onderne
ming.
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Besluiten van de RVB worden bij gewone meer
derheid van stemmen genomen .

( 11 )

(8)

(9)

( 12)

Het systeem (') bestaat uit het ruimtesegment, de
gateways en de mobiele eindapparatuur van de
gebruikers. Iridium is eigenaar van het ruimteseg
ment, de investeerders die gateways exploiteren zijn
eigenaar van de gateways en de abonnees kopen of
huren de abonnee-eindapparatuur van dienstver
richters en andere detailhandelsbedrijven .

( 13)

Gateways zijn schakelcentrales, die via het SCS en
de constellatie communiceren met de apparatuur
van abonnees en met andere satellieten. Zij dienen

De draagbare apparaten worden geproduceerd door
grote producenten van apparatuur. Motorola heeft
erin toegestemd andere leveranciers licenties te
geven op het gebruik van zijn door industriële
eigendomsrechten beschermde informatie, zodat
deze op redelijke voorwaarden, die voor beide
partijen aanvaardbaar zijn, met Iridium verenigbare
abonneeapparatuur kunnen vervaardigen en verko
pen. De meeste draagbare apparaten zijn geschikt
voor dubbel gebruik, zowel met satellietsystemen
als met cellulaire systemen op aarde (waaronder
GSM), zodat zij automatisch of op instructie van de
gebruiker kunnen kiezen tussen satelliet- of aards
gebruik.

de satelliet in staat stellen te communiceren met en

2. De distributie van de diensten

lieten die zich voor en achter hem in hetzelfde

( 14)

Bij de distributie van de diensten van Iridium zijn
de verschillende partijen bij de aangemelde over
eenkomsten betrokken :

— Iridium is verantwoordelijk voor de centrale
functies, zoals het ruimtesegment en bepaalde
bedrijfondersteunende systemen, waaronder de
clearinginstelling.
— De gateway-exploitanten zijn verantwoordelijk
voor de gateways.
— De dienstverrichters verlenen diensten aan de

klanten en verkopen en/of verhuren abonnee

bare apparatuur).

apparatuur.

(2) Het systeem maakt gebruik van een frequentie in het gebied
van 1 616 tot 1 626,5 Mhz voor gebruikersverbindingen (tij
dens WRC 92 gereserveerd voor S-PCS-systemen), 19,4 tot
19,6 Ghz en 29,1 tot 29,3 Ghz voor opstraal - en gateway
verbindingen (ruimte naar aarde en aarde naar ruimte) en
23,18 tot 23,38 Ghz voor de verbindingen tussen satellieten
onderling.
(3) Het systeem beschikt ook over een aantal reservesatellieten in
de ruimte, die bedoeld zijn om defecte satellieten te vervan
gen .

hoofd-controle

De concrete functie van de gateways bestaat uit de
ondersteuning van de facturering aan de abonnees,
de verwerking van de gesprekken, het lokaliseren
van alle gebruikers en de communicatie met de
openbare telefoonnetten waaraan de gateway wordt
gekoppeld (in geval van oproepen voor vaste
gebruikers).

verbindingen verder te leiden naar de twee satel

(') De totale kosten voor de totstandbrenging van het systeem
worden geraamd op bijna 4,7 miljard USD (exclusief de draag

een

ways moeten operationeel worden .

De satellieten zijn uitgerust om met abonnee
eindapparatuur te communiceren en de verbin
dingen rechtstreeks van de ene naar de andere
satelliet te zenden. Voor dit laatste doel krijgt elke
Iridium-satelliet vier dwarsverbindingsantennes, die

baanvlak bevinden, en naar naburige satellieten in
aangrenzende, gelijkdraaiende baanvlakken . Het net
tussen de satellieten onderling maakt de toegang
tot het Iridium-systeem mogelijk ongeacht de
plaats van de gateway, doordat een oproep van
satelliet tot satelliet wordt verdergeleid totdat
verbinding is gelegd met de gateway die gezien de
bestemming van de oproep het geschiktst is. Het
systeem maakt het dus mogelijk, dat elke gebruiker
in elk land dat de Iridium-dienst heeft toegestaan,
een oproep ontvangt die van elke gateway afkom
stig kan zijn .

uit

als interface tussen de satellietconstellatie en de

Het ruimtesegment omvat de satellieten (2) en het
systeemcontrolesegment (system control segment)
(SCS), dat nodig is voor het toezicht op, het beheer
en de bediening van de satellieten en het

Iridium is voornemens een constellatie van 66 (3)
satellieten te exploiteren, die in lage omloopbanen
worden gebracht (780 km boven het aardopper
vlak). De satellieten worden geplaatst in zes baan
vlakken met elk elf satellieten, in vrijwel polaire
omloopbanen . Een satelliet draait in 100 minuten
eenmaal om de aarde en bestrijkt een cirkelvormig
gebied met een diameter van ongeveer 4 700 km .

bestaat

openbare geschakelde telefoonnetten (PSTN). Zoals
in het voorgaande opgemerkt, zullen de gateways
eigendom van de investeerders zijn . Dertien gate

verrichten van diensten .

( 10)

SCS

voorziening (4) (in de Verenigde Staten), een reser
ve-controlevoorziening (die in Italië wordt geves
tigd) en twee in Canada en Hawaï gevestigde volg-,
telemetrie- en controlestations (TT&C) (^

C. Het Iridium-systeem
1 . Het net

Het

Nr. L 16/89

(4) De hoofd-controlevoorziening controleert het functioneren en
de toestand van de satellieten en beheert het net. De reserve

controlevoorziening neemt bij een defect de plaats in van de
hoofd-controlefaciliteit en controleert de reservesatellieten die
zich in een baan om de aarde bevinden .

(s) De TT&C-stations volgen de bewegingen van de satellieten en
passen de baan daarvan aan om de constellatie in stand te
houden .

Nr. L 16/90

( 15)

( 16)
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a) Gateway-exploitanten

rechtstreekse contacten met de eindgebruikers
binnen hun gebied. Ook zijn zij verantwoordelijk

Ingevolge de aandelenkoopovereenkomsten heeft
elke investeerder in Iridium die als gateway
exploitant is aangesteld, exclusieve rechten op het
aanbieden van Iridium-diensten binnen het geogra
fische gebied dat in de overeenkomst bepaald is.
Iridium zal andere personen niet toestaan in het
gebied van de investeerder gateway-diensten aan te
bieden of gateways in te richten .

voor alle onderdelen van de financiële administratie

Voorts hebben de gateway-exploitanten het exclu
sieve recht binnen het aan hen toegewezen gate
way-grondgebied als dienstverrichters op te treden
en/of anderen als zodanig aan te stellen . Het ligt in
de bedoeling van Iridium, dat elke gateway
exploitant binnen het hem toegewezen gebied een
net van dienstverrichters opzet.

en de klantenzorg, waaronder klantenkrediet, factu
rering, boekhouding en klantenkredietrisico . Voorts
moeten zij ondersteuning geven aan de inspan
ningen van de gateway-exploitanten om binnen

hun gebied machtigingen/vergunningen en
frequentietoewijzingen van de bestuursinstanties te
krijgen .

(20)

In beginsel worden de dienstverrichters op niet
exclusieve basis aangesteld, zodat Iridium toegang
krijgt tot een zo groot mogelijk klantenbestand en
wordt gezorgd voor voldoende beschikbaarheid van

abonneeapparatuur en klantendienst op het gebied
van de gateway-diensten . Dit geldt bij voorbeeld in
het geval van de markten voor draadloze communi

catie, die voor concurrentie opengesteld zijn . Op
(17)

andere markten zijn echter ook exclusieve dienst
verrichtersovereenkomsten
mogelijk.
Naar

Bij elke overeenkomst waarbij een gateway wordt
toegestaan, geeft Iridium de betrokken gateway
exploitant en de door hem aangewezen dienstver
richters onafgebroken toegang tot het Iridium

verwachting zullen de meeste dienstverrichters
tevens aanbieders van plaatselijke cellulaire dien
sten zijn. In verband hiermee worden S-PCS
diensten over het algemeen via draadloze aardse
netten als diensten met verhoogd tarief aangebo

systeem in de ruimte. Aan dit recht is de voor
waarde verbonden, dat de toepasselijke bindende
bepalingen van de „Iridium System Practices" (')
worden nageleefd.

den, zodat het bestreken gebied wordt uitgebreid
tot gebieden die niet door het aardse net worden

( 18)

bestreken of waar aards zwerven („roaming" op

Als tegenprestatie daarvoor moeten de gateway
exploitanten :

aarde) onmogelijk is.

— alle machtigingen/vergunningen van en
frequentietoewijzingen door de overheid, die
noodzakelijk zijn om de gateway te installeren
en te exploiteren en om diensten te verrichten
in de binnen het gateway-dienstengebied
gelegen landen, aanvragen, verkrijgen en

De mogelijkheid bestaat, dat één onderneming als
dienstverrichter optreedt voor meer dan één als
gateway-exploitant werkzame investeerder. Voorts

kunnen de dienstverrichters binnen één gebied
voor gateway-diensten actief zijn in meer dan één
land.

behouden;

— hun gateway installeren, exploiteren en in stand

(21 )

houden;

— de noodzakelijke interconnectie-, toegangs- en
verrekeningsregelingen treffen met alle open
bare geschakelde telefoonnetten die binnen het
grondgebied voor hun gateway-diensten werk
zaam zijn, en

voeren onderzoek naar de dienstverrichters hun

financiële positie, reputatie, zorg voor klanten en
middelen worden beoordeeld. De belangrijkste
criteria bij de selectie zijn het bestaan van een
aanzienlijk bestand gebruikers van draadloze
mobiele diensten en de prestaties van de potentiële
dienstverrichter op het gebied van klantenzorg en

— gateway-diensten verlenen aan de door hen
aangestelde dienstverrichters in alle binnen het
aan hen toegewezen dienstengebied gelegen

factureringsdiensten, die van essentieel belang zijn
voor een adequate dienstverlening.

landen .

b) De dienstverrichters
( 19)

De dienstverrichters zijn verantwoordelijk voor de
marketing en de detailhandelsverkoop van de dien
sten en de eindapparatuur en onderhouden de

De dienstverrichters worden door de gateway
exploitanten aangesteld, overeenkomstig de richt
snoeren die Iridium daarvoor opstelt. Volgens de
aanmelding zullen in een aan het begin uit te

c) Prijzen

(22)

De aan de abonnees in rekening te brengen prijs
bestaat uit vier componenten :

1 . een door de raad van bestuur van Iridium vastge
(') De „ Iridium system practices" (ISP) zijn een reeks richtsnoe
ren, aanbevelingen, regels, voornemens en andere instructies,
die verband houden met technische en operationele aspecten
van het Iridium-systeem . Bepaalde technische en operationele
onderdelen van deze „practices" zijn bedoeld als bindend, dit
om te zorgen voor een hoge mate van netintegriteit. De ISP
zijn nog niet voltooid, zelfs nog niet in conceptvorm.

steld bedrag dat de gateway-exploitant aan
Iridium moet betalen voor het gebruik van het
ruimtesegment;

2. een betaling aan de gateway-exploitant voor het
gebruik van de gateway-verbinding, tegen de

18 . 1 . 97
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door de gateway-exploitant te bepalen prijs,
echter onder inachtneming van de richtsnoeren
en aanbevelingen van Iridium, voor zover de

toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke
regelingen zulks toelaten;

in de grondstations aanwezig of, zoals in het onder
havige geval, in de satellieten .

(26)

3 . een betaling aan de dienstverrichter, en
4. de eventuele kosten van de plaatselijke verbin
ding via het openbare geschakelde telefoonnet,
die als begin- of eindpunt van gesprekken
fungeert.

(23)

(27)

De dienstverrichters innen de door abonnees
door de clearinginstelling van Iridium.

D. De relevante markt

1 . De produktmarkt

De term S-PCS duidt een net aan, dat wordt
gebruikt om, meestal over de gehele wereld,
persoonlijke communicatiediensten via satellieten
te leveren. Een S-PCS-systeem bestaat uit een

substitueerbaar.

Geostationaire

satellieten

zijn complexer en duurder dan andere satellieten .
Zij vergen meer samenwerking met de eindge
bruiker om een onbelemmerde, duidelijke direct
zichtverbinding naar één van de satellieten tot
stand te brengen . Bovendien maakt vermogensver
lies over dermate grote afstanden ten opzichte van
de aarde het op dit moment onmogelijk de gemak
kelijke draagbare apparatuur te gebruiken (3). Alleen
al de afstand ten opzichte van de aarde leidt boven
dien tot een echo- en tijdsvertraging (in de orde
van ongeveer een halve seconde, hetgeen zeer
ongunstig afsteekt bij de 20 tot 151 milliseconden
van een LEO-systeem als Iridium) en waardoor
kwaliteit en helderheid van normale spraakcommu
nicatie sterk dalen . Ook krijgen GEO-abonnees die
zich op hoge breedten bevinden (in de buurt van
de Noord- of Zuidpool), te maken met schaduw
werking, waardoor het tot stand brengen van een
verbinding wordt bemoeilijkt.

Naar verwachting zullen eindgebruikers van spraak
diensten over de gehele wereld gemiddeld een
maandelijkse vergoeding van ongeveer 50 USD
betalen en een tarief van ongeveer 3 USD (') per
minuut spraakverkeer, vermeerderd met de even
tuele kosten van de lokale verbinding via het open
bare geschakelde telefoonnet.

constellatie van LEO- (low earth orbit, lage
omloopbaan), MEO- (medium earth orbit, middel

De LEO- en MEO-systemen (die in de meeste
thans bekende plannen voor S-PCS-systemen
worden gebruikt) en de bestaande of geplande
GEO-systemen zijn slechts in geringe mate voor
elkaar

De clearinginstelling fungeert derhalve als het
centrale verzamelpunt van de gespreksgegevens; zij
berekent de na saldering uitstaande posities van
Iridium en de gateways en rekent deze af.

(25)

Naar verwachting wordt spraaktelefonie de belang
rijkste toepassing van deze systemen, maar ook
andere segmenten, zoals de zogenoemde mobiele
persoonlijke digitale assistenten, de datatransmissie
en de oproepdiensten nemen een belangrijke plaats
in .

betaalde kosten . De inkomsten worden verdeeld

(24)

Nr. L 16/91

(28)

Naar verwachting worden S-PCS-systemen een
aanvulling op de draadloze aardse mobiele techno

logie van GSM en digitale draadloze telefonie
(DECT) binnen een vaste straal . Dit zal met name
zo zijn in gebieden waar het cellulaire net niet is
doorgedrongen (zoals plattelandsgebieden in de
ontwikkelde landen en zowel stedelijke als platte
landsgebieden in lage-inkomenslanden), of waar
door onverenigbare technologie aards „roaming"
onmogelijk is. In dit opzicht zullen exploitanten
van GSM-netten S-PCS-systemen als extra functie
tegen verhoogd tarief aanbieden.

hoge omloopbaan) of GEO- (geostationary earth
orbit, geostationaire omloopbaan) satellieten (2), de
bijbehorende controlestations op aarde en een
aantal gateway-stations op aarde; via deze laatste
worden de verbindingen met de vaste en mobiele
aardse netten gelegd. Een dergelijke configuratie
biedt gebruikers volledige mobiliteit en identificatie
aan de hand van één nummer, waar ook ter wereld.

Hiervoor worden „intelligente" functies gebruikt,

die vergelijkbaar zijn met die van digitale aardse
cellulaire systemen (zoals GSM); deze functies zijn

Daarentegen is S-PCS niet bedoeld om te concur
reren met aardse cellulaire en oproepsystemen in

(') Iridium krijgt een deel van de toegangsvergoeding en van de
door gebruikers betaalde vergoeding. Voorts verwacht Iridium

stedelijke en andere dichtbevolkte gebieden, omdat
dergelijke aardse cellulaire en oproepsystemen wat
de kosten, de spraakkwaliteit en de signaalsterkte

een extra bedrag te krijgen als vergoeding voor het vervullen
van de functie van clearingsinstelling. Het resterende deel is
de vergoeding voor de gateway-exploitanten, dienstverrichters
en andere partijen.

betreft voordelen hebben . De prestaties van een
S-PCS-systeem nemen in stedelijke gebieden

(2) LEO-satellieten bevinden zich op ongeveer 900 km boven het
aardoppervlak. Om het aardoppervlak volledig te bestrijken
zijn minimaal 66 LEO-satellieten nodig. Voor dergelijke om

namelijk af, wegens het grote aantal dicht bij elkaar
gelegen belemmeringen (bij voorbeeld gebouwen).
In bewegende auto's zonder buitenantenne en met
name in gebouwen daalt de kwaliteit nog sterker.

loopbanen is door Iridium gekozen.
MEO-satellieten bevinden zich op circa 10 000 km boven het

aardoppervlak. Om het aardoppervlak volledig te bestrijken
zijn minimaal tien MEO-satellieten nodig.

GEO-satellieten bevinden zich op circa 36 000 km boven het

aardoppervlak. Om het aardoppervlak volledig te bestrijken
zijn slechts drie GEO-satellieten nodig.

(3) De kleinste GEO-ontvanger is zo groot als een kleine akten
tas .

Nr. L 16/92
(29)

(30)
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Voorts wordt verwacht, dat S-PCS-systemen een
aanvulling op en zelfs een vervanging voor het
vaste openbare geschakelde telefoonnet zullen
worden en in afgelegen gebieden met lage bevol
kingsdichtheid en/of in gebieden waar de infra
structuur op aarde zeer slecht ontwikkeld is, het

daarvan. In tegenstelling tot Iridium maakt het
gebruik van tien satellieten in ICO-omloopbanen

bereik van de diensten kunnen uitbreiden .

ting zal het systeem tegen het eind van het jaar
2000 in bedrijf komen. De kosten van het systeem
bedragen ongeveer 3 miljard USD.

Grote gebruikers van S-PCS zullen internationale
zakenreizigers zijn, die hun voor dubbel gebruik
geschikte eindapparatuur (') binnen een bepaald net
op aarde gebruiken en die buiten het aardse bereik
of bij onverenigbare netten op het satellietsysteem
overschakelen . Andere belangrijke categorieën
gebruikers zijn plattelandsgemeenschappen, over

(ICO: intermediate circular orbit, banen die tot de

categorie MEO-omloopbanen horen) voor het
aanbieden van mondiale mobiele en andere bijbe
horende telecommunicatiediensten . Naar verwach

— Globalstar

(35)

heidsinstanties en de luchtvaart.

2. De geografische markt
(31 )
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Als het Iridium-systeem volledig operationeel is, is
het technisch bezien in staat een mondiaal bereik

te bieden . Het is echter moeilijk, de geografische
markt nauwkeurig af te bakenen . Ook is de vraag,
of de markt uiteindelijk mondiaal of kleiner dan
mondiaal is, niet van invloed op de conclusies van

Globalstar is voornemens een S-PCS-systeem op te
zetten dat van 48 LEO-satellieten gebruik maakt.
Het Globalstar-consortium wordt geleid en gefinan
cierd door Loral Corporation, een toonaangevende
Amerikaanse onderneming op het gebied van
defensie-elektronica en ruimtevaart. Tot de part
ners/contractanten behoren de Europese lucht- en
ruimtevaartondernemingen Alcatel (Frankrijk),
Aerospatiale (Frankrijk), Alenia (Italië), Deutsche
Aerospace (Duitsland) en Tesam, een gemeen
schappelijke onderneming van Alcatel en France
Télécom. De totale kosten van het systeem worden

de Commissie in deze zaak . Om die reden kan de

geraamd op 2 miljard USD.

nauwkeurige omvang van de geografische markt
buiten beschouwing blijven .

Globalstar verwacht in de tweede helft van 1997

met het lanceren van satellieten te beginnen en in

3 . Concurrentie op de toekomstige markt voor

1998 haar eerste commerciële activiteiten door
middel van een constellatie van 24 satellieten aan

S-PCS

te passen . Naar verwachting zal in de eerste helft

(32)

van 1999 door een constellatie van 48 satellieten

S-PCS-systemen zijn een markt waarop de
komende tien jaar naar verwachting een omzet van
10 tot 20 miljard ecu zal worden behaald. De

een volledig mondiaal bereik tot stand worden
gebracht.

concurrentie wordt waarschijnlijk zeer hevig en
komt niet alleen van andere S-PCS-systemen, maar

— Odyssey

ook van aardse netten .

(33)

Er bestaan verscheidene alternatieve projecten voor

(36)

door de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartonder

sten met behulp van draagbare apparatuur. Enkele

neming TRW en de Canadese telecommunicatie
exploitant Teleglobe Inc. Odyssey zal bestaan uit
twaalf MEO-satellieten en wordt naar verwachting
in 1999 operationeel .

daarvan (de zogenoemde „kleine LEO's") bieden
een beperkter produkt en/of beperkter geografisch
bereik, andere (de zogenoemde „grote LEO's")
richten zich op dezelfde relevante markt als
Iridium. De meeste plannen voor S-PCS-systemen
zijn door bedrijven uit de Verenigde Staten geleide
initiatieven . Het Europese bedrijfsleven is echter
reeds sterk betrokken bij de geplande S-PCS
systemen. De belangrijkste concurrenten van
Iridium zijn :

— Inmarsat-P/ICO (2)

(34)

Het S-PCS-systeem Odyssey wordt ondersteund

het aanbieden van satelliettelecommunicatiedien

ICO is een S-PCS-systeem dat wordt gefinancierd
door Inmarsat en een groot aantal ondertekenaars

(') Naar verwachting zal eindapparatuur voor dubbel gebruik (sa
telliet en GSM) slechts ongeveer 10 % duurder zijn dan voor
enkel gebruik (alleen GSM).
(2) Zie voor nadere gegevens het Inmarsat-P-systeem, de bekend
making overeenkomstig artikel 19, lid 3, die in PB nr. C 304
van 15. 11 . 1995, blz. 6, gepubliceerd is .

E. De aangemelde overeenkomsten
(37)

De volgende overeenkomsten zijn aangemeld:
— de overeenkomst ter ontwikkeling van een aards
net, (terrestrial network development contract)
tussen Iridium en Motorola,

— de
aandelenkoopovereenkomsten
(stock
purchase agreements), inclusief die welke met
STET en Vebacom zijn gesloten ,
— de overeenkomst inzake het ruimtesysteem
(space system contract) tussen Iridium en Moto
rola,
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— de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst
betreffende het Iridium communicatiesysteem
(Iridium communications system operations
and maintenance contract) tussen Iridium en
Motorola, en

— gateway-machtigingsovereenkomsten (gateway
authorization agreements), die Iridium met
STET en Vebacom gesloten heeft.
(38)

In een vervolgaanmelding hebben de partijen een
(niet bindend) model voor een memorandum of
understanding overgelegd, dat de gateway
exploitanten kunnen gebruiken voor de aanstelling
van dienstverrichters, alsmede de dienstverrichters

aanstellingsgids voor Iridium-gateway-exploitanten
(service provider appointment guide for Iridium
gateway operators).

Nr. L 16/93

Mislukte lanceringen ('), satellieten die er niet
in slagen vanuit hun voorlopige baan hun
uiteindelijke positie te bereiken, satellieten die
niet naar behoren functioneren of die, eenmaal
in hun uiteindelijke positie, onbeheersbaar

worden, zijn nog steeds vrij vaak voorkomende
gevaren bij activiteiten in de ruimte; als één
daarvan zich daadwerkelijk voordoet, betekent
dit meestal het volledige verlies van de satelliet
(het is weliswaar reeds mogelijk een satelliet in
de ruimte te bergen of te repareren, maar de
zeer hoge kosten hiervan vormen een belem
mering).

Bij deze gevaren komt het risico van een
commerciële mislukking, dat verbonden is met

het feit dat S-PCS-systemen een volledig nieuw
en zelfs revolutionair concept zijn, die in het
ontwikkelde deel van de wereld naar verwach

ting te maken krijgen met sterke concurrentie

F. De opmerkingen van derden

(39)

van

Naar aanleiding van de bekendmaking overeen
komstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 en
artikel

3

van

Protocol

21

van

de

EER

Overeenkomst zijn van drie belanghebbenden
opmerkingen ontvangen . Deze opmerkingen zijn
door de Commissie diepgaand bestudeerd, maar
bleken voor de Commissie geen aanleiding te
vormen, haar aanvankelijke positieve standpunt ten
aanzien van Iridium te wijzigen .
II . JURIDISCHE BEOORDELING

A. Toepassing van artikel 85, lid 1 , van het
EG-Verdrag en artikel 53 , lid 1 , van de
EER-Overeenkomst op de oprichting van
Iridium

(40)

Op basis van de navolgende argumenten worden de
partners in Iridium niet beschouwd als feitelijke of
potentiële concurrenten van elkaar op de markt
voor S-PCS.

— Het S-PCS-concept is nog niet eerder beproefd.
De invoering van een S-PCS-net is naar zijn
aard een complex programma met aanmerke

lijke risico's en zal zichzelf pas bewijzen in het
stadium van de operationale configuratie,
wanneer een aanzienlijke hoeveelheid verbin
dingen wordt verwerkt; dit zal niet voor de
eerste jaren van de volgende eeuw geschieden .

— Van geen enkele bij Iridium betrokken inves
teerder kan redelijkerwijze worden verwacht dat
hij de noodzakelijke financiële middelen inves
teert om zelf een mondiaal S-PCS-systeem op te
zetten en te exploiteren. Zoals hiervoor
vermeld, bedragen de investeringen die voor het
opzetten van het Iridium-systeem noodzakelijk
zijn, ongeveer 5 miljard USD. Dit bedrag is ook
vergelijkbaar met het bedrag dat voor concurre
rende mondiale S-PCS-systemen nodig is.
— Voorts verkeert geen enkele bij Iridium
betrokken investeerder in de positie om het aan
activiteiten in de ruimte verbonden grote risico
van technische mislukkingen op zich te nemen .

aardse

cellulaire

mobiele

diensten

en

concurrerende S-PCS-systemen .

— Gegeven het mondiale bereik van het systeem
beschikt geen enkele bij Iridium betrokken
investeerder over de noodzakelijke machti
gingen en vergunningen om mondiale interna
tionale telecommunicatiediensten via de satel

liet aan te bieden . Om een S-PCS-systeem als
Iridium op te zetten en te exploiteren, zijn de
volgende administratieve vergunningen vereist:
a) een internationale toewijzing door een
Wereld Radio Conferentie (WRC) van de
Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)
van het frequentiespectrum dat nodig is voor
de verbindingen met gebruikers van het
systeem, met de gateways en tussen de satel
lieten onderling. WRC-92 en WRC-95
hebben vraagstukken in verband met de
frequentiespectrumtoewijzing behandeld;
b) een vergunning van de bevoegde administra
tieve instantie voor het bouwen, lanceren en
beheren van de constellatie van satellieten

(in het geval van Iridium heeft de Ame
rikaanse Federal Communications Commis

sion in januari 1995 de noodzakelijke
vergunningen afgegeven . Ook voor de vier
andere, vanuit de Verenigde Staten opere
rende S-PCS-systemen, waaronder Globalstar
en Odyssey, zijn vergunningen afgegeven);
c) in elk land waar een gateway of een eindsta
tion voor de controle van het systeem wordt
gevestigd, is een vergunning voor de vesti
ging en exploitatie van deze voorzieningen
noodzakelijk;

d) in elk land waar abonneeapparatuur in
bedrijf is, moet vergunning zijn verleend om
die apparatuur met het systeem te exploite
ren, inclusief het noodzakelijke frequentie
(') Nog niet eerder is op commerciële basis in zo korte tijd een
zo groot aantal lanceringen gepland als voor Iridium (in
slechts 24 maanden moeten 66 satellieten worden gelanceerd
— bij iedere lancering meer satellieten tegelijkertijd).

Nr. L 16/94
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spectrum voor verbindingen met gebrui

way-exploitant wordt geacht deze richtsnoeren op
te volgen, voor zover de toepasselijke wettelijke en

kers (');

bestuursrechtelijke regelingen zulks toelaten.

e) internationale coördinatie van het systeem
met andere instellingen die gebruik maken
van het voor het systeem vereiste frequen
tiespectrum, of die dat wensen te doen,
teneinde schadelijke interferentie te voorko

De richtsnoeren beogen het behoud van de samen

hang en integraliteit van de wereldwijde dienst die
Iridium levert. Met name voor de potentiële gebrui
kers van het systeem is die samenhang van belang.

men , en

Meestentijds zullen zij zich van het ene naar het

andere deel van de wereld verplaatsen, maar zij
willen toch één factuur in één valuta ontvangen.

f) overleg met Intelsat en Inmarsat om te
zorgen voor technische compatibiliteit en
om belangrijke economische schade voor
deze organisaties te voorkomen .

— Ten slotte ligt de uiteenlopende technologie die
voor een S-PCS-systeem nodig is, niet binnen
het bereik van de afzonderlijke investeerders in
Iridium. Al heeft Motorola rechten op veel van
de technologie die voor het Iridium-systeem
nodig is, toch speelt een aantal investeerders
een wezenlijke rol in de ontwikkeling van

Op basis daarvan lijkt, zoals ook in de IPSP

beschikking (2) aanvaard is, het beginsel van
uniforme prijzen en andere voorwaarden voor
verschillende grondgebieden, te zamen met de

gedecentraliseerde

(43)

Dit geldt bij voorbeeld voor Lockheed Martin
met betrekking tot de satellieten zelf, voor
Raytheon met betrekking tot de antennes en

systeem te verzekeren .

(44)

B. Toepassing van artikel 85, lid 1 , van het
EG-Verdrag en artikel 53 , lid 1 , van de
EER-Overeenkomst op het prijsbeleid van
distributie

van

Iridium

zij verscheidene andere taken vervullen, waaronder

diensten: bijkomende beperkingen
(42)

Volgens artikel 3.1 van elke overeenkomst waarbij
een gateway wordt toegestaan (gateway authoriza
tion agreement) bepaalt de raad van bestuur van
Iridium de vergoeding voor de toegang tot het
ruimtesegment (dat eigendom is van Iridium). Ook
kan de raad voorstellen inzake prijsbeleid doen in
de vorm van richtsnoeren . Ingevolge de richtsnoe
ren, waarin rekening wordt gehouden met de
vergoeding die Iridium ontvangt voor toegang tot
het ruimtesegment, staat het de gateway
exploitanten vrij, binnen bepaalde marges zelf hun
prijzen te bepalen . Voorts verwijzen de richtsnoeren
naar de regels voor de kostenverdeling over de gate
ways bij gesprekken waarbij van meer gateways
gebruik wordt gemaakt, alsmede naar de bepa

lingen inzake valuta's en wisselkoersen. Elke gate
(') Hoewel in de Gemeenschap uitsluitende en bijzondere rech
ten met betrekking tot het gebruik van eindapparatuur en het
verrichten van telecommunicatiediensten (met uitzondering
van de spraaktelefonie tot en met 1998) recentelijk zijn afge
schaft (Richtlijn 94/46/EG van de Commissie — PB nr. L 268
van 19. 10 . 1994, blz. 15), is er nog geen gemeenschappelijke
benadering inzake vergunningen voor frequenties ontwikkeld.

Volgens artikel 3 van elke aandelenkoopovereen
komst krijgen de investeerders in het Iridium
systeem (de gateway-exploitanten) exclusieve
rechten binnen het in de overeenkomsten bepaalde
grondgebied. Deze exclusieve rechten houden voor
namelijk in, dat geen enkele andere onderneming
van Iridium de rechten kan verwerven i) om
binnen het betrokken gebied een gateway te instal
leren en te exploiteren of ii) binnen het betrokken
gebied Iridium-diensten te verrichten . In ruil daar
voor moeten de gateway-exploitanten hun gateway
installeren, onderhouden en exploiteren en moeten

Overeenkomst valt.

de

De distributie van Iridium-diensten wordt georga
niseerd rond de gateway-exploitanten — de strate
gische investeerders in Iridium —, die binnen hun
respectieve gebieden exclusieve rechten hebben, en
voorts de dienstverrichters, die door de gateway
exploitanten worden aangesteld, hetgeen over het
algemeen op niet-exclusieve basis geschiedt. Als
aantal centrale functies, om de samenhang in het

betrekking tot de lanceerinrichtingen .

en

deze

„producent" van de diensten vervult Iridium een

voor China Great Wall en Khrunichev met

Iridium

van

de klanten .

buiten de mogelijkheden van Motorola liggen.

Gelet op het voorgaande moet worden geconclu
deerd, dat de oprichting van Iridium betekent dat
een nieuwe, levensvatbare concurrent op het
volledig nieuwe gebied van de mobiele telecommu
nicatie verschijnt, zodat deze oprichting buiten het
toepassingsgebied van artikel 85, lid 1 , van het
EG-Verdrag en artikel 53, lid 1 , van de EER

tenuitvoerlegging

verkoop, te kunnen voorzien in de behoeften van

belangrijke onderdelen van het systeem, die

(41 )
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het verkrijgen van de voor het Iridium-systeem
noodzakelijke overheidsgoedkeuringen in de
binnen hun grondgebied gelegen landen, hetgeen
kostbaar en lastig kan zijn . In verband hiermee en
gelet op de zeer hoge risico's van het Iridium
systeem en de noodzaak gateway-exploitanten voor
alle delen van de wereld aan te trekken, kan het

exclusiviteitsbeding worden gezien als een prikkel

voor investeerders om deze risico's op zich te
nemen .

(45)

Voorts worden de eventuele mededingingbeper
kende gevolgen van het exclusiviteitsbeding
verminderd door de navolgende omstandigheden .
1 . Noch de gateway-exploitanten noch de dienst
verrichters wordt belet, transacties met concurre

rende systemen te sluiten . Ten aanzien van de
dienstverrichters wordt er zelfs van uitgegaan,
dat sommigen van hen (meestal de exploitanten
van aardse cellulaire diensten) zullen fungeren
als dienstverrichters voor zoveel mogelijk
S-PCS-systemen, zodat hun eigen cellulaire
(2) PB nr. L 354 van 31 . 12. 1994, blz. 75, overweging 55.
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aanbod voor de klant aantrekkelijker wordt
(S-PCS-systemen zijn een hoogwaardige aanvul
ling op het aanbod van aardse cellulaire dien

alsmede de richtsnoeren voor de selectie van de
dienstverrichters rechtstreeks verband houden met

en noodzakelijk zijn voor een geslaagde totstandko
ming en exploitatie van het Iridium-systeem. Op
grond van de mededingingsregels van het
EG-Verdrag en de EER-Overeenkomst moeten zij
derhalve als bijkomstige beperkingen van het Iridi

sten).

In verband hiermee hebben de partijen met
betrekking tot STET, de enige partner die nog
exclusieve rechten bezit op het aanbieden van
telecommunicatiediensten

en

um-systeem worden beschouwd.

-infrastructuur,

De conclusie inzake de bijkomstige aard van de aan
de als gateway-exploitanten optredende investeer

bevestigd dat de Iridium-overeenkomsten niet
van invloed zijn op de mogelijkheden van enige
andere onderneming of persoon om toegang tot

ders

krijgen, zulks met uitzondering van de STET
voorzieningen die specifiek voor het Iridium
systeem zijn ontwikkeld.
2. De overeenkomsten verbieden dienstverrichters

het land heeft waarnaar de klant verhuisd is.
4. Gezien de mondiale aard van de diensten zullen

bij één gesprek zeer dikwijls verscheidene gate
ways betrokken zijn .
5. De Iridium-diensten zullen hevige concurrentie
ondervinden van andere S-PCS-systemen en van
aardse cellulaire systemen .

echter

(49)

De bijkomstige beperkingen moeten te zamen met
de oprichting van de onderneming worden beoor
deeld. Daar geconcludeerd is, dat Iridium niet
binnen het toepassingsgebied van artikel 85, lid 1 ,
van het EG-Verdrag en artikel 53 , lid 1 , van de
EER-Overeenkomst valt, vallen ook de hiervoor

genoemde bijkomstige beperkingen niet daaronder,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Op grond van de gegevens waarover zij beschikt, bestaan
er voor de Commissie geen redenen om krachtens artikel
85, lid 1 , van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 1 , van de
EER-Overeenkomst maatregelen te nemen ten aanzien
van de aangemelde overeenkomsten betreffende de
oprichting van Iridium .
Artikel 2

De exclusiviteit is ook een gevolg van de configu

aanzien van de richtsnoeren voor de selectie van dienst

ratie van de satellieten : de antennes van elke satel

liet kunnen met slechts drie gateways binnen het
door de satelliet bestreken gebied tegelijkertijd
verbinding leggen (een vierde antenne wordt in
reserve gehouden voor het geval dat een antenne
uitvalt). Hierdoor wordt het aantal gateways noodza
kelijkerwijs beperkt.

(48)

kan

van Iridium en de door hen aangestelde dienst
verrichters in haar geheel voor telecommunica
tiediensten gebruikt. Er blijft derhalve geen
capaciteit voor derde partijen over.

geleverde capaciteit wordt door Iridium, de als
gateway-exploitanten optredende investeerders

(47)

rechten

Op grond van de gegevens waarover zij beschikt, bestaan
er voor de Commissie geen redenen om krachtens artikel
85, lid 1 , van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 1 , van de
EER-Overeenkomst maatregelen te nemen ten aanzien
van het op grond van artikel 3.1 van elke „gateway
machtigingsovereenkomst" door Iridium in de vorm van
richtsnoeren vast te stellen prijsbeleid, ten aanzien van de
op grond van artikel 3 van elke aandelenkoopovereen
komst aan de als gateway-exploitanten optredende inves

6. De door de satellieten van het Iridium-systeem

(46)

exclusieve

verwerven .

als gateway-exploitant optredende investeerder
gevestigd zijn .
3. De „intelligente" functies aan boord van de
satellieten maken het mogelijk alle gebruikers
vanuit alle gateways te bereiken . Daarom is
bepaald, dat het contract met een abonnee
(klant) die naar een ander gebied verhuist, door
loopt en dat deze geen nieuw contract behoeft te
sluiten met een dienstverrichter van de gate
way-exploitant die de exclusieve rechten voor

verleende

worden herzien, ingeval substantiële wijzigingen
optreden in de bijzondere omstandigheden van
deze zaak. Dat zou met name het geval zijn,
wanneer Iridium met betrekking tot het feitelijke
aanbod van S-PCS-diensten een machtspositie zou

de telecommunicatie-infrastructuur van STET te

niet, Iridium-diensten te verkopen aan klanten
die niet binnen het gebied of in het land van de

Nr. L 16/95

Ten aanzien van de richtsnoeren voor de aanstel
ling van dienstverrichters is de Commissie van
mening, dat de hierboven beschreven selectiecri
teria objectief en op kwaliteit gebaseerd zijn.
Op grond van de bijzondere omstandigheden van
de onderhavige zaak, kan worden geconcludeerd,
dat het prijsbeleid en de richtsnoeren daarvoor, de
aan de gateway-exploitanten verleende exclusiviteit,

teerders verleende exclusieve distributierechten , en ten

verrichters, zoals door de partijen aangemeld.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot:
Iridium, LLC,
1401 H. Street, NW,

Washington, DC 20005,
USA.

Gedaan te Brussel, 18 december 1996 .
Voor de Commissie
Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie

Nr. L 16/96
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1996

betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van
oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië
(97/40/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van
5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwprodukten
en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of
uit de landen en gebieden overzee (LGO)('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 619/96 (2), en met
name op artikel 27,
Gelet op Verordening (EG) nr. 589/96 van de Commissie
van 2 april 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
in de sector rundvlees voor Verordening (EEG) nr. 715/90
van de Raad inzake de regeling voor landbouwprodukten
en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of
uit landen en gebieden overzee (3), en met name op artikel
4,

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1 van Verorde
ning (EG) nr. 589/96, invoercertificaten voor produkten
van de sector rundvlees kunnen worden afgegeven; dat de
invoer evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoe

rende derde landen vastgestelde hoeveelheid niet mag
overschrijden;
Overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
589/96, voor produkten van oorsprong uit Botswana,
Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië de
hoeveelheden, uitgedrukt in vlees zonder been, waarvoor
van 1 tot en met 10 december 1996 certificaten zijn
aangevraagd, de voor deze landen beschikbare hoeveel
heden niet overschrijden; dat bijgevolg voor de aange
vraagde hoeveelheden invoercertificaten kunnen worden
afgegeven;

december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en vete
rinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen,
varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleespro
dukten uit derde landen (4), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,
onverlet laat,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De hieronder vermelde Lid-Staten geven op 21 december
1996 voor de onderstaande hoeveelheden produkten van
de sector rundvlees, uitgedrukt in vlees zonder been, van
oorsprong uit sommige Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan, invoercertificaten af voor de

daarbij vermelde landen van oorsprong:
Duitsland

— 1 70,000 ton van oorsprong uit Botswana; "

Verenigd Koninkrijk
— 21,000 ton van oorsprong uit Botswana,
— 24,200 ton van oorsprong uit Swaziland
— 1 720,000 ton van oorsprong uit Zimbabwe,

— 1 082,000 ton van oorsprong uit Namibië.

Artikel 2

Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 3, lid
3, van Verordening (EG) nr. 589/96 in de eerste tien

dagen van de maand januari 1997 worden ingediend voor
de volgende hoeveelheden rundvlees zonder been :

Overwegende dat de hoeveelheden dienen te worden vast
gesteld waarvoor met ingang van 1 januari 1997 certifi
caten kunnen worden aangevraagd binnen de totale
hoeveelheid van 52 100 ton;

Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat deze
beschikking Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12

— Botswana:
— Kenia:

142,000 ton ;

— Madagascar:

7 579,000 ton;

— Swaziland :

3 363,000 ton;

— Zimbabwe :

9 100,000 ton ;

— Namibië :

(') PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
(2) PB nr. L 89 van 10 . 4. 1996, blz. 1 .
(3) PB nr. L 84 van 3 . 4. 1996, blz. 22.

18 916,000 ton ;

13 000,000 ton .

O PB nr. L 302 van 31 . 12. 1972, blz. 28 .
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Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 19 december 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 16/97

Nr. L 16/98

I NHL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

RECTIFICATIES

Rectificatie van Richtlijn 90/435/ EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeen
schappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit
verschillende Lid-Staten

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 225 van 20 augustus 1990)
Bladzijde 9, bijlage, onder k):

in plaats van:

„k) Handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen met handelsvorm,
alsmede andere naar Portugees recht opgerichte rechtspersonen die commer
ciële of industriële activiteiten uitoefenen ."

te lezen:

Bk) Handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, en
de naar Portugees recht opgerichte coöperaties en openbare bedrijven .".
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