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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 363/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
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 graan heeft toegewezen;
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 f); dat met name de leveringster

mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten
te bepalen, dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte 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 lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 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 .

b) PB nr. L 81 van 28. 3. 1991 , blz. 108.
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BIJLAGE

PARTIJ A

1 . Maatregel nr.('): 372/95
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; telefax (41-22) 739 85 63)

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: UNHCR Nigeria, PO Box 53874, 13 Awolowo Road Ikoyi,
Lagos (tel.: (234-1 ) 269 27 44; telefax: (234-1 ) 269 32 97, telex: 23310 HCRL NG)
5. Plaats of land van bestemming (s): Nigeria
6. Beschikbaar te stellen product: volwitte rijst (productcode 1006 30 92 900, 1006 30 94 900,
1006 30 96 900 of 1006 30 98 900)

7. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) f): zie PB nr. C 1 14 van 29. 4. 1991 , blz. 1 (ILA.l.f))
8 . Totale hoeveelheid (ton): 260

9. Aantal partijen : 1

10. Verpakking en opschriften (6)(8): zie PB nr. C 267 van 13. 9. 1996, blz. 1 ( 1.0 A l.b, 2.b en B.4)
zie PB nr. C 114 van 29 . 4. 1991 , blz. 1 (II.A.3)
Voor de opschriften te gebruiken taal: Engels

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

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

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: zie punt 4
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van versche
ping : 14 — 27. 4. 1997
18. Uiterste datum voor de levering: 25. 5. 1997

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving
20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 18 . 3 . 1997 om
12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)

21 . Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 1 . 4. 1997 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven bij toewijzing levering haven van verscheping: 28. 4
— 11 . 5 . 1997

c) uiterste datum voor de levering: 8 . 6. 1997
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 ecu per ton
23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de indiening van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(alleen op nummer: telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)

25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 28 . 2. 1997, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 182/97 van de Commissie (PB nr. L 31 van 1 . 2. 1997, blz. 17)
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Voetnoten

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

(2) Degene aan wie is gegund, neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor de verzending zijn vereist.
(') 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 lidstaat 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.
(5) Adres van de delegatie van de Commissie waarmee degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen:
zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 33.

(6) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van
dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermel
ding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.
I7) De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezond
heidscertificaat (met vermelding van een houdbaarheidsdatum) voor.
(s) In afwijking van PB nr. C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 , wordt de tekst van punt II.A.3.c) gelezen: „de
vermelding „Europese Gemeenschap"''.

Nr. L 60/3
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VERORDENING (EG) Nr. 364/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

ning van de DOM opnieuw vast te stellen op de in de
bijlage vermelde bedragen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van
16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 2598/95 (2), en met name op artikel 2, lid
6,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Franse overzeese departementen
(DOM) werden vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 391 /92 van de Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 219/97 (4); dat, gezien de wijzi
gingen in de noteringen en de prijzen van de graanpro
ducten in het Europese deel van de Gemeenschap en op
de wereldmarkt, het gepast is de steun voor de voorzie

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 391 /92 wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1
(2) PB nr. L 267 van 9. 11 . 1995, blz. 1 .
(3) PB nr. L 43 van 19. 2. 1992, blz. 23.
4 PB nr. L 36 van 6 . 2. 1997, blz. 13 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
(in ecu/ton)

Bedrag van de steun
Product

Bestemming

(GN-code)

Frans

Guadeloupe

Martinique

19,00

19,00

19,00

22,00

33,50

33,50

33,50

36,50

39,00

39,00

39,00

42,00

12,00

12,00

12,00

16,00

Guyana

Réunion

Zachte tarwe

( 1001 90 99)
Gerst

( 1003 00 90)
Maïs

( 1005 90 00)
Harde tarwe

( 1001 10 00)

Nr. L 60/6
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VERORDENING (EG) Nr. 365/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

opnieuw vast te stellen op de in de bijlage vermelde
bedragen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 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 3, lid 4,

Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Canarische eilanden werden vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1832/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1 77/97 (4); dat, gezien de wijzigingen in de noteringen
en de prijzen van de graanproducten in het Europese deel
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, het gepast is
de steun voor de voorziening van de Canarische eilanden

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 1832/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(*)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
320 van 11 . 12. 1996, blz. 1 .
185 van 4. 7. 1992, blz. 26.
31 van 1 . 2. 1997, blz. 7.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van
graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
(m ecu/ton)
Product

(GN-code)

Zachte tarwe

Gerst
Maïs

Durum tarwe
Haver

( 1001 90 99)
( 1003 00 90)
( 1005 90 00)
( 1001 10 00)
( 1004 00 00)

Bedrag van de steun

16,00
30,50

36,00
9,00

33,00

Nr. L 60/7

Nr. L 60/8
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VERORDENING (EG) Nr. 366/91 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

opnieuw vast te stellen op de in de bijlage vermelde
bedragen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren
en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 1 0,

Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanproducten aan de Azoren en Madeira werden vastge
steld bij Verordening (EEG) nr. 1833/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 178/97 (4); dat, gezien de wijzigingen in de noteringen
en de prijzen van de graanproducten in het Europese deel
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, het gepast is
de steun voor de voorziening van de Azoren en Madeira

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 1833/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 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 van 27. 6. 1992, blz. 1 .
320 van 11 . 12. 1996, blz. 1 .
185 van 4. 7. 1992, blz. 28.
31 van 1 . 2. 1997, blz. 9.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van
graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
(in ecu/ton)

I

Bedrag van de steun
Product

Bestemming

(GN-code)

Azoren

Zachte

tarwe

Gerst
Maïs

Durum

tarwe

( 1001 90 99)

16

Madeira

16

( 1003 00 90)

30,50

30,50

( 1005 90 00)

36

36

( 1001 10 00)

9

9

Nr. L 60/9

Nr. L 60/ 10
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VERORDENING (EG) Nr. 367/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt ('), inzonderheid op artikel 13,
lid 3, tweede alinea,

Overwegende dat volgens artikel 1 3 van Verordening (EG)
nr. 3072/95 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van deze
verordening bedoelde producten en de prijzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer,

Overwegende dat, krachtens artikel 1 3, lid 4, van Verorde
ning (EG) nr. 3072/95, de restituties moeten worden vast
gesteld met inachtneming van de situatie en de vooruit
zichten ter zake van de beschikbare hoeveelheid rijst en

breukrijst en van de prijzen hiervan op de markt van de
Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en
breukrijst op de wereldmarkt anderzijds; dat het volgens
dit artikel eveneens noodzakelijk is om op de rijstmarkt
voor een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwik
keling van de prijzen en het handelsverkeer zorg te
dragen en bovendien rekening te houden met het eco
nomische aspect van de voorgenomen uitvoer, met de
wenselijkheid om verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te vermijden en met de limieten die voort
vloeien uit overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag
gesloten overeenkomsten;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1361 /76 van
de Commissie (2) is vastgesteld welke de maximumhoe
veelheid breukrijst is die rijst, waarvoor de restitutie bij
uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwijl daarbij tevens
het percentage is bepaald van de op deze restitutie toe te

passen vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid

breukrijst welke de uitgevoerde rijst bevat deze maximum
hoeveelheid overschrijdt;
Overwegende dat in artikel 13, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 3072/95 de specifieke criteria zijn bepaald waar
mede bij de berekening van de restitutie bij uitvoer van
rijst en breukrijst rekening moet worden gehouden;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en de
specifieke eisen van sommige markten een differentiatie
van de restitutie voor sommige producten al naar gelang
van hun bestemming noodzakelijk kunnen maken;
Overwegende dat, teneinde rekening te houden met de
bestaande vraag naar verpakte, langkorrelige rijst op
bepaalde markten, moet worden voorzien in de vaststel
ling van een specifieke restitutie voor dat product;
Overwegende dat de restitutie minstens eenmaal per
maand moet worden vastgesteld; dat de restitutie tussen
tijds kan worden gewijzigd;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie van de rijstmarkt, en met name op de
noteringen of prijzen van rijst en breukrijst in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt, voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in
de bijlage van deze verordening;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Verorde
ning (EG) nr. 3072/95 genoemde producten in ongewij
zigde staat worden, met uitzondering van de in lid 1 ,
onder c), van dat artikel genoemde producten, op de in de
bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer voor rijst en breukrijst

(m ecu / ton)
Productcode

Bestemming (')
01

197,00

1006 20 13 9000

01

197,00

01

197,00

1006 20 15 9000

Productcode

van de restituties

1006 20 11 9000

1006 20 17 9000

(in ecu / ton)

Bedrag

1006 30 65 9900

01

1006 20 94 9000

01

197,00

1006 20 96 9000

01

197,00

01

197,00

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900

197,00

1006 30 23 9000

01

197,00

1006 30 25 9000

01

197,00

01

197,00

01

197,00

01

197,00

1006 30 61 9100

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

—

01
02
03
04
01
04
01
02
03
04

1006 30 63 9900

01
04

1006 30 65 9100

01

02

\

246,00
246,00

_

I-

1006 30 92 9100

1006 30 92 9900

—

03
04

—

01
02
03
04

246,00

01
04

246,00
246,00

246,00
252,00
257,00

—

—

1006 30 42 9000

1006 30 48 9000

01

—

—

1006 30 44 9000
1006 30 46 9000

van de restituties

04

1006 20 98 9000

1006 30 27 9000

Bestemming (')

—

1006 20 92 9000

1006 30 21 9000

Bedrag

1006 30 94 9100

01
02
03
04

246,00
252,00
257,00
246,00

1006 30 94 9900

01

246,00
246,00

—

246,00
252,00
257,00
246,00
246,00
246,00
246,00
252,00
257,00
246,00
246,00
246,00
246,00
252,00
257,00
246,00

04
—

1006 30 96 9100

\

1006 30 96 9900

01

246,00

02
03
04

252,00
257,00
246,00

01

246,00
246,00

04
—

—

1006 30 98 9100

1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

—

(') De bestemmingen zijn de volgende :

01 Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia,
02 zones I, II, III, VI, Ceuta en Melilla,

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

NB: De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 368/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
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 3,

Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 de eindgebruiker van rijst op de Canarische
eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de
kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit

de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat

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
lidstaten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (8);
Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van
de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige
marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van
de Canarische eilanden vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststelling
van die steun met name rekening moet worden gehouden
met de kosten van de verschillende mogelijke leveranciers

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste prijzen;
Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2883/94 (4), de gemeenschappelijke bepalingen zijn
vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor
de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde
landbouwproducten, waaronder rijst;

De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 toe te kennen steunbedragen bij de levering
van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de speci

fieke regeling voor de voorziening van de Canarische
eilanden worden vastgesteld in de bijlage bij deze verorde
ning.

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

dening (EG) nr. 1 50/95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
(2) PB nr. L 320 van 11 . 12. 1996, blz. 1 .
(3) PB nr. L 296 van 17. 11 . 1994, blz. 23.
(4) PB nr. L 304 van 29. 11 . 1994, blz. 18 .

O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

(<) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.

(8) PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Canarische eilanden

(in ecu/ton)
Product

(GN-code)

Volwitte rijst
( 1006 30)
Breukrijst
( 1006 40)

Bedrag van de steun
Canarische eilanden

260,00
57,00
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VERORDENING (EG) Nr. 369197 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren
en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 10,

Overwegende dat luidens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 1600/92 de eindgebruiker op de Azoren en
Madeira, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de kwali
teit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit de

Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die
overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat

impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststelling
van die steun met name rekening moet worden gehouden
met de kosten van de verschillende mogelijke leveranciers

en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste prijzen;

voorzieningsbalans (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1 683/94 (6);
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad Q, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (8), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
lidstaten; dat de nadere voorschriften voor de toepassing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (,0);
Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van
de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige
marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van
de Azoren en Madeira vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2596/93 (4), de gemeenschappelijke bepalingen

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

zijn vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling

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

voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
bepaalde landbouwproducten, waaronder rijst; dat bepa

lingen waarbij voornoemde verordening wordt aangevuld
of ervan wordt afgeweken, zijn vastgesteld bij Verordening

(EEG) nr. 1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992
houdende toepassingsbepalingen voor de specifieke rege
ling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
producten van de rijstsector, en tot vaststelling van de

Artikel 1

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

( 5) PB nr. L 198 van 17 . 7 . 1992, blz. 37 .

(j PB nr. L 178 van 12. 7. 1994, blz. 53.

(') PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 320 van 11 . 12. 1996, blz. 1 .
O PB nr. L 179 van 1 . 7. 1992, blz. 6.

4 PB nr. L 238 van 23 . 9 . 1993, blz. 24.

O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(8) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
(I0) PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Azoren en Madeira

(in ecu/ton)

Bedrag van de steun

I
Volwitte rijst
( 1006 30)

Product

I

(GN-code)

Bestemming
Azoren

Madeira

I
260,00

260,00

Nr. L 60/ 16
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VERORDENING (EG) Nr. 370/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van
communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de
sectoren granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de algemene voorschriften en de uitvoe
ringsbepalingen die in artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en artikel 13 van Verordening (EG) nr.
3072/95 voor de uitvoerrestituties zijn vastgesteld van
overeenkomstige toepassing zijn op bovenbedoelde trans
acties;

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

Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 2, derde alinea,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt f), en met name op artikel 13,
lid 3 ,

Overwegende dat de specifieke criteria die in aanmerking
moeten worden genomen bij de berekening van de
uitvoerrestituties voor rijst zijn vastgesteld in artikel 13
van Verordening (EG) nr. 3072/95;

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

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)

Artikel 1

nr. 2681 /74 van de Raad van 21 oktober 1974 betreffende

de communautaire financiering van de uitgaven in
verband met de levering van landbouwproducten als voed

selhulp (4) is bepaald dat het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, het

De geldende restituties voor de producten van de sectoren
granen en rijst geleverd voor de communautaire en natio
nale voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van inter
nationale verdragen of andere aanvullende programma's

gedeelte van de uitgaven financiert dat overeenkomt met

of die in het kader van andere communautaire acties

de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeenkom
stig de betrokken communautaire voorschriften zijn vast
gesteld;

gratis worden geleverd, worden vastgesteld overeenkom
stig de bijlage .

Overwegende dat, om de opstelling en het beheer van de
begroting voor de communautaire voedselhulpacties te
vergemakkelijken en om de lidstaten in staat te stellen het
bedrag van de communautaire deelname in de financie
ring van de nationale voedselhulpacties te kennen, het
bedrag van de voor deze acties toegekende restituties moet

De bij deze verordening vastgestelde restituties worden
niet beschouwd als naar bestemming gedifferentieerde

Artikel 2

restituties.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

worden vastgesteld;

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 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

181
126
329
288

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5. 1996, blz. 37.
30 . 12. 1995, blz. 18 .
25. 10 . 1974, blz. 1 .
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bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de restituties die
gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde
producten van de sectoren granen en rijst
(in ecu/ton)
Productcode

Bedrag
van de restitutie

1001 10 00 9400

6,00

1001 90 99 9000

13,00

1002 00 00 9000

30,00

1003 00 90 9000

27,50

1004 00 00 9400

30,00

1005 90 00 9000

33,00

1006 30 92 9100

262,00

1006 30 92 9900

262,00

1006 30 94 9100

262,00

1006 30 94 9900

262,00

1006 30 96 9100

262,00

1006 30 96 9900

262,00

1006 30 98 9100

262,00

1006 30 98 9900

262,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

33,00

1101 00 159100

17,00

1101 00 159130

17,00

1102 20 10 9200

48,17

1102 20 10 9400

41,29

1102 30 00 9000
110290 10 9100

—

28,79

1103 11 10 9200

9,00

1103 11 90 9200

9,00

1103 13 109100

61,94

1103 14 00 9000

—

1104 1290 9100

47,20

1104 21 50 9100

38,78

NB: Productcodes en voetnoten: zie Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987,
blz. 1 ), gewijzigd.

Nr. L 60/ 17

Nr. L 60/ 18

( NLI
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VERORDENING (EG) Nr. 371/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),

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

Overwegende dat de vastgestelde invoerrechten van
toepassing zijn totdat een nieuwe vaststelling in werking
treedt; dat de invoerrechten ook van kracht blijven als in
de twee weken die aan de volgende periodieke vaststelling
voorafgaan geen enkele notering beschikbaar is voor de in
bijlage II van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde
referentiebeurs;

Overwegende dat, voor het normaal functioneren van het
stelsel van invoerrechten , deze rechten voor de zwevende
valuta's moeten worden berekend aan de hand van de in

een

referentieperiode

geconstateerde

representatieve

marktkoersen ;

de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector

granen (3), en met name op artikel 2, lid 1 ,
Overwegende dat in artikel 10 van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 is bepaald dat bij de invoer van de in artikel
1 van die verordening bedoelde producten de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief worden geheven; dat

voor de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel het

Overwegende dat de toepassing van Verordening (EG)
nr. 1249/96 ertoe leidt de invoerrechten vast te stellen

zoals vermeld in de bijlagen bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

invoerrecht echter gelijk is aan de interventieprijs voor

deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprijs van de betrokken
zending;

Artikel 1

Overwegende dat in artikel 10, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 is bepaald dat de cif-invoerprijzen

De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde invoerrechten in de sector granen
worden vastgesteld in bijlage I bij deze verordening en

worden berekend aan de hand van de representatieve

zijn bepaald aan de hand van de in bijlage II vermelde

prijzen voor het betrokken product op de wereldmarkt;
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1249/96 voor
het verkoopseizoen 1996/ 1997 bepalingen zijn vastgesteld
voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1766/92

elementen .

ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen;

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Artikel 2

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(■) PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
3) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 125.
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BIJLAGE I

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

Omschrijving

GN-code

Invoerrecht bij invoer

over zee vanuit havens aan

over zee vanuit

de Middellandse Zee,

andere havens (2)
(in ecu/ton)

de Zwarte Zee of de

Oostzee (in ecu/ton)
1001 10 00

Harde tarwe (')

15,09

5,09

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

28,96

18,96

1001 90 99

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

28,96

18,96

van gemiddelde kwaliteit

39,01

29,01

van lage kwaliteit

64,43

54,43

1002 00 00

Rogge

68,22

58,22

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

68,22

58,22

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

68,22

58,22

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

81,55

71,55

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

81,55

71,55

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor
68,22

58,22

zaaidoeleinden

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

2 ecu/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland
ligt.

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

Nr. L 60 /20
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BIJIA GE II
Berekeningselementen

(periode van 14 februari 1997 tot en met 28 februari 1997)
1 . Gemiddelden over de twee weken voor de dag van de vaststelling
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)
Notering (ecu/ton)

Golf-premie (ecu/ton)
Grote-Meren-premie (ecu/ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

126,17

134,40

116,62

97,75

1 75,45 (')

122,33 (')

35,42

17,13

9,49

11,25

—

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Golf.
2. Vrachttarieven/kosten : Golf van Mexico — Rotterdam : 12,73 ecu/ton . Grote Meren — Rotterdam: 23,94 ecu/ton.

3. Subsidies (artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96): 0,00 ecu/ton.
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Nr. L 60/21

VERORDENING (EG) Nr. 372/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

ties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij deze

GEMEENSCHAPPEN,

verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2), en met name op

Artikel 1

artikel 19, lid 4, tweede alinea,

De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in

Overwegende dat de bij uitvoer van witte en ruwe suiker
toe te passen restituties vastgesteld zijn bij Verordening
(EG) nr. 295/97 van de Commissie (3), gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 342/97 (4);

artikel 1 , lid 1 , onder a), van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 , bedoelde producten, welke niet gedenatu
reerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage bij de gewij
zigde Verordening (EG) nr. 295/97, worden gewijzigd
overeenkomstig de bedragen aangegeven in de bijlage.

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 295/97 neergelegde regels op de gegevens waarover de
Commissie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding
geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restitu

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
O PB nr. L 50 van 20. 2. 1997, blz. 5.

b) PB nr. L 58 van 27. 2. 1997, blz. 33.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot wijziging van de restituties
bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
Productcode

Restitutiebedrag
— in ecu/ 1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90
11 90
11 90
1290
12 90
12 90

9100
9910
9950
9100
9910
9950

38,15
36,72
38,15
36,72

(')
(')
0
(')
(')
O

— in ecu/ 1 % sacharose x 100 kg —
1701 91 00 9000

0,4147

— in ecu/ 1 00 kg —
1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

41,47
41,47
41,47

— in ecu/ 1 % sacharose x 100 kg —
1701 99 90 9100

0,4147

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het
bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17 bis, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .
(2) Vaststelling geschorst door Verordening (EEG) nr. 2689/85 van de Commissie
(PB nr. L 255 van 26. 9. 1985, blz. 12), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3251 /85 (PB nr. L 309 van 21 . 11 . 1985, blz. 14).
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VERORDENING (EG) Nr. 373/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van
het voorschot op de steun
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

den; dat evenwel is bepaald dat deze criteria voor het

GEMEENSCHAPPEN,

bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met de
verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde
product en de aard van de aanbiedingen en noteringen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op de
met name op
fende katoen,
1553/95 van

Akte van Toetreding van Griekenland, en
de punten 3 en 10 van Protocol nr. 4 betref
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
de Raad ('),

Gelet op Verordening (EG) 1554/95 van de Raad van 29
juni 1995 tot vaststelling van de algemene voorschriften
van de steunregeling voor katoen en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 2169/81 (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 1 584/96 (3), en met name op de artikelen 3,
4 en 5,

Overwegende dat krachtens artikel 3 van Verordening
(EG) nr. 1554/95 op gezette tijden een wereldmartkprijs
voor niet-geëgreneerde katoen wordt bepaald, rekening
houdende met de historische verhouding tussen de in
aanmerking genomen wereldmartkprijs voor geëgreneerde
katoen en de berekende prijs voor niet-geëgreneerde
katoen; dat deze historische verhouding is vastgesteld in
artikel 1 , lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1201 /89 van de
Commissie van 3 mei 1989 houdende uitvoeringsbepa
lingen van de steunregeling voor katoen (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/96 0; dat, als de
wereldmarktprijs niet op die wijze kan worden bepaald,
hij wordt bepaald op basis van de laatst vastgestelde prijs;

Overwegende dat krachtens artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 1554/95 de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen wordt bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de

gunstigste, voor de werkelijke markttendens representatief
geachte aanbiedingen en noteringen; dat, om deze prijs te
bepalen, het gemiddelde wordt berekend van de aanbie
dingen en noteringen op een of meer Europese beurzen

dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1201 /89 is
bepaald welke aanpassingen kunnen plaatsvinden;
Overwegende dat op grond van bovenbedoelde criteria de

wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het
hieronder aangegeven niveau moet worden vastgesteld;
Overwegende dat in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1554/95 is bepaald dat het voorschot op de steun
gelijk is aan de streefprijs minus de wereldmarktprijs en
een korting die berekend is volgens de formule die wordt
toegepast bij overschrijding van de gegarandeerde maxi
mumhoeveelheid, waarbij evenwel wordt uitgegaan van
een met 1 5 % verhoogde geraamde productie van niet
geëgreneerde katoen; dat de voor het verkoopseizoen
1996/ 1997 geraamde productie is vastgesteld bij Verorde
ning (EG) nr. 1683/96 van de Commissie (6); dat het
volgens deze methode berekende bedrag van het voor
schot per lidstaat op het hieronder aangegeven niveau
wordt vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . De in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1554/95
bedoelde wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
wordt vastgesteld op 3 7,579 ecu per 100 kg.
2. Het in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1554/95 bedoelde voorschot op de steun wordt vastgesteld
op:

— 57,028 ecu per 100 kg voor Spanje;
— 26,520 ecu per 100 kg voor Griekenland;

— 68,721 ecu per 100 kg voor de overige lidstaten .

voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde

producten uit de verschillende, voor de internationale
handel als meest representatief beschouwde productielan
(')
(2)
(3)
(4)
(5

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148
148
206
123
207

van
van
van
van
van

30. 6. 1995, blz. 45.
30. 6. 1995, blz. 48 .
16. 8 . 1996, blz. 16.
4. 5. 1989, blz. 23.
17. 8 . 1996, blz. 3.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.
(6) PB nr. L 217 van 28 . 8 . 1996, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1 997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 374/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en
bepaalde andere producten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1599/96 (2), en met name op
artikel 17, lid 5,

ventieprijs voor witte suiker die gedurende de maand
waarvoor het basisbedrag wordt vastgesteld, geldt voor de

niet-deficitaire gebieden van de Gemeenschap, en de voor
witte suiker op de wereldmarkt geconstateerde noteringen
of prijzen, en anderzijds de noodzaak om een evenwicht
tot stand te brengen tussen het gebruik van basispro
ducten uit de Gemeenschap met het oog op de uitvoer
van verwerkte producten naar derde landen en het
gebruik van de tot het veredelingsverkeer toegelaten
producten uit deze landen;

Overwegende dat de toepassing van het basisbedrag
Overwegende dat artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bepaalt dat het verschil tussen de noteringen
of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 , lid 1 ,
onder d), van genoemde verordening genoemde
producten en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd
kan worden door een restitutie bij de uitvoer;
Overwegende dat volgens artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 2135/95 van de Commissie van 7 september 1995

inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van
uitvoerrestituties in de sector suiker (3) de restitutie voor

100 kilogram van de in artikel 1 , lid 1 , onder d), van
Verordening (EEG) nr. 1785/81 genoemde producten die
worden uitgevoerd, gelijk is aan het basisbedrag, verme
nigvuldigd met het saccharosegehalte, in voorkomend

geval verhoogd met het gehalte aan andere als saccharose
berekende suikersoorten; dat dit saccharosegehalte van het

betrokken product overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 wordt vastge
steld;

Overwegende dat volgens artikel 17 quater van Verorde
ning (EEG) nr. 1785/81 het basisbedrag van de restitutie
voor sorbose, uitgevoerd in ongewijzigde staat, gelijk moet

zijn aan het basisbedrag van de restitutie, verminderd met
een honderdste van de restitutie bij de productie die, over

eenkomstig Verordening (EEG) nr. 1010/86 van de Raad
van 25 maart 1986 houdende vaststelling van de algemene
voorschriften inzake de restitutie bij de productie voor in
de chemische industrie gebruikte suiker (4), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 1 26/96 (^ geldt voor

beperkt kan worden tot bepaalde in artikel 1 , lid 1 , onder
d), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 genoemde produc
ten;

Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 een restitutie kan worden vastgesteld
bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel 1 , lid 1 ,
onder f), g) en h), van die verordening genoemde produc
ten; dat het niveau van de restitutie moet worden vastge
steld voor 100 kg droge stof, waarbij rekening wordt
gehouden met de restitutie bij uitvoer voor de producten
van GN-code 1702 30 91 , de restitutie bij uitvoer van de
in artikel 1 , lid 1 , onder d), van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde producten en met de economische
aspecten van de betrokken uitvoer; dat voor de onder f) en
g) van voornoemd lid 1 bedoelde producten de restitutie
slechts wordt toegekend voor producten die voldoen aan
de voorwaarden welke zijn vastgesteld in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 2135/95 en voor de onder h)
bedoelde producten de restitutie alleen wordt toegekend
voor producten die voldoen aan de voorwaarden die zijn
vastgesteld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2135/95;
Overwegende dat de bovengenoemde restituties maande
lijks vastgesteld dienen te worden; dat zij tussentijds
kunnen worden gewijzigd;
Overwegende dat de restituties voor de betrokken produc
ten, op basis van de voorafgaande bepalingen, worden
vastgesteld op de niveaus die in de bijlage bij deze veror
dening zijn aangegeven;

de in de bijlage bij deze laatste verordening vermelde

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

producten;

Comité van beheer voor suiker,

Overwegende dat het basisbedrag van de restitutie voor de
overige in artikel 1 , lid 1 , onder d), van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 bedoelde en in onveranderde vorm
uitgevoerde producten gelijk moet zijn aan het
honderdste deel van het bedrag dat wordt bepaald met
inachtneming van enerzijds het verschil tussen de inter
(')
(2)
(J)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
214 van 8 . 9. 1995, blz. 16.
94 van 9. 4. 1986, blz. 9.
150 van 25. 6. 1996, blz. 3.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , lid 1 , onder d), f), g) en h), van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 genoemde producten worden vastge
steld op de bedragen als aangegeven in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Nr. L 60/26
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de
suikersector

Productcode

Restitutiebedrag

— ecu/ 100 kg droge stof —
1702 40 10 9100

1702 60 10 9000
1702 60 90 9200

41,47
41,47
78,79

0
(2)
(<)

— ecu/ 1 % saccharose x 100 kg —
1702 60 90 9800

0,41 47 (')
— ecu/ 1 00 kg droge stof —

1702 90 30 9000

41,47

(2)

— ecu/ 1 % saccharose x 100 kg —
1702 90 60 9000
1702 90 71 9000

1702 90 99 9900

0,4147 (')
0,4147 (')
0,41 47 (') f)
— ecu/100 kg droge stof —

2106 90 30 9000

41,47

(2)

— ecu/ 1 % saccharose x 100 kg —
2106 90 59 9000

0,4147 (■)

(') Het basisbedrag is niet van toepassing op stropen met een zuiverheid van
minder dan 85 % (Verordening (EEG) nr. 394/70). Het saccharosegehalte wordt
overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 394/70 vastgesteld.
(2) Alleen geldig voor de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1 469/77 bedoelde
producten.
(3) Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van
Verordening (EEG) nr. 3513/92 (PB nr. L 355 van 5. 12. 1992, blz. 12) bedoelde
product.
(4) Alleen geldig voor de in artikel 13 ter van Verordening (EEG) nr. 394/70
bedoelde producten.

NB: Productcodes en voetnoten: zie gewijzigde Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).
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VERORDENING (EG) Nr. 375/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 8,
Overwegende dat krachtens artikel 13, lid 8, van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 bij uitvoer van granen de op de
dag van indiening van de aanvraag van een certificaat
geldende restitutie op verzoek moet worden toegepast op
uitvoer die tijdens de geldigheidsduur van het certificaat
moet plaatsvinden; dat in dat geval op de restitutie een
correctiebedrag kan worden toegepast;

Overwegende dat op grond van Verordening (EG)
nr. 1501 /95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vast

Overwegende dat het correctiebedrag samen met de resti
tutie en volgens dezelfde procedure moet worden vastge
steld; dat het tussentijds kan worden gewijzigd;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 150/95 (6), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
lidstaten; 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 f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (8);

Overwegende dat uit de bovengenoemde bepalingen volgt
dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeen
komstig de bijlage bij deze verordening,
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

stelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 van de Raad voor de toekenning, in de graan
sector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de

graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 95/96 (4), een correctiebedrag
kan worden vastgesteld voor de in artikel 1 , lid 1 , onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde produc
ten; dat dit correctiebedrag moet worden berekend met
inachtneming van de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1501 /95 genoemde elementen;

Overwegende dat het op grond van de situatie op de
wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten
noodzakelijk kan zijn het correctiebedrag naar gelang van
de bestemming te differentiëren;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het correctiebedrag op de vooraf vastgestelde restituties
bij uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, met
uitzondering van mout, wordt vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
(3) PB nr. L 147 van 30. 6. 1995, blz. 7.
4 PB nr. L 18 van 24. 1 . 1996, blz. 10 .

O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(') PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
O PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
8 PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van het op de
restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
(in ecu/ton)
Productcode

Lopend

Ie term .

2e term .

3e term .

4e term .

5e term .

6e term .

3

4

5

6

7

8

9

Bestemming (')

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 00 9200
1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

—

—

—

—

—

0

0

01

1002 00 00 9000

—

01

1003 00 90 9000
1004 00 00 9200

—

01

1004 00 00 9400
1005 10 90 9000

—

01

0

- 10,00
—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

0

0

0

—

—

—

- 20,00

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0
0

1101 00 159150

01

0

0

0

0

1101 00 159170

01

0

0

0

0

1103 11 90 9200

—

—

0

1103 11 90 9800

—

0

0

1103 11 10 9900

—

—

—

0

1103 11 10 9200

—

0

0

1103 11 10 9400

—

—

—

—

0

1102 10 00 9900

- 20,00

—

—

0

0

1102 10 00 9700

—

—

—

01

1102 10 00 9500

- 20,00

—

—

0

01

1101 00 90 9000

—

—

—

1101 00 159130

1101 00 159190

—

- 10,00
- 10,00

—

1101 00 159100

1101 00 159180

- 10,00

—

—

1005 90 00 9000

1101 00 11 9000

—

01

1003 00 10 9000

1008 20 00 9000

—

—

1001 90 99 9000

1007 00 90 9000

_

—

01

1001 10 00 9400

-I

_

—

01

-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

—

01

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01

- 10,00

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01
—

- 15,00

0

0

0

0

—

—

—

—

- 15,00

- 15,00
—

(>) De bestemmingen zijn de volgende :
01 alle derde landen .

NB: De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB nr. L 214 van
30. 7. 1992, blz. 20).
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VERORDENING (EG) Nr. 376/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

een restitutie zou moeten worden toegekend voor de
hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat anderzijds het bedrag van de restitutie
eveneens rekening moet houden met de afzetmogelijk
heden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken
producten op de wereldmarkt, het belang dat men erbij
heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer;

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening

(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde producten en de prijzen van deze

producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1517/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 houdende bepalingen ter

uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor

mengvoeders op basis van granen en houdende wijziging
van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en
uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (3) in arti
kel 2 de specifieke criteria heeft vastgesteld waarmee reke

Overwegende evenwel dat het momenteel dienstig lijkt
om bij de vaststelling van de restituties uit te gaan van het
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen
die in het algemeen voor het betrokken mengvoeder
worden gebruikt zodat de economische realiteit bij de
uitvoer van de bedoelde producten nauwkeuriger in
aanmerking kan worden genomen;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat zij tussentijds kan worden gewij
zigd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ning moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze producten;

Artikel 1

Overwegende dat bij de berekening ook rekening moet
worden gehouden met het gehalte aan graanproducten;
dat, gemakshalve, de restitutie zou moeten worden betaald
voor twee categorieën „graanproducten", namelijk voor
maïs, de meest gebruikte component van uitgevoerde
mengvoeders, en maïsproducten, en voor „andere granen",
dat wil zeggen voor restitutie in aanmerking komende

De restituties bij uitvoer voor de in Verordening (EEG)
nr. 1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening
(EG) nr. 1517/95 van toepassing is, zijn aangegeven in de
bijlage bij deze verordening.

graanproducten, andere dan maïs en maïsproducten; dat

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Artikel 2

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .

(2) PB nr. L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.

(3\ PB nr. L 147 van 30 . 6 . 1995, blz . 51 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bij uitvoer ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

9000 ,
9000,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13 9000,
51 9000,
33 9000 ,
51 9000,

2309 10
2309 10
2309 90
2309 90

31
53
41
53

9000,
9000,
9000,
9000 .

(in ecu/ton)
Graanproducten (2)

Bedrag van de restitutie (2)

Maïs en maïsproducten
GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23 ,
1904 10 10

34,41

Graanproducten (2), met uitzondering van maïs en
maïsproducten

17,17

(') De productcodes zijn omschreven in sector 5 van de bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ).

(2) Voor de restituties wordt slechts het zetmeel uit graanproducten in aanmerking genomen.
Onder „graanproducten" worden verstaan de producten van de onderverdelingen 0709 90 60 en 0712 90 19, de producten
van hoofdstuk 10, de producten van de posten 1101 , 1102, 1103, 1104 (met uitzondering van onderverdeling 1104 30) en
het graangehalte van producten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de gecombineerde
nomenclatuur. Het graangehalte van de producten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de
gecombineerde nomenclatuur wordt beschouwd als gelijk aan het gewicht van deze eindproducten.
Er wordt alleen een restitutie voor graanproducten toegekend als de oorsprong van het zetmeel door analyse duidelijk kan
worden vastgesteld.

Nr. L 60/32
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VERORDENING (EG) Nr. 377/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst
verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
inzonderheid op artikel 13, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke

ordening van de rijstmarkt (3), inzonderheid op artikel 13,
lid 3 ,

Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 en artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 3072/95 het verschil tussen de noteringen of de

prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
verordeningen genoemde producten en de prijzen van
deze producten in de Gemeenschap kan worden over
brugd door een restitutie bij de uitvoer;
Overwegende dat krachtens artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 de restituties moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de bestaande situatie en de voor
uitzichten voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschik
bare hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van
hun prijzen op de markt van de Gemeenschap, en ander

zijds van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de
producten in de sector granen op de wereldmarkt; dat
krachtens deze artikelen ook waarborgen moeten worden

geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een evenwich
tige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op
het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en dat
bovendien rekening moet worden gehouden met het
economische aspect van de bedoelde uitvoer en de nood
zaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te

moet worden gehouden voor de berekening van de resti
tutie voor deze producten;
Overwegende dat het wenselijk is de aan bepaalde
verwerkte producten toe te kennen restitutie, al naar
gelang van het product, hoger of lager vast te stellen
volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het
gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het
zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bijzondere bete
kenis zijn voor de hoeveelheid basisproduct die werkelijk
voor de vervaardiging van het verwerkte product is
gebruikt;
Overwegende dat ten aanzien van maniokwortel en
andere tropische wortels en knollen en het daarvan
vervaardigde meel, het economische aspect van de
uitvoeren die, in het bijzonder gezien de aard en de
herkomst van deze producten, zouden kunnen worden
overwogen op het ogenblik geen vaststelling van een
restitutie bij uitvoer behoeft; dat het voor bepaalde
verwerkte producten, gezien het geringe aandeel van de
Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet
noodzakelijk is een restitutie bij uitvoer vast te stellen;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
producten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat zij in de tussentijd kan worden
gewijzigd;

Overwegende dat bepaalde verwerkte producten op basis
van maïs een warmtebehandeling kunnen ondergaan,
waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die
niet overeenstemt met de kwaliteit van het product; dat
duidelijk moet worden aangegeven dat deze producten,
die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmer
king komen voor uitvoerrestituties;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,

vermijden;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1518/93 van de
Raad (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2993/95 (%
betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van

op basis van granen en rijst verwerkte producten in artikel
4 de specifieke criteria heeft vastgesteld waarmee rekening
(■)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
126
329
147

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5. 1996, blz. 37.
30 . 12. 1995, blz. 18.
30. 6. 1995, blz. 55.

n PB nr. L 312 van 23 . 12. 1995, blz . 25.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder
d), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en in artikel 1 , lid
1 , onder c), van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde
producten, waarop Verordening (EG) nr. 1518/95 van
toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met
de bijlage bij deze verordening.
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten
(tn ecu/ton)
Productcode

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (')
1102 20 90 9200 (')
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900

1102 90 30 9100
1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13 109100 (')
13 10 9300 (')
13 10 9500 (')
13 90 9100 (')

1103 19 10 9000
1103 19 30 9100

1103 21 00 9000
1103 29 20 9000

1104 11 90 9100
1104 12 90 9100

1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130

1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100

1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

(in ecu/ton)

Bedrag van de
restitutie

Productcode

I

48,17

1104 23 10 9100

41,29
41,29

1104 23 10 9300

28,79
19,57
42,48
42,48
61,94
48,17
41,29

41,29
32,08
29,74
15,45
19,57
28,79
47,20
37,76
15,45
55,06
44,73
28,79
28,79
38,38
30,70
37,76
40,12

1104 29 11 9000
1104 29 51 9000

1104 29 55 9000
1104 30 10 9000

1104 30 90 9000

Bedrag van de
restitutie

51,62
39,57
15,45
15,15
15,15
3,79
8,60

1107 10 11 9000

26,97

1107 10 91 9000

34,16
30,30
30,30
55,06
55,06
55,06
55,06
37,24
37,24
0,00
61,86

1108 11 00 9200

1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 0
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000

1702 90 79 9000

2106 90 55 9000

47,36
61,86
47,36
47,36
61,86
47,36
64,82
44,99
47,36

(') Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB nr. L 281 van 1.11 . 1975, blz. 20).

NB: Productcodes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987,
blz. 1 ).
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VERORDENING (EG) Nr. 378/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor sommige producten
van de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

overschrijden; dat derhalve is besloten alle sinds 24
februari 1997 ingediende uitvoercertificaataanvragen voor
die producten af te wijzen,

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie
van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rund
vlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.

2377/80 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
266/97 (4), inzonderheid op artikel 10,

Overwegende dat de aanvragen voor vaststelling vooraf

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1445/95 worden de gedurende het tijdvak van 24 tot
en met 28 februari 1997 ingediende uitvoercertificaataan
vragen met vaststelling vooraf van de restituties voor
producten van de productcodes 1 602 50 39 9705 en
1602 50 80 9705 afgewezen .
Artikel 2

van de restituties voor sommige bereidingen en conserven

betrekking hebben op hoeveelheden die de normale afzet

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 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

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
296 van 21 . 11 . 1996, blz. 50.
143 van 27. 6. 1995, blz. 35.
45 van 15. 2. 1997, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 379197 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

vermeld in de bijlage onder GN-code 0206 en van
bepaalde andere bereidingen en conserven en vlees of

slachtafvallen zoals vermeld in de bijlage onder GN-code
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

1602 50 10;

Gemeenschap,

Overwegende
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 13,

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

Overwegende dat de voorwaarden voor de toekenning van
bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten
rundvlees en bepaalde soorten conserven zijn vastgesteld
bij de Verordeningen (EEG) nr. 32/82 f), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3169/87 (4), (EEG)
nr. 1964/82 (*), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3169/87, en (EEG) nr. 2388/84 (6), gewijzigd bij Veror

dening (EEG) nr. 31 69/87 f), van de Commissie;

Overwegende dat de toepassing van deze voorschriften en
criteria op de te verwachten marktsituatie in de sector
rundvlees leidt tot het vaststellen van de restitutie zoals

hierna volgt;

dat,

gezien

de

zeer

uiteenlopende

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

noodzakelijk is deze handelsstromen te handhaven, dien

stig is de restitutie vast te stellen op een bedrag dat het
verschil dekt tussen de prijzen op de Zwitserse markt en
de prijzen bij uitvoer uit de lidstaten; dat er ook mogelijk
heden zijn voor de uitvoer van dat vlees en van gezouten,
gedroogd en gerookt vlees naar bepaalde derde landen in
Afrika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten; dat met
deze situatie rekening moet worden gehouden en dat
derhalve een restitutie moet worden vastgesteld;
Overwegende dat voor bepaalde andere aanbiedings
vormen en conserven van vlees of van slachtafvallen zoals

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

Overwegende dat, in verband met de huidige toestand op
de markt van de Gemeenschap en de mogelijkheden om
vlees af te zetten, met name in bepaalde derde landen,
restituties dienen te worden toegekend bij uitvoer ener

zijds van slachtdieren met een levend gewicht van meer
dan 220 kg, doch niet meer dan 300 kg, en anderzijds van

Overwegende dat voor de overige producten in de sector
rundvlees vaststelling van een restitutie geen aanbeveling
verdient vanwege de geringe omvang waarin de Gemeen
schap daarmede aan de wereldhandel deelneemt;

volwassen runderen met een levend gewicht van 300 kg
of meer;

Overwegende dat restituties moeten worden toegekend bij
uitvoer naar bepaalde bestemmingen van bepaalde
vormen van vers en gekoeld vlees zoals vermeld in de
bijlage onder GN-code 0201 , van bepaalde vormen van

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van
de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2230/96 (9), de nomenclatuur voor de uitvoerres
tituties voor landbouwproducten is vastgesteld; dat de
bestemmingen duidelijkheidshalve in een aparte bijlage
moeten worden aangegeven;

bevroren vlees zoals vermeld in de bijlage onder GN-code

0202, van bepaalde vormen van slachtafvallen zoals
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 296 van 21 . 11 . 1996, blz. 50.
O PB nr. L 4 van 8 . 1 . 1982, blz. 11 .

(j
(j
(")
j7)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

301
212
221
370

van
van
van
van

24.
21 .
18 .
19.

10. 1987, blz. 21 .
7. 1982, blz. 48.
8. 1984, blz. 28 .
12. 1992, blz. 16.

Overwegende dat, om de douaneformaliteiten bij uitvoer
voor de exporteurs te vereenvoudigen, voor bevroren vlees
dezelfde restitutiebedragen moeten worden toegekend als
voor vers of gekoeld vlees van andere runderen dan
volwassen mannelijke runderen;
(8) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
O PB nr. L 305 van 27. 11 . 1996, blz. 1 .
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Overwegende dat de ervaring leert dat het in bepaalde
gevallen vaak moeilijk is in bereidingen en conserven van

de restitutienomenclatuur verscheidene producten van
GN-code 1602 50 31 kunnen worden geschrapt en de lijst

GN-code 1602 50 het aandeel van ander vlees dan rund

van producten van GN-code 1602 50 80 kan worden

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

aangepast;

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

Overwegende dat, ongeacht het feit dat de gecombineerde
nomenclatuur in een onderverdeling voorziet voor berei
dingen en conserven, andere dan niet gekookt en niet
gebakken, van GN-code 1602 50, de ervaring leert dat in

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

2.

De bestemmingen zijn aangegeven in bijlage II.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 62 van 7. 3. 1980, blz. 5.
O PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 12.
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Nr. L 60/37

BIJLAGE I

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van de
uitvoerrestituties in de sector rundvlees

(in ecu/100 kg)
Bestemming

Productcode

I

Bedrag van de
restitutie (7)

(in ecu/100 kg)
Productcode

Bestemming

— Levend gewicht —
0102 10 10 9120
l

0102 10 10 9130

01

74,00

02

49,00
34,00
17,00

03

04

Bedrag van de
restitutie (7)
— Nettogewicht —

0201 20 20 9120

I

02

102,50

03

71,50

04

35,50

0102 10 30 9120

01

74,00

02

101,00

0102 10 30 9130

02

49,00

03

69,50

03

04

34,00

04

34,00
17,00
74,00

02

01

74,50

03

52,50

04

26,00

0102 10 90 9120

02

0102 90 41 9100
0102 90 51 9000

0102 90 59 9000

03

34,00

02

177,00

04

17,00

03

118,00

02

49,00
34,00
17,00

04

58,50

02

130,50

02
03
04

04

65,50

03
04

0102 90 79 9000

34,00
17,00

02

03

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130(1 )

0201 20 50 9140

43,00
21,50

02

65,50

03

43,00
21,50

04

0201 20 50 9110(1 )

49,00

49,00
34,00
17,00

02

0102 90 71 9000

65,50
49,00

04

0102 90 69 9000

0201 20 30 9120

02

03

0102 90 61 9000

0201 20 30 9110(1 )

— Nettogewicht —

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050

i

0201 10 00 9110(1 )

02

101,00

03

69,50
34,00

04
0201 10 00 9120

0201 10 00 9130(1 )

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110(1 )

02

0201 30 00 9100(2)

74,50

03

52,50

04

26,00

02

03

90,00

04

45,00

02

101,00

03

69,50

04

34,00

02

74,50

03

52,50

04

26,00

02

74,50

03

52,50

04

26,00

05(4)
07 (4a)

108,00

02

246,50

03

169,00

108,00

04

84,50

06

216,50

08

131,00

09

120,00

03

139,50
93,50

03

101,00

04

47,00

04

51,00

02

06

117,50

03

102,50
71,50

04

35,50

02

103,50

03

68,00

04

34,00

06

83,00

02
03
04

139,50
93,50
47,00

0201 30 00 9150(6)

0201 30 00 9190(6)
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(in ecu/100 kg)
Productcode

Bestemming

Bedrag van de
restitutie (7)

(in ecu/1 00 kg)
Productcode

Bestemming

— Nettogewicht —

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9 000

1602 50 10 9120

74,50

03

52,50

03

04

26,00

04

02

102,50

02

1602 50 10 9140

02

03

71,50

03

04

35,50

04

02

102,50

71,50

04

35,50

02

74,50

03

52,50

04

26,00

02

130,50

1602 50 10 9160

02
03
04

1602 50 10 9170

02
03
04

1602 50 10 9190
0202 20 50 9100

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9400 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

105,50 (8)
84,50 (8)
84,50 (8)
84,50 (8)
68,00 (8)
68,00 (8)

56,00 (8)
45,00 (8)
45,00 (8)

02

56,00
45,00

04

45,00

90,00

04

45,00

02

74,50

. 03

52,50

04

26,00

02

74,50

03

03

52,50

04

04

26,00

02
03
04

1602 50 10 9260

02

1602 50 10 9280

02

—

—

05(4)

108,00

03

07 (4a)

108,00

04

08

131,00

1602 50 31 9125

01

116,50 (5)

09

120,00

1602 50 31 9135

01

68,00 (8)

03

101,00

1602 50 31 9195

01

33,50

04

51,00

06

0202 30 90 9500 (6)

119,00 (8)
95,50 (8)
95,50 (8)

03

03

1602 50 10 9240
0202 20 50 9900

restitutie (7)

— Nettogewicht —

02

03

Bedrag van de

02

117,50

—

—

l
1602 50 31 9325

01

104,50 (5)

1602 50 31 9335

01

61,00 (8)

1602 50 31 9395

01

33,50

103,50

03

68,00

04

34,00

1602 50 39 9125

01

116,50 (5)

06

83,00

1602 50 39 9135

01

68,00 (8)

02

103,50

1602 50 39 9195

01

33,50

03

68,00

1602 50 39 9325

01

104,50 ( 5)

04

34,00

06

83,00

02
03

1602 50 39 9335

01

61,00(8)

1602 50 39 9395

01

33,50

1602 50 39 9425

01

77,00 (5)

01

45,00 (8)

103,50

68,00

04

34,00

1602 50 39 9435

06

83,00

1602 50 39 9495

01

33,50

02

86,50

1602 50 39 9505

01

33,50

04

51,50

1602 50 39 9525

01

77,00 (5)

0210 20 90 9300

02

107,00

1602 50 39 9535

01

45,00 (8)

0210 20 90 9500 (3)

02

107,00

1602 50 39 9595

01

33,50

0210 20 90 9100
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Nr. L 60/39

(in ecu/100 kg)
Productcode

Bestemming

Bedrag van de
restitutie (7)

(in ecu/100 kg)

l

— Nettogewicht —
1602 50 39 9615

01

33,50

1602 50 39 9625

01

15,00

1602 50 39 9705

01

1602 50 39 9805

01

Bestemming

Productcode

1602 50 80 9495

restitutie (7)

— Nettogewicht —
01

33,50

1602 50 80 9505

01

33,50

1602 50 80 9515

01

15,00

45,00 (8)

—

1602 50 80 9535

01

1602 50 80 9595

01

33,50

1602 50 80 9615

01

33,50
15,00

—

1602 50 39 9905

01

1602 50 80 9135

01

68,00 (8)

1602 50 80 9195

01

33,50

1602 50 80 9625

01

1602 50 80 9335

01

61,00 (8)

1602 50 80 9705

01

1602 50 80 9395

01

33,50

1602 50 80 9805

01

1602 50 80 9435

01

45,00 (8)

1602 50 80 9905

01

—

Bedrag van de

—

—

—

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

(2)
(3)
(■<)
(4a)
(5)
((•)

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de inachtneming van de voorwaarden van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1964/82.
De restitutie voor gepekeld rundvlees wordt verleend voor het nettogewicht van het vlees, na aftrek van het gewicht van de pekel.
Als bedoeld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (PB nr. L 336 van 29. 12. 1979, blz. 44).
Als bedoeld in de gewijzigde Verordening (EG) nr. 2051 /96 van de Commissie (PB nr. L 274 van 26. 10. 1996, blz. 18).
PB nr. L 221 van 19. 8 . 1984, blz. 28 .

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

NB: Productcodes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87.
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BIJLAGE II

Zone 01 = alle derde landen
Zone 02 == zones 08 en 09
Zone 03

022

Zone 05

Ceuta et Melilla

400 Verenigde Staten van Amerika

024 IJsland
028 Noorwegen
Zone 06

041

Faeröer

043

Andorra

044

Gibraltar

045

Vaticaanstad

053

Estland

809

Nieuw-Caledonië

822

Frans-Polynesië

054

Letland
Litouwen

060

Polen

Zone 07
404

Canada

Bulgarije
Albanië

091
092

Zone 08

Roemenië

068

Soedan

Mauritanië

232

Mali

236

Burkina Faso

240

Niger
Tsjaad
Kaapverdië
Senegal

244

247

061 Tsjechië
063 Slowakije
064 Hongarije

070

224

228

248

055

066

Zone 09

Slovenië
Kroatië

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

Re

252

Gambia

257

Guinee-Bissau

260

Guinee

264

Sierra Leone

268

Liberia

272

Ivoorkust

046

Malta

276

Ghana

052

Turkije

280

Togo

072

Oekraïne

284

Benin

073

Wit-Rusland

288

Moldavië

Nigeria

074

302

Kameroen

075

Rusland

306

076

Georgië

Centraalafrikaanse Republiek

0 77

Armenië

310
311

Equatoriaal-Guinee
Sao Tomé en Principe

078

Azerbeidzjan

079

Kazachstan

314

Gabon

080

Turkmenistan

318

Kongo

081

Oezbekistan

322

Zaïre

082

324

Rwanda

083

Tadzjikistan
Kirgizië

328

Burundi

204

Marokko

329

208

St. Helena en onderhorigheden

676 Myanmar (Birma)

Algerije

330

212

Tunesië

680

216

Libië

338

Angola
Ethiopië
Erythrea
Djibouti

Syrië

342

Somalië

Oeganda

Campione

d'Italia,

het

en

eiland

Helgoland
406

Groenland

600

Cyprus

662

Pakistan

669

Sri Lanka

Thailand

690

Vietnam

220

Egypte

700

Indonesië

604

Libanon

708

608

Filippijnen

334
336

724

Noord-Korea

612

Irak

350

740
950

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

616

Iran

352

Tanzania

van

366

Seychellen en onderhorigheden
Brits gebied in de Indische Oceaan
Mozambique

de

Commissie

bestemmingen)

Zone 04

039

Zwitserland

bedoelde

624

Israël

355

625

357

628

Gaza en Jericho
Jordanië

632

Saoedi-Arabië

636

Koeweit

640

Bahrein

373

Mauritius

375

Comoren

377

Mayotte

644

Katar

647

Verenigde Arabische Emiraten

378

Zambia

649

Oman

386

Malawi

653

Jemen

388

Zuid-Afrika

720

China

395

Lesotho

NB: De derde landen zijn die, die in Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996, blz. 6) zijn bepaald.
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Nr. L 60/41

VERORDENING (EG) Nr. 380/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor
de vervaardiging van bepaalde conserven
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

stelling van de uitvoerrestituties voor bovenbedoelde

GEMEENSCHAPPEN,

olijfolie tijdens een referentieperiode; dat het dienstig is
de periode van twee maanden die onmiddellijk voorafgaat
aan de periode waarin de productierestitutie wordt toege

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

kend als referentieperiode aan te merken; dat het boven

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 1581 /96 (2), en met name op artikel 20 bis,

bedoelde bedrag evenwel wordt verhoogd met een bedrag
dat gelijk is aan de consumptiesteun die geldt op de dag
waarop de restitutie van toepassing wordt;

Overwegende dat in artikel 20 bis van Verordening nr.
136/66/EEG is bepaald dat een productierestitutie wordt
verleend voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaar
diging van bepaalde conserven; dat krachtens artikel 20
bis, lid 6, en onverminderd het bepaalde in lid 3 daarvan,
het bedrag van deze restitutie om de twee maanden door
de Commissie wordt vastgesteld;

onder aangegeven,

Overwegende dat volgens artikel 20 bis, lid 2, van voor
noemde verordening de restitutie wordt vastgesteld op
basis van het verschil tussen de prijzen op de wereldmarkt
en die op de markt van de Gemeenschap, waarbij reke
ning wordt gehouden met de invoerbelasting voor olijfolie
van GN-code 1 509 90 00 tijdens een referentieperiode en
de factoren die in aanmerking zijn genomen bij de vast

Voor de maanden maart en april 1997 bedraagt de in
artikel 20 bis, lid 2, van Verordening nr. 136/66/EEG
bedoelde productierestitutie 67,18 ecu/ 100 kg.

Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria leidt tot het vaststellen van de restitutie als hier

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
O PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 11 .
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VERORDENING (EG) Nr. 381/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde
producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet
in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2) en met
name op artikel 13, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), en met name op artikel 13,
lid 3,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 13, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 en artikel 13, lid 1 , van
Verordening (EG) nr. 3072/95 het verschil tussen de note
ringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel
1 van deze beide verordeningen bedoelde producten ener

zijds en de prijzen in de Gemeenschap anderzijds door
een restitutie bij de uitvoer kan worden overbrugd;

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1222/94 van de
Commissie van 30 mei 1994 tot vaststelling van de

gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de rege
ling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer
en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag
betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het

Verdrag vallen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 229/96 (*), is omschreven voor welke van die
producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang van

het geval in bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1766/92
of bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3072/95;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1 , eerste
alinea, van Verordening (EG) nr. 1222/94 de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand moet worden vastgesteld;

Overwegende dat ingevolge de regeling tussen de Euro
pese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika
met betrekking tot de uitvoer van deegwaren uit de
Gemeenschap naar de Verenigde Staten, goedgekeurd bij
Besluit 87/482/EEG van de Raad (6), de restitutie voor
goederen van de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 00
naar gelang van de bestemming dient te worden gediffe
rentieerd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4, lid 5, onder
b), van Verordening (EG) nr. 1222/94, indien het onder
artikel 4, lid 5, onder a) van deze Verordening bedoelde
bewijs niet wordt geleverd, wordt aan de goederen een
verlaagde restitutievoet toegekend rekening houdend met
het bedrag van de productierestitutie, al naar gelang
krachtens Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 151 6/95 (8), van toepassing op het verwerkte basispro
duct, dat van kracht was tijdens de veronderstelde periode
waarin de goederen werden vervaardigd;
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A
van Verordening (EG) nr. 1222/94 genoemde basispro
ducten die tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verorde
ning (EEG) nr. 1766/92 of artikel 1 , lid 1 , van Verorde
ning (EG) nr. 30 72/95 en die worden uitgevoerd in de
vorm van goederen vermeld in bijlage B van Verordening
(EEG) nr. 1766/92, respectievelijk bijlage B van Verorde
ning (EG) nr. 3072/95, worden vastgesteld zoals in de
bijlage is opgenomen.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.

j3) PB nr. L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18,
(4) PB nr. L 136 van 31 . 5. 1994, blz. 5.
O PB nr. L 30 van 8 . 2. 1996, blz. 24.

(6) PB nr. L 275 van 29. 9. 1987, blz. 36.
O PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 112.
(8 PB nr. L 147 van 30. 6. 1995, blz. 49.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 houdende vaststelling van de restituties
die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd
in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

Omschrijving (')

GN-code

1001 10 00

Restitutievoet per
1 00 kg basisproduct

Harde tarwe:

— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 1 1 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in andere gevallen
1001 90 99

Zachte tarwe en mengkoren:
— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 1 1 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in andere gevallen:
— — in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1 222/94 (2)
— — in andere gevallen

—

0,985

0,161
1,515

1002 00 00

Rogge

3,208

1003 00 90

Gerst

2,750

1004 00 00

Haver

2,360

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:
— zetmeel :

— — in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1 222/94 (2)
— — in andere gevallen
— glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van

1,748
3,441

de GN-codes 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 , 1702 30 99,
1 702 40 90, 1 702 90 50, 1 702 90 75, 1 702 90 79, 21 06 90 55 (3):

— — in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1 222/94 (2)
— — in andere gevallen
— andere (als zodanig)

1,266
2,960
3,441

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een
verwerkingsproduct van maïs:

— in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1 222/94 (2)
— in andere gevallen
1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

Gedopte rijst:
— rondkorrelig
— halflangkorrelig
— langkorrelig

1,748
3,441

19,375
17,250
17,250

Volwitte rijst:
— rondkorrelig
— halflangkorrelig

25,000

— langkorrelig

25,000

25,000

Breukrijst gebruikt in de vorm van:
— zetmeel van GN-code 1108 19 10 :

— — in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1 222/94 (2)
— — in andere gevallen
— andere (als zodanig)

0,668
2,450
2,450
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Restitutievoet per
100 kgbasisproduct

Omschrijving (')

GN-code

1007 00 90

Graansorgho

1101 00

Meel van tarwe of van mengkoren:
— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in andere gevallen

1102 10 00

Roggemeel

1103 11 10

Gries en griesmeel van harde tarwe („durum"):
— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in andere gevallen

1103 11 90

J

Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt:
— in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in andere gevallen

2,750

I
en

1,211
1,863
4,395

en
_

—

en

1,398
2,151

(') Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten
vermeld in bijlage E van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie (PB nr. L 136 van 31.5. 1994,
blz. 5), worden gebruikt.

(2) De goederen die in aanmerking komen zijn aangeduid in bijlage I van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1722/93 van
de Commissie (PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 112).
(■') Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en
fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 382/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde
zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het
Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 804/68 steun wordt verleend aan

in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseïne
verwerkte ondermelk, indien deze melk en de daaruit

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

vervaardigde caseïne aan bepaalde eisen voldoen, welke
zijn vastgesteld in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 987/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vast
stelling van de algemene voorschriften voor de toeken

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening

naten is verwerkt (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1435/90 (6);

der markten in de sector melk en zuivelproducten ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 587/96 (2), en
met name op artikel 17, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 570/88 van de

ning van steun voor ondermelk die tot caseïne en caseï

Commissie van 16 februari 1988 betreffende de verkoop
tegen verlaagde prijs van boter en de toekenning van de
steun voor boter en botercon centraat bestemd voor de

Overwegende dat overeenkomstig artikel 17, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de
prijzen in de internationale handel van de in artikel 1 ,
onder a), b), c), d), e) en g), van deze verordening bedoelde
producten en de prijzen in de Gemeenschap overbrugd
kan worden door een restitutie bij de uitvoer; dat in
Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie van
30 mei 1994 tot vaststelling van de gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de
toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor
de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende
bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van
goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag
vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 229/96 (4), die producten zijn aangegeven waarvoor een
restitutie dient te worden vastgesteld welke van toepassing
is bij de uitvoer ervan in de vorm van goederen welke in
de bijlage van Verordening (EEG) nr. 804/68 zijn
genoemd;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1 , eerste
alinea, van Verordening (EG) nr. 1 222/94 de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand moet worden vastgesteld;

vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en
andere voedingsmiddelen Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 53 1 /96 (8), de levering van boter en
room tegen verlaagde prijs toestaat aan de fabrikanten van
bepaalde koopwaren;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De restitutiebedragen welke van toepassing zijn op
basisproducten genoemd in bijlage A van Verordening
(EG) nr. 1222/94 en bedoeld in artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 en die worden uitgevoerd in de vorm
van in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 804/68
genoemde goederen, worden vastgesteld zoals aangegeven
in de bijlage .

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1222/94 is bepaald dat voor de vaststelling van de
restitutie in voorkomend geval rekening moet worden
gehouden met de restituties bij de productie en de steun
maatregelen of andere maatregelen van gelijke werking
die voor de in bijlage A van genoemde verordening
vermelde basisproducten of de daarmee gelijkgestelde

producten in alle lidstaten worden toegepast uit hoofde

2. Voor in de vorige alinea vermelde en niet in de
bijlage opgenomen producten wordt geen restitutiebedrag
vastgesteld.

Artikel 2

van de verordening houdende een gemeenschappelijke

ordening der markten in de betrokken sector;

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 21 .
(3) PB nr. L 136 van 31 . 5. 1994, blz. 5.

(5) PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 6.
(6) PB nr. L 138 van 31 . 5. 1990, blz. 8 .

(4) PB nr. L 30 van 8 . 2. 1996, blz. 24.

I7) PB nr. L 55 van 1 . 3. 1988, blz. 31 .

(8) PB nr. L 78 van 28 . 3. 1996, blz. 13.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 houdende vaststelling van de
restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in
de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
(ecu/100 kg)
GN-code

ex 0402 10 19

Omschrijving

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte
van minder dan 1,5 gewichtspercenten (PG 2):
a) in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501
b) in geval van uitvoer van andere goederen

ex 0402 21 19

—

63,00

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte
van 26 gewichtspercenten (PG 3):
a) bij uitvoer van producten,
vorm van een aan PG
verlaagde prijs krachtens
b) in geval van uitvoer van

ex 0405 10

Restituties

bevattende boter of room in de
3 gelijkgesteld product, tegen
Verordening (EEG) nr. 570/88
andere goederen

108,00

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):
a) bij uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen
verlaagde prijs, vervaardigd overeenkomstig het bepaalde
in Verordening (EEG) nr. 570/88

65,00

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code
2106 90 98, met een vetgehalte van 40 of meer
gewichtspercenten
c) in geval van uitvoer van andere goederen

190,00

67,23

197,25
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VERORDENING (EG) Nr. 383/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde
producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in
bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van

30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1599/96 (2), inzonderheid op artikel
17, lid 5, onder a), en lid 15,

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 17, leden 1 en
2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 het verschil tussen
de prijzen van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), c), d), f), g)
en h) van die verordening vermelde producten in de
internationale handel en de prijzen in de Gemeenschap
kan worden overbrugd door een uitvoerrestitutie wanneer
deze producten worden uitgevoerd in de vorm van
goederen welke in de bijlage van die verordening worden
genoemd; dat bij Verordening (EG) nr. 1222/94 van de
Commissie van 30 mei 1994 tot vaststelling van de
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de rege
ling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer
en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag
betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het
Verdrag vallen (3) laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 229/96 (4), de producten zijn aangegeven waar
voor een restitutie dient te worden vastgesteld bij uitvoer
in de vorm van goederen, bedoeld in bijlage I bij Verorde
ning (EEG) nr. 1785/81 ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4, lid 1 , van
Verordening (EG) nr. 1222/94, de restitutie per 100 kg
van elk van de betrokken basisproducten voor iedere
maand moet worden vastgesteld;

moment niet bekend is hoe de markt zich de komende
maanden zal ontwikkelen;

Overwegende dat de naleving van de verplichtingen die
zijn aangegaan met betrekking tot de restitutie die kan

worden toegekend bij uitvoer van landbouwproducten die
zijn verwerkt in niet onder bijlage II van het Verdrag
vallende goederen, in het gedrang kan komen door de
vaststelling vooraf van hoge restituties; dat derhalve in
deze situatie vrijwaringsmaatregelen moeten worden

genomen zonder dat daardoor de sluiting van lange
termijncontracten wordt verhinderd; dat de vaststelling
van een specifieke restitutie voor de voor fixatie van resti
tuties een maatregel is die aan deze verschillende doelstel
lingen beantwoordt;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4, lid 5, punt b),
van Verordening (EG) nr. 1222/94, indien het onder

artikel 4, lid 5, onder a), van deze Verordening bedoelde
bewijs niet wordt geleverd, wordt aan de goederen een
verlaagde restitutievoet toegekend rekening houdend met
het bedrag van de productierestitutie, al naar gelang
krachtens Verordening (EEG) nr. 1010/86 Q, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1126/96 van de
Commissie (6), van toepassing op het verwerkte basispro

duct, dat van kracht was tijdens de veronderstelde periode
waarin de goederen werden vervaardigd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A

Overwegende dat in artikel 17, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 alsmede in artikel 11 van de in het
kader van de multilaterale besprekingen van de Uruguay
Ronde gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de
restitutie bij uitvoer van een in een goed verwerkt product
niet meer mag bedragen dan de restitutie voor ditzelfde
product dat in overwerkte toestand wordt uitgevoerd;

van Verordening (EG) nr. 1222/94 genoemde en in artikel
1 , leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81
bedoelde basisproducten die worden uitgevoerd in de
vorm van in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1785/81
vermelde goederen, worden vastgesteld zoals is aange
geven in de bijlage bij deze verordening.

Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
restituties vooraf kunnen worden vastgesteld; dat op dit

Artikel 2

(') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
O PB nr. L 136 van 31 . 5. 1994, blz. 5.

M PB nr. L 30 van 8 . 2. 1996, blz. 24.

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.
O PB nr. L 94 van 9. 4. 1986, blz. 9.

M PB nr. L 150 van 25. 6. 1996, blz. 3.

Nr. L 60/48

( NLI

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 3 . 97

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 houdende vaststelling van de restituties
die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de
vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
Restituties in ecu/ 100 kg
Product

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

Witte suiker:

— in aanmerking genomen op grond van artikel 4,
lid 5, onder b), van Verordening (EG) nr.

3,84

3,84

41,47

41,47

3,53

3,53

38,15

38,15

3,84 (4) x S (')

3,84 (4) x S (')

1222/94

— in alle andere gevallen
Ruwe suiker:

— in aanmerking genomen op grond van artikel 4,
lid 5, onder b), van Verordening (EG) nr.
1222/94

— in alle andere gevallen

Stropen uit suikerbieten of suikerriet andere dan
stropen verkregen door de oplossing van witte of
ruwe suiker, bevattende, in droge toestand, 85 of
meer gewichtspercenten
saccharose
(daarbij
inbegrepen de invertsuiker berekend als saccharose):
— in aanmerking genomen op grond van artikel 4,
lid 5, onder b), van Verordening (EG) nr.

100

100

41,47 (4) x S (')

41 ,47 (4) x S (')

100

100

1222/94

— in alle andere gevallen

Voor stropen, verkregen door de oplossing van witte
of ruwe suiker in vaste vorm, al dan niet door

het hierboven vastgestelde bedrag voor 100 kg witte
of ruwe suiker die voor de oplossing wordt gebruikt

inversie gevolgd
Melasse

—

Isoglucose (2):
— in aanmerking genomen op grond van artikel 4,
lid 5, onder b), van Verordening (EG) nr.

—

3,84 (3)

3,84 (3)

41,47 (3)

41,47 (3)

1222/94

— in alle andere gevallen

(') „S" drukt:
— het saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen), wanneer de
zuiverheid van de betrokken stroop ten minste 98 % bedraagt,

— het gehalte aan winbare suiker, wanneer de zuiverheid van de betrokken stroop minder dan 98 % maar ten minste

85 % bedraagt,
per 100 kg stroop uit.
(2) Producten verkregen door isomerisatie van glucose, met een gehalte, in droge toestand, van ten minste

41 gewichtspercenten fructose, en met een totaalgehalte, in droge toestand, aan polysacchariden en oligosacchariden,

inclusief di- en trisacchariden, van ten hoogste 8,5 gewichtspercenten.

(') Restitutiebedrag is voor 100 kg droge stof.
(4) Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 van de Commissie
(PB nr. L 355 van 5. 12. 1992, blz. 12) bedoelde product.
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VERORDENING (EG) Nr. 384/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 177e
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 (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 242/97 (4), en bij artikel 1 , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de Commissie van 9
juni 1989 betreffende de aankoop van rundvlees door
middel van inschrijving ^, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 320/97 (6), een inschrijving is geopend;
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
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
in lid 1 bedoelde bedrag;
Overwegende dat, na onderzoek van de voor de 177e 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
aangekocht; dat derhalve op de hoeveelheden die kunnen
worden aangekocht, één of, eventueel, verscheidene
(')
(2)
(3)
(4)
O

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.
40 van 11 . 2. 1997, blz. 14.
159 van 10 . 6. 1989, blz. 36.

¥) PB nr. L 51 van 21 . 2. 1997, blz. 48.

vermindenngscoëfficiënten 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 177e deelinschrijving op grond van Verordening
(EEG) nr. 1627/89 :

a) wordt voor categorie A

— 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 6 865
ton ,

— op de hoeveelheden die worden aangeboden tegen
een prijs van meer dan 244 ecu, doch niet meer

dan 262 ecu een coëfficiënt van 75 % toegepast
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 2456/93 en op die welke worden aange
boden tegen een prijs van meer dan 262 ecu een
coëfficiënt van 25 % ;

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 6 654
ton,

— op de hoeveelheden die worden aangeboden tegen
een prijs van meer dan 244 ecu, doch niet meer

dan 262 ecu een coëfficiënt van 75 % toegepast
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 2456/93 en op die welke worden aange
boden tegen een prijs van meer dan 262 ecu, een
coëfficiënt van 25 % .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 maart 1997.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

1 . 3 . 97

1 . 3 . 97

j NL 1

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 60/51

VERORDENING (EG) Nr. 385/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1507/96 houdende opening en wijze van
beheer van bepaalde tariefcontingenten voor invoer van ruwe rietsuiker voor de

voorziening van de raffinaderijen in de Gemeenschap
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

preferentiële ruwe suiker als bedoeld in artikel 37 van

GEMEENSCHAPPEN,

Verordening (EEG) nr. 1785/81 het bewijs van de
oorsprong van de suiker bij het in het vrije verkeer
brengen ervan wordt geleverd overeenkomstig de arti
kelen 47 en 56 van Verordening (EEG) nr. 2454/93;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2), en met name op artikel
16, lid 1 , artikel 37, lid 6, en artikel 39,

Overwegende dat de drie invoerstromen van ruwe suiker
in dit opzicht gelijk dienen te worden behandeld en dat
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1507/96 dienovereen

komstig moet worden gewijzigd;

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

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1 507/96 van de
Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
voor de invoer van ruwe rietsuiker in het kader van een

jaarlijks tariefcontingent met het oog op de raffinage
ervan door de in artikel 9, lid 4, derde alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde raffinaderijen; dat
volgens deze uitvoeringsbepalingen gebruikmaking van
het tariefcontingent slechts mogelijk is als bij het
aanvragen van het invoercertificaat een certificaat van
oorsprong van het betrokken derde land wordt overgelegd
dat voldoet aan de in artikel 47 van Verordening (EEG)
nr. 2454/93 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 89/97 (*), bepaalde voorwaarden;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1507/96 wordt
vervangen door:
„Artikel 5

Overwegende dat de certificaten van oorsprong door de
bevoegde instanties van elk land van uitvoer worden afge
geven tegen overlegging van het connossement waarin de
inlading voor het zeevervoer wordt bevestigd, en dat voor
de invoer van de betrokken ruwe suiker uitsluitend deze

procedure wordt toegepast; dat de exporteur deze certifi
caten pas na het laden kan verkrijgen en er dan nog twee
weken kunnen verlopen voordat deze certificaten in het
bezit van de importeur zijn, terwijl in de meeste gevallen
het product in die tussentijd reeds in de Europese invoer
haven is aangekomen; dat de importeur het product dan
tijdelijk moet opslaan, wat de met het voorraadbeheer
gemoeide kosten nodeloos verhoogt;

1 . Om voor het tariefcontingent in aanmerking te
komen moet bij het in het vrije verkeer brengen van
het product een certificaat van oorsprong van het
betrokken derde land worden overgelegd dat voldoet
aan de in de artikelen 47 en 56 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 bepaalde voorwaarden .
2. De in artikel 3, lid 1 , bedoelde aanvraag om een
invoercertificaat moet door de raffinadeur bij de
bevoegde instantie van de betrokken lidstaat worden

ingediend en daarbij moet deze aanvraag vergezeld
gaan van een verklaring die de in artikel 47, onder b),
van Verordening (EEG) nr. 2454/93 bedoelde gege
vens bevat ".

Overwegende dat daarentegen bij de invoer van preferen
tiële suiker in het kader van het aan de Overeenkomst

van Lomé gehechte Protocol nr. 8 en van bijzondere
(')
(2)
O
O
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
189 van 30. 7. 1996, blz. 82.
253 van 11 . 10. 1993, blz. 1 .
17 van 21 . 1 . 1997, blz. 28.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.
Zij is van toepassing voor de invoer waarvoor de certifi

caten op of na 1 maart 1997 worden aangevraagd.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

1 . 3 . 97

1 . 3 . 97
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VERORDENING (EG) Nr. 386/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

houdende rectificatie van de Engelse en Zweedse versies van Verordening (EG)
nr. 2257/94 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor bananen en van de
Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 2898/95 houdende voorschriften inzake
de controle op de naleving van de kwaliteitsnormen in de sector bananen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van
13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector bananen ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met

Artikel 1

In bijlage I van Verordening (EG) nr. 2257/94 wordt een
rectificatie aangebracht.

Deze rectificatie heeft alleen betrekking op de Engelse en
Zweedse versies van de verordening.

name op artikel 4,
Artikel 2

Overwegende dat de Engelse en Zweedse versies van
Verordening (EG) nr. 2257/94 van de Commissie (3) en de
Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 2898/95 van de
Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 465/
96 (5), verschillen van de versies van de tekst in de andere
officiële talen van de Gemeenschap; dat derhalve de

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2898/95 wordt een
rectificatie aangebracht.

Deze rectificatie heeft alleen betrekking op de Spaanse
versie van de verordening.

nodige rectificaties moeten worden aangebracht in die
Artikel 3

versies;

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

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1 .

I1) PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
O PB nr. L 245 van 20. 9. 1994, blz. 6.
(«) PB nr. L 304 van 16. 12. 1995, blz. 17.
s) PB nr. L 65 van 15. 3. 1996, blz. 5.
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VERORDENING (EG) Nr. 387/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit
verwerkte producten
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 (l),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 341 /96 (2), en met
name op artikel 4, lid 1 ,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 315/97 van de
Commissie (3) 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
45 762 ton gepelde tomaten in de bijlage bij Verordening
(EG) nr. 315/97, 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 24 februari 1997 ingediende aanvragen een
certificaat zou worden afgegeven; dat bijgevolg een
verminderingscoëfficiënt moet worden toegepast op de op
24 februari 1997 aangevraagde hoeveelheden en de
aanvragen om uitvoercertificaten met vaststelling 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 24 februari 1997 uit hoofde van artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 315/97 voor gepelde tomaten aange
vraagde uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de
restitutie worden ingewilligd voor 75,1 1 % van de aange
vraagde hoeveelheden.
Voor het bovengenoemde product worden de na 24
februari 1997 en vóór 24 juni 1997 ingediende aanvragen
om certificaten met vaststelling vooraf van de restitutie
afgewezen.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 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 51 van 21 . 2. 1997, blz. 37.
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VERORDENING (EG) Nr. 388/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de
Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

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

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria

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

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

Artikel 1

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

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en

dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 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. 1 996, blz. 5.
O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
4 PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

0702 00 15

0707 00 15

Code derde landen (')

204

58,1

212

113,8

624

227,4

999

133,1
94,2
94,2
192,0
192,0
124,1
95,0
109,5
50,6
42,0
49,0
28,7
25,6
48,9
54,2
42,7
63,4
75,6

068
999

0709 10 10

220
999

0709 90 73

052
204
999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052

204
212
220

448
600
624
999
0805 30 20

052

600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

052

060
400

404
508
512

528
720
999

0808 20 31

Forfaitaire
invoerwaarde

039
388
400
512
528
999

69,5
62,1
58,5
83,0
91,3
87,8
94,8
101,0
96,9
84,4
1 06,6
73,2
114,0
71,0
72,0
87,4

(') 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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VERORDENING (EG) Nr. 389/97 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1997

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de

uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten uit
de sector suiker, andere dan melasse (3), laatstelijk gewij

zigd bij Verordening (EG) nr. 11 27/96 (4), en met name
op artikel 1 , lid 2, tweede alinea, en artikel 3, lid 1 ,
Overwegende dat de representatieve prijzen en de aanvul

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de
gegevens waarover de Commissie thans beschikt, ertoe
leidt de momenteel geldende bedragen te wijzigen en vast
te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

lende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en

bepaalde stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG)

nr. 1195/96 van de Commissie (% laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 347/97 (6);

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

')
2)
3)
4)
5)
6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
141 van 24. 6. 1995, blz. 16.
150 van 25. 6. 1996, blz. 12.
161 van 29. 6. 1996, blz. 3.
58 van 27. 2. 1997, blz. 42.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1997 tot wijziging van de representatieve
prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en
producten van GN-code 1702 90 99
(tn ecu)
GN-code

Representatieve prijs
per 100 kg netto
van het betrokken product

per 100 kg netto
van het betrokken product

23,41

4,59

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

Aanvullend recht

23,41

9,83

23,41

4,40

23,41
25,44

9,40
12,60

25,44

7,99

25,44

7,99

0,25

0,40

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

(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB nr.
L 94 van 21 . 4. 1972, blz. 1 ).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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RICHTLIJN 96/100/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 17 februari 1997

tot wijziging van de bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG betreffende de teruggave van
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een
lidstaat zijn gebracht
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een
lidstaat zijn gebracht, kunnen worden teruggegeven,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Artikel 1

De bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG wordt als volgt gewij
zigd:
1 . onder A:

Volgens de procedure van artikel 189 B van het
Verdrag (%
Overwegende dat in overeenstemming met de verschil

lende kunsttradities binnen de Gemeenschap aquarellen,
gouaches en pasteltekeningen hetzij als schilderijen, hetzij
als tekeningen worden beschouwd; dat categorie 4 van de
bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG van de Raad (4) tekeningen
die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op
welke ondergrond en van welke materialen, en categorie 3
afbeeldingen en schilderijen die geheel met de hand zijn
vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke
materialen, omvat; dat de op deze twee categorieën
toepasselijke waardedrempels verschillend zijn; dat deze
situatie binnen de interne markt zou kunnen leiden tot

ernstige verschillen in de behandeling van aquarellen,
gouaches en pasteltekeningen naar gelang van de lidstaat
waar zij zich bevinden; dat het voor de toepassing van de
richtlijn nodig is dat in de gehele Gemeenschap dezelfde
waardedrempels worden toegepast en dus moet worden
bepaald in welke categorie zij dienen te worden onderge
bracht;

a) wordt punt 3 vervangen door:

„3. Afbeeldingen en schilderijen die niet tot cate
gorie 3 A of 4 behoren en geheel met de hand
zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond
en van welke materialen (')";

b) wordt het volgende punt ingevoegd:
„3 A. Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen die
geheel met de hand zijn vervaardigd,
ongeacht op welke ondergrond
c) wordt punt 4 vervangen door:
„4. Mozaïeken, ongeacht van welke materialen, die
geheel met de hand zijn vervaardigd en niet tot
categorie 1 of 2 behoren, en tekeningen die
geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht
op welke ondergrond en van welke materi
alen
2. onder B :

wordt de volgende categorie ingevoerd:
„30 000

Overwegende dat, zoals blijkt uit de ervaring, het door
aquarellen, gouaches en pasteltekeningen gehaalde prijs
niveau doorgaans hoger ligt dan dat van tekeningen en
veel lager dan dat van olieverf- en temperaschilderijen; dat
het derhalve aangewezen is aquarellen, gouaches en
pasteltekeningen onder te brengen in een nieuwe cate
gorie met een waardedrempel van 30 000 ecu, teneinde te
garanderen dat de werken van grote betekenis die op
(') PB nr. C 6 van 11 . 1 . 1996, blz. 15.
(2) PB nr. C 97 van 1 . 4. 1996, blz. 28 .
(3) Advies van het Europees Parlement van 21 mei 1996 (PB nr.
C 166 van 10. 6. 1996, blz. 38), gemeenschappelijk standpunt

van de Raad van 8 juli 1996 (PB nr. C 264 van 11.9. 1996,
blz. 66) en besluit van het Europees Parlement van 1 3 novem
ber 1996 (PB nr. C 362 van 2. 12. 1996). Besluit van de Raad
van 20 december 1996 .

(4) PB nr. L 74 van 27. 3. 1993, blz. 74.

— 3 A. (Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen)".
Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn
te voldoen binnen zes maanden na haar bekendmaking in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt

in die bepalingen naar onderhavige richtlijn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgelegd door de lidstaten .
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Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten .
Gedaan te Brussel, 17 februari 1997.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

I.M. GIL-ROBLES

G. ZALM
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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 24 februari 1997

houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité
(97/ 155/EG, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de
artikelen 194 en 195,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op de artikelen 166 en 167,

Gelet op Besluit 94/660/EG, Euratom van de Raad van 26 september 1994 tot benoeming
van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september
1994 tot en met 20 september 1998 ('),
Overwegende dat in genoemd Comité een vacature is ontstaan wegens het aftreden van de
heer Gian Paolo Carrozza, waarvan de Raad op 18 oktober 1996 in kennis is gesteld,
Gezien de door de Italiaanse regering op 21 januari 1997 ingediende voordrachten,

Na het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te hebben
ingewonnen,
BESLUIT:

Enig artikel
De heer Maurizio Angelo wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité
ter vervanging van de heer Gian Paolo Carrozza voor de verdere duur van diens
ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 1998 .
Gedaan te Brussel, 24 februari 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. VAN MIERLO

(') PB nr. L 257 van 5. 10. 1994, blz. 20.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 24 februari 1997

houdende benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden van het
Comité van de Regio's
(97/ 156/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 198 A,

Gelet op Besluit 94/65/EG van de Raad van 26 januari 1994 (') en Besluit 95/ 15/EG van
23 januari 1995 (2) houdende benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van
het Comité van de Regio's,
Overwegende dat in bovengenoemd Comité twee zetels van leden en twee zetels van

plaatsvervangende leden zijn vrijgekomen door het aftreden van de heer Bengt Holgersson
en de heer Alberto Romao Madruga da Costa, leden, en van de heer Sture Sandberg en
mevrouw Berta Maria Cabral, plaatsvervangende leden, waarvan de Raad respectievelijk op
5 december 1996, 29 oktober 1996, 17 oktober 1996, 20 november 1996 en 18 februari

1997 in kennis is gesteld,

Gezien de voordrachten van de Zweedse regering en de Portugese regering,
BESLUIT:

Enig artikel

1.

De heer Bernth Johnson wordt benoemd tot lid van het Comité van de Regio's ter

vervanging van de heer Bengt Holgersson voor de verdere duur van diens ambtstermijn,
dat wil zeggen tot en met 25 januari 1998 .
2.

De heer Carlos Manuel Martins do Vale Cesar wordt benoemd tot lid van het Comité

van de Regio's ter vervanging van de heer Alberto Romao Madruga da Costa voor de
verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 1998 .
3.

De heer Per-Olof Svensson wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Comité

van de Regio's ter vervanging van de heer Sture Sandberg voor de verdere duur van diens
ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 1998 .
4.

De heer Roberto de Sousa Rocha Amaral wordt benoemd tot plaatsvervangend lid

van het Comité van de Regio's ter vervanging van mevrouw Berta Maria Cabral voor de
verdere duur van haar ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 1998 .
Gedaan te Brussel, 24 februari 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. VAN MIERLO

(') PB nr. L 31 van 4. 2. 1994, blz. 29 .
2 PB nr. L 25 van 2. 2. 1995, blz. 20 .
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 1997

inzake de behandeling van het inkomen van instellingen voor collectieve
belegging ter uitvoering van Richtlijn 89/ 130/EEG, Euratom van de Raad
betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product
tegen marktprijzen
(Voor de EER relevante tekst)

(97/ 157/EG, Euratom)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Comité dat ingevolge artikel 6 van Richtlijn 89/ 130/EEG,
Euratom is ingesteld,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Artikel 1

Gemeenschap voor Atoomenergie,

Voor de uitvoering van Richtlijn 89/ 130/EEG, Euratom
omvat het inkomen van instellingen voor collectieve

Gelet op Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad van

belegging de rente op deposito's en vastrentend waardepa

13 februari 1989 betreffende de harmonisatie van de

pier, alsmede het dividend op aandelen in eigen bezit. Dit
inkomen kan aan de beleggers uitgekeerd worden dan wel
worden gekapitaliseerd.
Wanneer het inkomen wordt uitgekeerd, moet het als
inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit (code
R40 van het huidige ESER) worden geregistreerd in de
inkomstenrekening van de aandeelhouders.
Wanneer het inkomen niet wordt uitgekeerd, moet het

opstelling van het bruto nationaal product tegen markt
prijzen ('),

Overwegende dat het voor de berekening van het bruto
nationaal product tegen marktprijzen (BNPmp) krachtens
artikel 1 van Richtlijn 89/ 130/EEG, Euratom, die volgens
artikel 8, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de
Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van
nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (2)

van toepassing is zolang Besluit 94/728/EG, Euratom f)

worden behandeld als een overdracht aan de aandeelhou

volgens het huidige Europese stelsel van economische

ders, die het onmiddellijk weer beleggen in de instel
lingen voor collectieve belegging. Dit inkomen moet
derhalve worden geregistreerd als inkomen uit vermogen
en ondernemersactiviteit, zoals dat bij het uitgekeerde

rekeningen (ESER) te verduidelijken;

inkomen het geval is. Bovendien wordt hetzelfde bedrag

van kracht is, noodzakelijk is de behandeling van het
inkomen van instellingen voor collectieve belegging

Overwegende dat de behandeling van het inkomen van
instellingen voor collectieve belegging, en met name de
behandeling van niet-uitgekeerd inkomen, in het huidige
ESER niet expliciet wordt beschreven;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is de regels
van het huidige ESER overeenkomstig deze basisprincipes
te interpreteren, teneinde de wijze van registratie van dit
inkomen te verduidelijken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

(') PB nr. L 49 van 21 . 2. 1989, blz. 26.
(2) PB nr. L 310 van 30. 11 . 1996, blz. 1 .
M PB nr. L 293 van 12. 11 . 1994, blz. 9.

ook als aandelen in de financiële rekening van de beleg
gers geregistreerd .
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 12 februari 1997.
Voor de Commissie
Yves-Thibault DE SILGUY

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 februari 1997

tot wijziging van de grenzen van de berggebieden in Frankrijk in de zin van
Richtlijn 75/268/EEG van de Raad
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(97/ 158/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

taire lijst van berggebieden in de zin van artikel 3, lid 3,

GEMEENSCHAPPEN,

van Richtlijn 75/268/EEG dienen te worden opgenomen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat deze wijzigingen niet tot gevolg hebben
dat de oppervlakte cultuurgrond van het geheel van de

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april
1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in
sommige probleemgebieden ('), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,

de oppervlakte cultuurgrond van dat land wordt uitge

en met name op artikel 2, lid 3;

Overwegende dat bij Richtlijn 75/271 /EEG van de
Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij beschikking 93/238/EEG
van de Commissie (3), de in Frankrijk gelegen gebieden
die als berggebied in de zin van artikel 3, lid 3, van Richt
lijn 75/268/EEG worden aangemerkt, zijn vastgesteld, en
de criteria op grond waarvan die gebieden als zodanig
worden aangemerkt, zijn vermeld;
Overwegende dat de Franse regering de Commissie over
eenkomstig artikel 2, lid 1 , van Richtlijn 75/268/EEG
heeft gemeld welke gebieden in de communautaire lijst
van berggebieden zouden kunnen worden opgenomen en
haar de nodige gegevens heeft verstrekt betreffende de
kenmerken van deze gebieden; dat de bijzondere steunre
geling voor de berggebieden tot de nieuwe gebieden zal
worden uitgebreid;

Overwegende dat, zoals uit bovenbedoelde mededeling
van de Commissie blijkt, de bedoelde gebieden beant
woorden aan de in Richtlijn 76/401 /EEG van de
Commissie (4) vermelde criteria voor de aanwijzing van

gebieden als bedoeld in artikel 3, lid 3, van Richtlijn
75/268 /EEG; dat die gebieden derhalve in de communau

(')
(2)
(•')
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

128
128
108
108

van
van
van
van

19. 5. 1975, blz. 1 .
19. 5. 1975, blz. 33.
1 . 5. 1993, blz. 134.
24. 4. 1976, blz. 22.

probleemgebieden van Frankrijk met meer dan 1 ,5 % van
breid;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsont
wikkeling,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij Richtlijn 75/271 /EEG opgenomen
communautaire lijst van berggebieden in Frankrijk wordt
aangevuld met de in de bijlage bij deze beschikking opge
nomen lijst.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.
Gedaan te Brussel, 13 februari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Berggebieden als bedoeld in artikel 3, lid 3 , van Richtlijn 75/268/EEG

Totale

Departement

Regio

Pyrénées-Atlantiques

Aquitaine

Gard

Languedoc-Roussillon

Kanton

Iholdy

Gemeente

— Arhansus

oppervlakte
(in ha)

Oppervlakte
cultuurgrond
(in ha)

532

332

— Juxue

1 517

728

— Anduze (partie)

1 460

289

Dufort

— La Cadière-et-Cambo

1 197

88

482

320

An duze

Saint-Hippolyte

Midi-Pyrénées

Hautes-Pyrénées

Lannemezan

— Capvern (partie)

Provence — Alpes —

Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

— Forcalquier

2 422

800

1 842

500

915

194

Côte d'Azur

I

\
Ardèche

Rhône-Alpes

l

\

Forcalquier

— Mane

Manosque nord

— Saint-Martin-les-Eaux

Largentière

— Chassiers

1 226

167

Joyeuse

— Paysac

1 370

163

Vals-les-Bains

— Saint-Julien-du-Serre

978

169

Vals-les-Bains

— Vesseaux

1 871

275

