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VERORDENING (EG) Nr. 1161 /97 VAN DE RAAD
van 25 juni 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3290/94 inzake de aanpassingen en de
overgangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de
overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguay-ronde
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over
gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de
multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay
ronde ('), inzonderheid op artikel 3, lid 2,

voor nu overgangsmaatregelen gelden, niet vóór de

genoemde datum definitief zullen kunnen worden gere
geld; dat het daarbij met name gaat om de aanpassing van
sommige met derde landen gesloten overeenkomsten; dat

de periode waarin de Commissie overgangsmaatregelen

kan nemen, derhalve met één jaar moet worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie bij artikel 3 van Verorde
ning (EG) nr. 3290/94 is gemachtigd om de maatregelen
te nemen die nodig zijn om de overgang te vergemakke

lijken van de regeling die vóór de tenuitvoerlegging van
de resultaten van de onderhandelingen van de Uruguay
ronde bestond, naar de regeling die het resultaat is van de
bij die verordening vastgestelde aanpassingen van de land
bouwwetgeving; dat deze overgangsmaatregelen slechts tot
en met 30 juni 1997 kunnen worden genomen en ook
slechts tot en met die datum kunnen worden toegepast;
dat is gebleken dat sommige van de vraagstukken waar

In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 3290/94
wordt de datum „30 juni 1997" vervangen door „30 juni
1998 ".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1997.

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

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. VAN AARTSEN

(') PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105. Verordening gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1193/96 (PB nr. L 161 van 29. 6.
1996, blz. 1 ).
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VERORDENING (EG) Nr. 1162/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige
anjers (standaard) van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2917/93 Q;

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij
invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko ('), laat

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 539/96 (2),
inzonderheid op artikel 5, lid 2, onder b),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 de
voorwaarden zijn vastgesteld voor de toepassing van een
preferentieel douanerecht op grootbloemige rozen, klein
bloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veel
bloemige anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die
jaarlijks worden geopend voor de invoer van verse snij
bloemen in de Gemeenschap;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1981 /94 van de
Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 592/97 (4), communautaire tariefcontingenten zijn

geopend en de wijze van beheer daarvan is vastgesteld
voor afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen,
vers, van oorsprong uit Cyprus, Jordanië, Marokko en
Israël;

Overwegende dat in artikel 2, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 4088/87 is bepaald dat het preferentiële
douanerecht voor een gegeven product en een gegeven

oorsprong opnieuw van toepassing is indien de prijzen
van het ingevoerde product (inclusief het volledige
douanerecht) voor ten minste 70 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten van de
Gemeenschap noteringen beschikbaar zijn, gelijk zijn aan
of hoger zijn dan 85 % van de communautaire productie
prijs, gedurende een periode, te rekenen vanaf het ogen
blik waarop de schorsing van het preferentiële douane
recht van kracht wordt, van :

— twee opeenvolgende marktdagen, na een schorsing
overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder a), van deze
verordening,

— drie opeenvolgende marktdagen, na een schorsing
overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder b), van deze
verordening;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 989/97 van de
Commissie (*) de communautaire productieprijzen voor
(')
(2)
O
(4)
(5

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

382 van 31 . 12. 1987, blz. 22.
79 van 29. 3. 1996, blz. 6.
199 van 2. 8 . 1994, blz. 1 .
89 van 4. 4. 1997, blz. 1 .
141 van 31 . 5. 1997, blz. 71 .

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (8), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (9), gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
lidstaten; dat de nadere voorschriften voor de toepasssing
en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de
Commissie (l0), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (");
Overwegende dat voor eenbloemige anjers (standaard) van
oorsprong uit Israël het bij Verordening (EG) nr. 1981 /94
ingestelde preferentiële douanerecht geschorst werd bij
Verordening (EG) nr. 855/97 van de Commissie (12);
Overwegende dat uit de waarnemingen die overeenkom
stig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87
en (EEG) nr. 700/88 zijn verricht, geconcludeerd moet
worden dat de in artikel 2, lid 3 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 4088/87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een wederinvoering van het preferentiële
douanerecht voor eenbloemige anjers (standaard) van
oorsprong uit Israël; dat het derhalve nodig is het prefe
rentiële douanerecht opnieuw in te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de invoer van eenbloemige anjers (standaard) (GN
codes ex 0603 10 13 en ex 0603 10 53) van oorsprong uit
Israël wordt het bij de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 1981 /94 vastgestelde preferentiële douanerecht
opnieuw ingevoerd.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.
(6) PB nr. L 72 van 18 . 3. 1988, blz. 16.
O PB nr. L 264 van 23. 10. 1993, blz. 33.
(8) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
O PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
(I0) PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
(") PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
12 PB nr. L 122 van 14. 5. 1997, blz . 19 .

27. 6 . 97

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1163/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2146/95 betreffende de voorlopige
aanpassing van de speciale regelingen voor invoer van olijfolie van oorsprong uit
Algerije, Libanon, Marokko, Tunesië en Turkije met het oog op de uitvoering van
de

landbouwovereenkomst

in

het

kader

van

de

multilaterale

handels

besprekingen van de Uruguay-ronde, en houdende afwijking van de Verorde
ningen (EEG) nr. 1514/76, (EEG) 1620/77, (EEG) nr. 1521 /76, (EEG) nr. 1508/76 en
(EEG) nr. 1180/77 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake de aanpassingen en de over
gangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuit
voerlegging van de overeenkomsten in het kader van de
multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay
ronde ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1 161 /97 (2), en met name op artikel 3, lid 1 ,

dat de Raad definitieve maatregelen goedkeurt, dienstig is
de geldigheidsduur van de bij Verordening (EG) nr.
2146/95 vastgestelde maatregelen te verlengen tot en met
30 juni 1998;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor oliën en vetten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende dat de speciale regelingen voor invoer van
olijfolie uit bepaalde landen bij Verordening (EG) nr.
2146/95 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2388 /96 (4), zijn aangepast om reke
ning te houden met de vervanging van de variabele
heffingen door vaste douanerechten na de Uruguay-ronde;
Overwegende dat de periode waarin overgangsmaatregelen
kunnen worden genomen, tot en met 30 juni 1998
verlengd is bij Verordening (EG) nr. 1161 /97 houdende
verlenging van de periode waarin de voor de landbouw
sector noodzakelijke overgangsmaatregelen kunnen
worden genomen voor de tenuitvoerlegging van de over
eenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbe

sprekingen van de Uruguay-ronde; dat het, in afwachting

Verordening (EG) nr. 2146/95 wordt als volgt gewijzigd:
1 . In artikel 1 wordt „30 juni 1997" vervangen door „30
juni 1998".

2. In artikel 6 wordt „30 juni 1997" vervangen door „30
juni 1998".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4

PB
Zie
PB
PB

nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
bladzijde 1 van dit Publikatieblad.
nr. L 215 van 9. 9. 1995, blz. 1 .
nr. L 326 van 17. 12. 1996, blz. 22.
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Nr. L 169 /5

VERORDENING (EG) Nr. 1164/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997

houdende

vaststelling van

het definitieve steunbedrag voor gedroogde

voedergewassen voor het verkoopseizoen 1996/1997
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad van 21
februari 1995 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector gedroogde voedergewas
sen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1347/95 (2), en met name op artikel 18 ,
Overwegende dat in artikel 3, leden 2 en 3, van Verorde
ning (EG) nr. 603/95 de steunbedragen zijn vastgesteld die
tijdens het verkoopseizoen 1996/ 1997 voor respectievelijk
kunstmatig gedroogde voedergewassen en in de zon
gedroogde voedergewassen aan de verwerkingsbedrijven
worden toegekend, voor ten hoogste de in artikel 4, leden
1 en 3, van genoemde verordening vastgestelde maxi
mumhoeveelheden ;

Overwegende dat blijkens de opgaven die door de
lidstaten aan de Commissie zijn gedaan overeenkomstig
artikel 1 5, onder a), tweede streepje, van Verordening (EG)
nr. 785/95 van de Commissie van 6 april 1995 houdende
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 603/95
van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector gedroogde voedergewassen (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 629/97 (4), de
bovenbedoelde gegarandeerde maximumhoeveelheden
niet zijn overschreden;

Overwegende dat derhalve dient te worden bepaald dat
het in Verordening (EG) nr. 603/95 vastgestelde steunbe
drag zowel voor kunstmatig gedroogde voedergewassen als
voor in de zon gedroogde voedergewassen volledig aan de
begunstigden dient te worden uitbetaald;

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

Comité van beheer voor gedroogde voedergewassen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1996/ 1997 wordt in de Verorde

ning (EG) nr. 603/95 bedoelde steun voor gedroogde
voedergewassen, waarvan het bedrag respectievelijk in
artikel 3, leden 2 en 3, daarvan voor respectievelijk kunst
matig gedroogde voedergewassen en in de zon gedroogde
voedergewassen is vastgesteld, volledig uitbetaald .
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

63 van 21 . 3. 1995, blz. 1 .
131 van 15. 6 . 1995, blz. 1 .
79 van 7. 4. 1995, blz. 5.
96 van 11 . 4. 1997, blz. 4.
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VERORDENING (EG) Nr. 1165/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1600/95 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector
melk en zuivelproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 587/96 (2), en
met name op artikel 13 , lid 3, en artikel 16, lid 1 en lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van
18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de
concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding
van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader
van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (3), en met name op
artikel 1 , lid 1 ,

Verordening (EG) nr. 1600/95 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 3 wordt vervangen door de volgende tekst:
„Artikel 3

Kaas wordt slechts bij de GN-codes 0406 20 10,
0406 90 02 tot en met 0406 90 06 en 0406 90 19 inge
deeld indien de volgende documenten worden overge
legd:
— voor invoer uit Zwitserland in het kader van de

tussen dit land en de Gemeenschap gesloten
bijzondere regeling, een overeenkomstig artikel 22
bis afgegeven certificaat;
— voor andere derde landen , een IMA- 1 -certificaat

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1600/95 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 503/97 0, voor de invoer uit Zwitserland, in het kader
van de tussen dit land en de Gemeenschap gesloten
bijzondere regeling, de regeling inzake het IMA-1
certificaat is vervangen door een systeem dat uitsluitend is

gebaseerd op de regeling inzake het communautaire
invoercertificaat; dat is gebleken dat enkele bepalingen

niet gelden voor alle aan de regeling onderworpen
producten; dat de betrokken bepalingen bijgevolg moeten
worden aangepast;

Overwegende dat de in de GATT/WTO-overeenkomst
bedoelde tariefcontingenten voor zuivelproducten die niet
naar land van oorsprong gespecificeerd zijn, per 1 juli
1997 moeten worden aangepast; dat bijlage II bij Verorde

ning (EG) nr. 1600/95 bijgevolg gewijzigd moeten
worden ;

Overwegende dat in de in bijlage VIII bedoelde medede
lingen bepaalde onduidelijkheden zijn geconstateerd; dat,
om ervoor te zorgen dat de mededelingen correct en
volledig zijn, deze bijlage dient te worden aangepast en de
termijn van drie dagen voor het versturen van de medede
lingen dient te worden verlengd tot vijf dagen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 21 .
(-1) PB nr. L 146 van 20 . 6. 1996, blz. 1 .
(4) PB nr. L 151 van 1 . 7. 1995, blz. 12.
5 PB nr. L 78 van 20 . 3 . 1997, blz. 12.

dat voldoet aan de in titel IV bedoelde voorwaar
den .

GN-code 0406 90 01 geldt slechts voor uit derde
landen ingevoerde kaas ".
2. In artikel 14, lid 3 , worden de woorden „de derde

werkdag" vervangen door „de vijfde werkdag".
3 . Artikel 22 bis wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 wordt vervangen door:

„1 .

Dit artikel geldt voor de invoer uit Zwitser

land in het kader van de tussen dit land en de

Gemeenschap gesloten bijzondere regeling, in afwij
king van het bepaalde in artikel 22.".
b) Lid 2 wordt vervangen door:

„2.

De certificaataanvraag en het certificaat bevat

ten :

— in vak 1 5, de gedetailleerde beschrijving van het
in bijlage IV bedoelde product of, voor
producten van de GN-codes 0406 90 02 tot en
met 0406 90 06, de in de gecombineerde
nomenclatuur bedoelde beschrijving,
— in vak 1 6 de productcode van de gecombineerde
nomenclatuur ".

c) Lid 4 wordt vervangen door:
„4.
Voor producten van de GN-codes 0406 90 02
tot en met 0406 90 06 en voor in bijlage IV onder

de volgnummers 3, 4 en 5 vermelde producten
wordt slechts een invoercertificaat afgegeven indien
de aanvraag vergezeld gaat van:
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I NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

a) een schriftelijke verklaring van de aanvrager
waaruit blijkt dat de in bijlage IV, of, voor
producten van de GN-codes 0406 90 02 tot en
met 0406 90 06, de in de gecombineerde
nomenclatuur bedoelde minimumprijzen in acht
zijn genomen,
b) een schriftelijke verbintenis van de aanvrager om
de bevoegde autoriteiten desgevraagd alle aanvul
lende gegevens en
bewijselementen te
verschaffen die zij nodig achten met het oog op
de naleving van de minimumprijs, en desge
vraagd elke controle van de boekhouding door
de genoemde autoriteiten te aanvaarden .
Bij niet-inachtneming van de minimumprijs moet,
naast het in bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
2658 /87 van de Raad Q vastgestelde invoerrecht,

Nr. L 169/7

4. Bijlage II wordt vervangen door bijlage I bij deze
verordening.

5. Bijlage VIII wordt vervangen door bijlage II bij deze
verordening.

Artikel 2

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

Het bepaalde in artikel 1 is van toepassing met ingang
van

een boete van 25 % van het invoerrecht worden

— 1 mei 1997 wat punt 3 betreft,

betaald .

O PB nr. L 256 van 7. 9 . 1987, blz. 1 .".

— 1 juli 1997 wat de andere bepalingen betreft.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 169/8

[W

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

27. 6 . 97

BIJLAGE I

BIJLAGE II

TARIEFCONTINGENTEN IN HET KADER VAN DE GATT/WTO-OVEREENKOMSTEN, NIET NAAR LAND VAN OORSPRONG
GESPECIFICEERD

(GATT/WTO-jaar)
Volgnummer
in bijlage 7
van de

Land van

Omschrijving

GN-code

oorsprong

gecombineerde

per jaar

per kwartaal

Alle derde
landen

51 441

12 860,25

Alle derde
landen

4 000

nomenclatuur

37

38

0402 10 19

Magere-melkpoeder

0405 10 11

Boter

0405 10 19
0405 10 30

verstoffen

en

andere

van

melk

Contingents
hoeveelheid (in ton)

afkomstige

1 000

Invoerrecht

(ecu/ 1 00 kg
nettogewicht)

47,50

94,80

in botert'quivalent

0405 10 50
0405 10 90

0405 90 10 0
0405 90 90 0
40

41

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

ex 0406 30 10

Pizzakaas, bevroren , versneden in delen die elk

niet meer dan 1 g wegen, in bergingsmiddelen
met een netto-inhoud van 5 kg of meer, met
een watergehalte van 52 gewichtspercenten of
meer en een vetgehalte van 38 gewichtspercen
ten of meer, berekend op de droge stof
Verwerkte Emmentaler

Alle derde
landen

2 787

Alle derde

9 120

696,75

2 280

13,00

71,90

landen

0406 90 13

42

ex 0406 30 10

Emmentaler

Verwerkte Gruyère

85,80

Alle derde

2 520

630

71,90

landen

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

43

0406 90 01

Kaas voor verwerking (')

Alle derde
landen

10 400

2 600

83,50

45

0406 90 21

Cheddar

Alle derde

7 800

1 950

21,00

9 896

2 474

92,60
106,40

85,80

landen

48

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Verse kaas (niet gerijpt en niet verduurzaamd),
met inbegrip van weikaas en wrongel , andere
dan pizzakaas van volgnummer 40

Alle derde
landen

0406 20 90

Andere kaas, geraspt of in poeder

0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90

Andere smeltkaas

0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90

Blauw-groen geaderde kaas

70,40

0406 90 17

Bergkäse en Appenzell

85,80

94,10

69,00
71,90
102,90
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Volgnummer
in bijlage 7
van de

Land van

Omschnjving

GN-code

Nr. L 169 /9

Contingents
hoeveelheid (in ton)

oorsprong

gecombineerde

per

nomenclatuur

0406 90 18
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406
0406

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

23
25
27
29
31
33
35
37
39
50

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75

0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81

0406
0406
0406
0406

90
90
90
90

82
84
85
86

aar

per kwartaal

Invoerrecht

(ecu/ 100 kg
nettogewicht)

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d Or en

75,50

Tete de Moine
Edam
Tilsit
Butterkase
Kashkaval

Feta, bereid uit schapen - of buffelmelk
Feta, andere

Kefalotyri
Finlandia

Jarlsberg
Schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk
Grana Padano, Parmigiano Reggiano

94,10

Fiore Sardo, Pecorino
Andere
Provolone

75,50

Asiago, Caciocavallo, Montasio en Ragusano
Danbo, Fontal , Fontina, Fynbo, Havarti ,
Maribo en Sams0
Gouda

Esrom ,

Itálico,

Kernhem ,

Saint-Nectaire,

Saint-Pauhn en Taleggio
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Doublé Gloucester, Blarney, Colby en
Monterey
Camembert
Brie

Kefalograviera en Kasseri
Van meer dan 47 doch niet meer dan 52

gewichtspercenten
0406 90 87

Van meer dan 52 doch niet meer dan 62

gewichts percenten
0406 90 88

Van meer dan 62 doch niet meer dan 72

gewichtspercenten
0406 90 93

Van meer dan 72 gewichtspercenten

0406 90 99

Andere

92,60

106,40

(") 1 kg product = 1,22 kg boter.
(') De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming vindt plaats door toepassing van de terzake uitgevaardigde communautaire bepalingen ."

Nr. L 169/ 10

INLI

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

27. 6. 97

BIJLAGE II

„ BIJLAGE VIII
TOEPASSING VAN ARTIKEL 14

(Bladzijde

/

)

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
DG VI/ D/ 1 — SECTOR ZUIVELPRODUCTEN

AANVRAGEN VOOR INVOERCERTIFICATEN MET VERLAAGD RECHT

. . . KWARTAAL

Datum :

Lidstaat:

Verordening (EG) nr. 1600/95 van de Commissie

Afzender:

Contactpersoon :
Telefoon :

Fax :

Deel I : Overzicht

Volgnummer in
bijlage 7 van de
gecombineerde

GN-code

Gevraagde hoeveelheid per GN-code

nomenclatuur

Subtotaal

Deel II : Aanvragen per volgnummer

Volgnummer van de aanvragen:
Totale aangevraagde hoeveelheid (in ton):
Aantal bladzijden :
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VERORDENING (EG) Nr. 1166/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen
van de specifieke maatregelen voor de Canarische Eilanden met betrekking tot
pootaardappelen (ramingsbalans)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Artikel 1

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 van de Commissie (2), en met name op
artikel 3 , lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2168/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1909/96 (4), ter uitvoering van de artikelen 2 en 3
van Verordening (EEG) nr. 1601 /92 de in het kader van
de ramingsbalans voor de voorziening van de Canarische
Eilanden met pootaardappelen geldende hoeveelheden
voor het verkoopseizoen 1996/ 1997 zijn vastgesteld; dat
de voor het verkoopseizoen 1997/ 1998 geldende ramings
balans moet worden vastgesteld op grond van de
behoeften van de eilanden en rekening houdend met de
traditionele handelsstromen ;

Overwegende dat op grond van artikel 3, lid 2, van Veror
dening (EEG) nr. 1601 /92 de steunbedragen voor de voor
ziening van de Canarische Eilanden met pootaardappelen
uit de rest van de Gemeenschap voor het verkoopseizoen
1997/ 1998 moeten worden vastgesteld op een zodanig
peil dat de voorziening kan plaatsvinden in omstandig
heden die voor de eindgebruiker overeenkomen met een
vrijstelling van douanerechten voor door derde landen
ingevoerde pootaardappelen; dat bij de vaststelling van de
steunbedragen met name rekening moet worden
gehouden met de kosten voor de voorziening met
producten van de wereldmarkt;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor zaaizaad,

Verordening (EEG) nr. 2168/92 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 wordt gelezen :
„Artikel 1

Ter uitvoering van de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 1601 /92 wordt de in het kader van de
ramingsbalans voor pootaardappelen van GN-code
0701 10 00 geldende hoeveelheid waarvoor bij invoer
in de Canarische Eilanden geen douanerecht wordt
toegepast of waarvoor, als het producten uit de rest van
de Gemeenschap betreft, communautaire steun wordt
verleend, voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30
juni 1998 vastgesteld op 12 000 ton .".
2. Artikel 2 wordt gelezen :
„Artikel 2

Ter uitvoering van artikel 3, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1601 /92 wordt steun toegekend voor de
voorziening van de Canarische Eilanden met pootaard
appelen van de markt van de Gemeenschap . Deze
steun wordt vastgesteld op 4,226 ecu per 100 kg ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 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 .
O PB nr. L 217 van 31 . 7. 1992, blz. 44.
4 PB nr. L 251 van 3 . 10 . 1996, blz . 17.
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VERORDENING (EG) Nr. 1167/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2221/95 houdende nadere bepalingen
ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 386/90 ten aanzien van de fysieke
controle bij de uitvoer van voor een restitutie in aanmerking komende
landbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

1 . In artikel 8 , lid 1 :

a) worden de woorden „Bij voorafbetaling . . . zijn

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

vervuld" vervangen door:

Gemeenschap,

„Bij voorafbetaling van de restitutie overeenkomstig
de artikelen 25 tot en met 29 van Verordening
(EEG) nr. 3665/87 mag, voor de berekening met
betrekking tot het in artikel 3 van Verordening

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 11 , en op de overeenkomstige
bepalingen in de overige verordeningen houdende een
gemeenschappelijke marktordening voor landbouwpro
ducten ,

Overwegende dat nader moet worden bepaald in welke
gevallen de bevoegde autoriteiten de vóór de aangifte ten
uitvoer verrichte fysieke controles in aanmerking mogen
nemen wanneer wordt berekend of het minimumcontro

lepercentage is bereikt;
Overwegende dat de verschillende taalversies van Verorde
ning (EG) nr. 2221 /95 van de Commissie van 20
september 1995 houdende nadere bepalingen ter toepas
sing van Verordening (EEG) nr. 386/90 van de Raad ten
aanzien van de fysieke controle bij de uitvoer van voor
een restitutie in aanmerking komende landbouwpro
ducten 0, op bepaalde punten van elkaar afwijken, wat tot
een incoherente toepassing van de verordening kan
leiden ;

Overwegende dat in de bijlage bij de genoemde verorde
ning, waarin de methodes zijn vastgesteld die moeten
worden toegepast voor het verrichten van een fysieke
controle op met automatische inrichtingen verpakte
goederen, de desbetreffende referenties moeten worden
aangevuld met een verwijzing naar Richtlijn 76/21 1 /EEG
van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de onder
linge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake het
voorverpakken naar gewicht en volume van bepaalde
producten in voorverpakkingen (4);

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2221 /95 bijgevolg
moet worden gewijzigd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van alle
betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

(EEG) nr. 386/90 bedoelde minimumpercentage, de
fysieke controle in aanmerking worden genomen
die door de bevoegde autoriteiten :

— bij inslag of gedurende de opslag, in het in
artikel 28 van genoemde verordening bedoelde
geval,
— in geval van een verwerking als bedoeld in

artikel 27 van genoemde verordening,
vanaf de aanvaarding van de betalingsaangifte, als de
restitutie is toegekend voor een of meer basispro
ducten , of

na de verwerking, als de restitutie is toegekend voor
het verwerkte product,

is uitgevoerd, voorzover de volgende voorwaarden
zijn vervuld:";

b) wordt de tekst onder b) vervangen door:
„b) de producten, goederen en voor de vervaardi
ging van goederen gebruikte basisproducten die
aan de voorafgaandelijk verrichte fysieke
controle zijn onderworpen, identiek zijn aan die
waarop de aangifte ten uitvoer betrekking
heeft.".

2. De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

In punt 2, onder a), wordt de eerste zin vervangen door:
„Indien de exporteur voor het verpakken van de aange
geven goederen in zakken, dozen, flessen enz ., en het
wegen/meten ervan gebruik maakt van geijkte auto

matische inrichtingen of van verpakkingen of flessen
in de zin van de Richtlijnen 75/ 106/EEG (*), 75/ 107/
EEG (") en 76/21 1 /EEG (*") van de Raad, moet het
aantal zakken, dozen, flessen enz . in beginsel volledig
worden geteld en moeten de aard en de kenmerken

door middel van representatieve steekproeven door het
douanekantoor van uitvoer worden gecontroleerd.
f) PB nr. L 42 van 15. 2. 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 42 van 15. 2. 1975, blz. 14.
O PB nr. L 46 van 21 . 2. 1975, blz . 1 .".

3 . (Betreft uitsluitend de Griekse tekst)

Verordening (EG) nr. 2221 /95 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2

(')
(2)
O
(")

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
224 van 20 . 9. 1995, blz. 13.
46 van 21 . 2. 1976, blz. 1 .

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 169 / 13
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VERORDENING (EG) Nr. 1168/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

tot verlenging van de voorlopige antidumpingrechten op de invoer van zakken
van polyethyleen of van polypropyleen, van oorsprong uit India, uit Indonesië en
uit Thailand

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN ,

Na overleg van het Raadgevend Comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen

tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 2331 /96 (2), inzonderheid op artikel 7,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 45/97 van de
Commissie (3) voorlopige antidumpingrechten zijn inge
steld op de invoer van zakken van polyethyleen of van
polypropyleen, van oorsprong uit India, uit Indonesië en
uit Thailand;

Overwegende dat het onderzoek van de feiten nog niet is
voltooid en dat de Commissie de haar bekende betrokken

exporteurs in kennis gesteld heeft van haar voornemen
een verlenging van de geldigheidsduur van de voorlopige
rechten voor nog eens drie maanden voor te stellen ;
Overwegende dat de exporteurs die een aanzienlijk
percentage van de betrokken handel vertegenwoordigen,
n.a.v. de kennisgeving van de Commissie geen bezwaar
hebben gemaakt;

Artikel 1

De geldigheid van de voorlopige antidumpingrechten op
de invoer van zakken van polyethyleen of van polypropy
leen, van oorsprong uit India, uit Indonesië en uit Thai
land die waren ingesteld bij Verordening (EG) nr. 45/97,
wordt hierbij voor een periode van drie maanden verlengd
en zal op 15 oktober 1997 komen te vervallen . De
geldigheid zal ophouden te bestaan indien de Raad, vóór
dit tijdstip, definitieve maatregelen treft of in geval de
procedure ingevolge artikel 9 van Verordening (EG) nr.
384/96 wordt beëindigd .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

(') PB nr. L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 317 van 6. 12. 1996, blz. 1 .
0 PB nr. L 12 van 15. 1 . 1997, blz. 8 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1169/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad
tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

hoeveelheden via een aanvullende overeenkomst binnen

GEMEENSCHAPPEN,

bepaalde grenzen te wijzigen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat er een nauw verband bestaat tussen de

Gelet op Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad van
28 oktober 1996 tot invoering van een steunregeling voor
telers van bepaalde citrussoorten ('), en met name op
artikel 2, lid 2, artikel 3 , lid 4, en de artikelen 6 en 8 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2202/96 een
steunregeling is ingesteld voor telersverenigingen die
bepaalde in artikel 1 van voornoemde verordening
vermelde, in de Gemeenschap geoogste citrussoorten aan
verwerkende bedrijven leveren;
Overwegende dat met het oog op een uniforme toepas
sing van de regeling de verkoopseizoenen voor citrus
vruchten dienen te worden vastgesteld;
Overwegende dat, met het oog op een vlotte toepassing
van de regeling, de autoriteiten dienen te weten welke
telersverenigingen die de citrusproductie van hun leden,
van leden van andere telersverenigingen en van indivi
duele telers afzetten, voor de steunregeling in aanmerking
wensen te komen ; dat voorts de verwerkers die met deze

telersverenigingen contracten sluiten, de autoriteiten de

gegevens moeten mededelen die nodig zijn om de rege
ling correct te kunnen toepassen;
Overwegende dat de steunregeling voor telers van
bepaalde citrussoorten gebaseerd is op contracten tussen
enerzijds telersverenigingen die zijn erkend of voorlopig
erkend op grond van Verordening (EG) nr. 2200/96 van
de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeen

schappelijke ordening der markten in de sector groenten
en fruit (2), en anderzijds verwerkers; dat telersvereni
gingen in sommige gevallen ook als verwerker kunnen
optreden; dat de contracttypes en de looptijd van de
contracten dienen te worden gespecificeerd en dient te
worden bepaald welke gegevens met het oog op de
toepassing van de steunregeling in die contracten moeten
worden vermeld;

Overwegende dat, voor elk van de in artikel 1 van Veror
dening (EG) nr. 2202/96 bedoelde producten, de
contracten vóór een bepaalde datum moeten worden
gesloten met het oog op zowel de planning bij de telers
verenigingen als een regelmatige voorziening van de
verwerkers; dat evenwel, om de regeling zo efficiënt
mogelijk te maken, aan de contractanten dient te worden
toegestaan de oorspronkelijk in het contract vastgelegde
(') PB nr. L 297 van 21 . 11 . 1996, blz. 49.
2) PB nr. L 297 van 21 . 11 . 1996, blz. 1 .

kwaliteit van het voor verwerking geleverde basisproduct
en die van het eindproduct; dat het basisproduct derhalve
aan bepaalde minimumeisen inzake kwaliteit moet
voldoen ;

Overwegende dat de aanvraag om steun of steunvoor
schotten voor elk product alle gegevens dient te bevatten
die nodig zijn om de gegrondheid ervan te kunnen
nagaan ;

Overwegende dat, met het oog op een correcte toepassing
van de steunregeling, de telersverenigingen en de verwer
kers adequate informatie moeten verstrekken en een geëi
gende, bijgewerkte administratie moeten voeren aan de
hand waarvan alle nodig geachte inspecties en controles
kunnen worden verricht;

Overwegende dat voor het beheer van de steunregeling de
procedures voor de fysieke controle en de controle aan de

hand van documenten met betrekking tot de levering en
de verwerking dienen te worden vastgelegd, de verplich
ting dient te worden opgelegd de verificaties te verrichten
voor een voldoende representatief aantal steunaanvragen
of steunvoorschotaanvragen, en bij niet-naleving van de
voorschriften bepaalde sancties dienen te worden opge
legd aan de telersverenigingen, met name wanneer zij
valse aangiften indienen, en aan de verwerkers, wanneer
zij de door de telersverenigingen geleverde producten niet
verwerken ;

Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
maatregelen in de plaats komen van die welke zijn vastge
steld bij Verordening (EG) nr. 3338/93 van de Commissie
van 3 december 1993 houdende uitvoeringsbepalingen
van de Verordeningen (EG) nr. 3119/93 en (EEG) nr.
1035/77 van de Raad wat de maatregelen ter bevordering
van zowel de verwerking van bepaalde citrusvruchten als
de afzet van producten op basis van citroenen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2251 /96 (4),
dat voornoemde verordening derhalve dient te worden
ingetrokken ;
Overwegende dat, om de overgang tussen de oude en de
nieuwe regeling te vergemakkelijken, voor de aan het
begin van het verkoopseizoen 1997/ 1998 aan de verwer
kende industrie geleverde citroenen en sinaasappelen,
uitzonderlijke overgangsmaatregelen dienen te worden
vastgesteld;
(-1) PB nr. L 299 van 4. 12. 1993, blz . 26.
4 PB nr. L 302 van 26 . 11 . 1996, blz . 17.
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Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
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voornoemde verordening vermeld basisproduct afzonder
lijk gesloten en zijn voorzien van een identificatienum
mer. Zij kunnen worden gesloten in de vorm van :

a) een overeenkomst tussen een telersvereniging en een
verwerker;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

b) een leveringsverbintenis, wanneer de telersvereniging
als verwerker optreedt.
HOOFDSTUK I

2.

De contracten dienen betrekking te hebben op :

Definities en verkoopseizoenen

a) het gehele seizoen, als het seizoencontracten betreft;

Artikel 1

b) ten minste drie seizoenen, als het meerjarencontracten
betreft in de zin van artikel 3, lid 2, onder a), van
Verordening (EG) nr. 2202/96.

Voor de doeleinden van deze verordening wordt verstaan
onder:

a) „individuele teler": de in artikel 4, lid 1 , van Verorde
ning (EG) nr. 2202/96 bedoelde teler van voor
verwerking bestemde citrusvruchten;
b) „telersverenigingen": telersverenigingen als bedoeld in
de artikelen 11 en 13 van Verordening (EG) nr. 2200/
96, en voorlopig erkende telersverenigingen in de zin
van artikel 14 van voornoemde verordening;

Voor clementines moeten aparte contracten worden opge
steld naargelang zij zijn bestemd om tot sap dan wel tot
partjes te worden verwerkt.

3.

De contracten behelzen met name het volgende :

a) naam en adres van de contractsluitende telersvereni
ging;

b) naam en adres van de verwerker;

c) „verwerker": een verwerkend bedrijf dat voor economi

c) de hoeveelheid basisproduct die voor verwerking moet

sche doeleinden en voor eigen verantwoordelijkheid
een of meer fabrieken exploiteert die over installaties
voor de vervaardiging van een of meer in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 2202/96 vermelde producten
beschikken alsmede een wettelijk opgerichte en door
een lidstaat erkende vereniging van verwerkers of groe
pering daarvan .

d) het tijdschema voor de levering aan de verwerkers, per
leveringskwartaal, vanaf het begin van het seizoen;

worden geleverd; voor meerjarencontracten wordt deze
hoeveelheid uitgesplitst naar seizoen;

e) de verplichting, voor de verwerker, om de in het kader
van het betrokken contract geleverde hoeveelheden te
verwerken ;

Artikel 2

1.

Voor de toepassing van Verordening (EG) nr.

2202/96 lopen de verkoopseizoenen, hierna „seizoenen" te

f) de voor het basisproduct aan de telersvereniging te
betalen prijs, eventueel gedifferentieerd naar variëteit
en/of leveringsperiode; de betaling van die prijs mag
slechts per bank- of postgiro geschieden;

noemen , van :

a) 1 oktober tot en met 30 september voor:
— zoete sinaasappelen,
— mandarijnen, clementines en satsumas,
— pompelmoezen en pomelo s;

g) de te betalen schadevergoeding wanneer een van de
contractsluitende partijen haar contractuele verplich
tingen niet nakomt, met name wat de verplichting tot
levering en de inontvangstneming van de contractueel
vastgestelde hoeveelheden betreft.

b) 1 juni tot en met 31 mei voor citroenen .

4. Bij seizoencontracten mag de in lid 3, onder f),
bedoelde prijs in onderling overleg tussen partijen door

Aan telersverenigingen die mandarijnen, clemen
tines en satsuma's leveren, wordt de steun uitsluitend

middel van de in artikel 5, lid 2, bedoelde aanvullende

2.

toegekend voor producten die in de periode van 1 oktober
tot en met 30 juni aan de verwerkende industrie worden
geleverd.
HOOFDSTUK II

Contracten

Artikel 3

1 . De in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EG) nr.
2202/96 bedoelde contracten waarop de steunregeling
berust, hierna „contracten" genoemd, dienen schriftelijk te

worden gesloten . Zij worden voor elk in artikel 1 van

contracten worden gewijzigd, doch alleen voor de bij deze
aanvullende overeenkomsten vastgestelde extra hoeveelhe
den .

5. De meerjarencontracten kunnen betrekking hebben
op zowel de productie van de leden van de contractslui
tende telersvereniging als de productie van leden van
andere telersverenigingen wanneer artikel 11 , lid 1 , onder
c), punt 3, tweede en derde streepje, van Verordening (EG)
nr. 2200/96 van toepassing is.
6. Om voor de in de bijlage bij Verordening (EG) nr.
2202/96, tabel 2, vastgestelde steun in aanmerking te
worden genomen, moeten de in het kader van de meerja
rencontracten geleverde hoeveelheden voor elk contract,
voor elk van de betrokken producten en voor elk seizoen
ten minste gelijk zijn aan :
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— 300 ton voor het seizoen 1997/ 1998 ,
— 500 ton voor het seizoen 1998 / 1999,
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nieuwe leden geleverde hoeveelheden worden in deze
aanvullende contracten opgenomen .

— 750 ton voor het seizoen 1999 /2000 ,

3.

— 1 000 ton met ingang van het seizoen 2000/2001 .

lid 3, onder c), voor elk seizoen vastgestelde hoeveelheden
bij schriftelijk aanvullend contract worden gewijzigd. Op

7.
Voor meerjarencontracten wordt bij de onderteke
ning van het contract voor elk seizoen de in lid 3 , onder
f), bedoelde prijs vastgesteld . De voor een bepaald seizoen
vastgestelde prijs kan evenwel in overleg tussen partijen

deze

worden herzien door middel van een voor citroenen vóór

1 juni van het betrokken seizoen en voor de overige
producten vóór 1 november van het betrokken seizoen
opgesteld aanvullend contract.
8.

De lidstaten kunnen inzake contracten aanvullende

bepalingen vaststellen, met name wat de door de
verwerker of de telersvereniging bij niet-nakoming van de
contractuele verplichtingen te betalen schadevergoeding

Voor de meerjarencontracten kunnen de in artikel 3 ,
aanvullende

contracten

wordt

het

identificatie

nummer van het contract waarop zij betrekking hebben,
vermeld. Zij worden voor citroenen vóór 1 juni van het
betrokken verkoopseizoen gesloten en voor de overige
producten vóór 1 november van het betrokken verkoop
seizoen . Voor elk seizoen mogen de in deze aanvullende
contracten vastgestelde te leveren hoeveelheden ten

hoogste 40 % afwijken van de aanvankelijk in het
contract voor dat seizoen vastgestelde hoeveelheden . De
voor elke leveringsperiode te leveren hoeveelheden
worden dienovereenkomstig aangepast.
Artikel 6

betreft.

Artikel 4

Indien een telersvereniging ook als verwerker optreedt,
wordt het contract voor de productie van haar leden

geacht te zijn gesloten zodra, binnen de in artikel 6
bedoelde termijn, aan de bevoegde autoriteit de volgende
gegevens zijn medegedeeld:
a) de totale oppervlakte van het areaal waarop het
basisproduct wordt geoogst;
b) een raming van de totale oogst;
c) de voor verwerking bestemde hoeveelheid, uitgesplitst
naar contracttype;

d) het in artikel 3, lid 3, onder d), bedoelde tijdschema
voor de leveringen .

1 . De telersvereniging zendt een exemplaar van elk
contract alsmede, in voorkomend geval, van de aanvul
lende contracten, aan de door de lidstaat waar de basispro
ducten zullen worden geoogst, aangewezen instantie en,
in voorkomend geval, aan de instantie die door de lidstaat
waar de verwerking zal geschieden, is aangewezen . Deze
exemplaren dienen uiterlijk tien werkdagen na de datum
waarop het contract respectievelijk het aanvullende
contract is gesloten, en uiterlijk vijf werkdagen vóór het
begin van de leveringen bij de bevoegde autoriteiten te
zijn ontvangen .
In geen geval mag, per product, de totale hoeveelheid
waarvoor door een bepaalde telersvereniging contracten
zijn gesloten, hoger zijn dan de raming van de voor
verwerking bestemde productie die door deze telersvere
niging op grond van artikel 8 is opgesteld .

2.

e) de verbintenis van de telersvereniging om de in het
kader van het betrokken contract geleverde hoeveel
heden te verwerken .

In uitzonderlijke, naar behoren gerechtvaardigde

gevallen mogen de lidstaten na de in lid 1 bedoelde

termijn ontvangen contracten nog aanvaarden, mits deze
laattijdige toezending ervan geen afbreuk doet aan de
controlemogelijkheden .

Artikel 5
HOOFDSTUK III

1.

De contracten worden gesloten uiterlijk op:

a) 1 november voor sinaasappelen, mandarijnen, clemen

tines, satsuma's, pompelmoezen en pomelo's,

Te verstrekken informatie

Artikel 7

b) 15 mei voor citroenen .
2.

Voor seizoencontracten kunnen de hoeveelheden die

zijn vastgesteld in het tijdschema voor de leveringen,
bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d), via schriftelijke
aanvullende contracten worden gewijzigd. Op deze
aanvullende contracten wordt het identificatienummer

van het contract waarop zij betrekking hebben, vermeld.

Zij worden gesloten uiterlijk de 15e dag van de maand die
voorafgaat aan het begin van het betrokken leveringskwar
taal . Voor elk leveringskwartaal mogen de in deze aanvul
lende contracten vastgestelde te leveren hoeveelheden ten
hoogste 40 % afwijken van de aanvankelijk in het
verwerkingscontract voor dat kwartaal vastgestelde
hoeveelheden . De door de in artikel 8 , lid 5, bedoelde

1 . Telersverenigingen die voor de in artikel 3 van
Verordening (EG) nr. 2202/96 bedoelde steun in aanmer
king wensen te komen, en verwerkers die met die telers
verenigingen contracten wensen te sluiten, melden dit
uiterlijk 30 dagen vóór het begin van het seizoen aan de
door de lidstaat waar de basisproducten zullen worden
geoogst, aangewezen instantie, en in voorkomend geval,

aan de instantie die door de lidstaat waar de verwerking
zal geschieden, is aangewezen . Daarbij verstrekken zij alle
door de betrokken lidstaat voor het beheer van en de

controle op de steunregeling verlangde gegevens. Gege
vens die in ieder geval moeten worden vermeld, zijn voor
elke verwerkingseenheid de extractie-, pasteurisatie- en
concentratiecapaciteit per uur.
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De lidstaten kunnen bepalen dat:

a) slechts nieuwe telersverenigingen of nieuwe verwerkers
deze gegevens dienen te verstrekken, indien de vereiste
gegevens voor de overige telersverenigingen en verwer
kers reeds beschikbaar zijn;

b) de gegevens op één seizoen, op verscheidene seizoenen
of op een periode van onbepaalde duur betrekking
moeten hebben .

2.

telers met de contractsluitende telersvereniging overeen
komsten sluiten .

Deze overeenkomsten moeten betrekking hebben op de
volledige, door de bedoelde telersverenigingen en indivi
duele telers voor verwerking geleverde productie van
citrusvruchten en moeten ten minste de volgende gege
vens bevatten :

a) het aantal seizoenen waarvoor de overeenkomst geldt,

Voor elk seizoen dienen de telersverenigingen en de

verwerkers uiterlijk vijf werkdagen vóór het begin van de
leveringen of van de verwerking aan de bevoegde autori
teiten mede te delen in welke week zij met de levering of
de verwerking van de producten beginnen. De telersvere
nigingen en de verwerkers worden geacht aan deze
verplichting te hebben voldaan als zij het bewijs leveren
dat zij de mededeling ten minste acht werkdagen vóór de
voornoemde termijn hebben verzonden .

3.
In uitzonderlijke, naar behoren gerechtvaardigde
gevallen mogen de lidstaten buiten de in lid 2 bedoelde
termijn door de telersverenigingen en de verwerkers
verstrekte gegevens aanvaarden . In dergelijke gevallen
wordt aan de telersverenigingen evenwel geen steun
toegekend voor de hoeveelheden die reeds zijn geleverd of
waarvan de levering nog loopt, en waarvoor niet ten
genoegen van de bevoegde autoriteiten kan worden geve
rifieerd of aan de steunverleningsvoorwaarden is voldaan .
Artikel 8

1 . De telersvereniging die een verwerkingscontract
sluit, deelt de door de lidstaat waar de basisproducten
zullen worden geoogst, aangewezen instantie de volgende
gegevens mede, gespecificeerd naar product:

a) per aangesloten teler, de totale oppervlakte van het
areaal waarop de producten worden geteeld, met
vermelding van de kadastrale omschrijving van de
betrokken percelen of van een door de controlerende
instantie als gelijkwaardig erkende aanduiding;

b) een raming van de totale oogst;
c) een
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raming van de voor verwerking bestemde

b) per teler, de voor verwerking te leveren hoeveelheden,
per product en per leveringsperiode in de zin van
artikel 3 , lid 3, onder d),

c) de consequenties die aan de niet-naleving van de over
eenkomst verbonden zijn .

4.

Uiterlijk 15 dagen vóór het begin van het betrokken

seizoen voor citroenen en uiterlijk 30 dagen na het begin
daarvan voor de overige producten worden de in de leden
1 en 2 bedoelde gegevens samen met een kopie van de in
lid 3 bedoelde overeenkomsten aan de door de lidstaat

waar de basisproducten worden geoogst, aangewezen
instantie toegezonden.

5.

Wanneer een teler tot een telersvereniging na de in

lid 4 bedoelde tijdstippen toetreedt, worden, voor wat het

nieuwe lid betreft, de in de leden 1 en 2 vermelde gege
vens en, in voorkomend geval, de in lid 3 bedoelde over
eenkomsten, binnen 30 dagen te rekenen vanaf het tijd

stip van de vankrachtwording van de toetreding aan de in
lid 4 bedoelde instantie toegezonden .

HOOFDSTUK IV

Basisproducten
Artikel 9

De in het kader van een contract door de telersvereni

gingen aan de verwerkers te leveren producten moeten
aan de in de bijlage vastgestelde minimumeisen voldoen .

hoeveelheid .

2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden door de
betrokken telersverenigingen of door individuele telers
aan de contractsluitende telersvereniging verstrekt, die
deze gegevens op haar beurt aan de door de lidstaat
aangewezen instantie doorgeeft, indien de telersvereni
ging:

a) de voor verwerking bestemde productie van leden van
andere telersverenigingen verkoopt overeenkomstig
artikel 11 , lid 1 , onder c), punt 3, tweede en derde

streepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96,
en /of

b) individuele telers voor de steunregeling in aanmerking
laat komen overeenkomstig artikel 4, lid 1 , van Veror
dening (EG) nr. 2202/96.
3.
Om voor de steun in aanmerking te komen, moeten
de in lid 2 bedoelde telersverenigingen en individuele

Artikel 10

1 . Van elke levering wordt door de telersverenigingen
uiterlijk om 1 2.00 uur op de voorafgaande werkdag aan de
door de lidstaat waar de basisproducten worden geoogst,
aangewezen instantie kennis gegeven en, in voorkomend
geval, aan de instantie die door de lidstaat waar de

verwerking zal geschieden, is aangewezen . Daarbij wordt
de te leveren hoeveelheid medegedeeld, onder vermelding
van de nauwkeurige identificatiegegevens van het
gebruikte vervoermiddel en van het identificatienummer
van het contract waarop deze levering betrekking heeft.
De melding gebeurt langs elektronische weg en een
schriftelijk bewijsstuk ervan wordt door de instantie van
bestemming gedurende ten minste drie jaar bewaard .

De bevoegde instantie kan alle aanvullende informatie
opvragen die zij voor de fysieke controle van de leve
ringen nodig acht.
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In geval van wijziging van de in de eerste alinea bedoelde
gegevens, na de kennisgeving ervan, wordt van de gewij
zigde gegevens vóór het vertrek van de levering onder
dezelfde voorwaarden kennis gegeven als bij de oorspron
kelijke kennisgeving.
2.

Bij de ontvangst van een op grond van een contract

geleverde partij in de verwerkingsfabriek wordt een leve
ringscertificaat opgesteld met de volgende gegevens:

buiten contracten om ontvangen hoeveelheid produc
ten ;

b) de verkregen hoeveelheden sap, uitgesplitst naar
concentratie in graden Brix, met vermelding van de
hoeveelheden die zijn verkregen uit partijen die in het
kader van de contracten zijn geleverd;
c) het gemiddelde saprendement, uitgedrukt in gewicht,

van het basisproduct en de concentratie van dit sap,
uitgedrukt in graden Brix;

a) datum en uur van lossing;

b) de nauwkeurige identificatiegegevens van het gebruikte

d) de verkregen hoeveelheden partjes, met vermelding
welke hoeveelheden zijn verkregen uit partijen die in
het kader van contracten zijn geleverd;

vervoermiddel ;

c) het identificatienummer van het contract waarop de
partij betrekking heeft;

e) de verkregen hoeveelheden van elk ander eind- en

bijproduct, met vermelding welke hoeveelheden zijn
verkregen uit partijen die in het kader van contracten
zijn geleverd;

d) het bruto- en het nettogewicht van de partij;

e) een verklaring dat de basisproducten aan de in de
bijlage vastgestelde minimumeisen beantwoorden .

f) de verkregen hoeveelheden afvallen en de bestemming
daarvan, met vermelding welke hoeveelheden zijn
verkregen uit partijen die in het kader van contracten
zijn geleverd.

Het leveringscertificaat wordt in vier exemplaren opge
steld. Het wordt ondertekend door de verwerker, of diens

vertegenwoordiger, en door de telersvereniging, of haar
vertegenwoordiger. De handtekeningen worden voorafge
gaan door de met de hand geschreven vermelding „voor
akkoord". Elk certificaat heeft een identificatienummer.
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De hoeveelheden worden in nettogewicht uitgedrukt.
De kennisgevingen worden ondertekend door de
verwerker die daarmee de waarheid ervan bevestigt.

De verwerker en de telersvereniging bewaren elk een

exemplaar van het leveringscertificaat. Eén exemplaar

2.

wordt onverwijld door de telersvereniging voor controle
doeleinden aan de in lid 1 bedoelde instanties toegezon

voor het betrokken seizoen delen de verwerkers aan de in

den .

gegevens mede:

3. Indien een partij volledig of gedeeltelijk toebehoort
aan in artikel 8 , lid 2, onder a) en b), bedoelde telers,
zendt de contractsluitende telersvereniging aan elk van de
betrokken telersverenigingen en aan de betrokken indivi
duele telers een kopie van het in lid 2 bedoelde certifi
caat .

4.

De telersverenigingen delen voor elke maand uiter

lijk op de tiende dag van de daaropvolgende maand de
geleverde hoeveelheden, per partij en per product, mede
aan de door de lidstaten waar de basisproducten zijn

geoogst, aangewezen instantie, en, in voorkomend geval,
aan de instantie die door de lidstaat waar de verwerking

zal geschieden, is aangewezen . De in het kader van
contracten geleverde hoeveelheden worden uitgesplitst
naar contract en steunbedrag.

Uiterlijk 45 dagen na het einde van de verwerking

lid 1 bedoelde instantie voor elk product de volgende
a) de ontvangen hoeveelheden, uitgesplitst naar verkregen
eind- en bijproduct;

b) de in het kader van contracten ontvangen hoeveelhe
den, uitgesplitst naar leveringsperiode en contracttype,
waarbij de contracten verder worden uitgesplitst in
seizoencontracten en meerjarencontracten;
c) de in het kader van contracten ontvangen hoeveel
heden uitgesplitst naar verkregen eind- en bijproduct;
d) de uit de onder a) bedoelde hoeveelheden verkregen
hoeveelheden van elk eind- en bijproduct. Voor sap
worden de hoeveelheden uitgesplitst naar concentratie
in graden Brix;
e) de uit de onder c) bedoelde hoeveelheden verkregen
hoeveelheden van elk eind- en bijproduct. Voor sap
worden deze hoeveelheden uitgesplitst naar concen
tratie in graden Brix;

Artikel 11

1.

Verwerkers die contracten sluiten met telersvereni

gingen, delen voor elke maand, uiterlijk op de tiende dag
van de daaropvolgende maand, aan de door de lidstaat
waar de basisproducten zijn geoogst, aangewezen instantie
en, in voorkomend geval, aan de instantie die door de
lidstaat waar de verwerking geschiedt, is aangewezen, de
volgende gegevens mede, uitgesplitst naar product:

a) de voor elke partij en voor elk van de betrokken
contracten ontvangen hoeveelheid product en de

f) de hoeveelheden van elk eind- en bijproduct die aan
het einde van de verwerking voor het betrokken
seizoen in voorraad zijn .

De hoeveelheden worden in nettogewicht uitgedrukt.
3 . Indien het contract door een vereniging van verwer
kers of door een groepering daarvan is ondertekend,
worden de in lid 1 bedoelde kennisgevingen en de in lid
2 bedoelde mededelingen voor elk lid van de vereniging
respectievelijk goepering gedaan .
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per leveringsperiode een steunvoorschotaanvraag indie
nen .

Steunaanvragen
Artikel 12

De betrokken telersvereniging dient de steunaanvragen in

bij de door de lidstaat op het grondgebied waarvan de
basisproducten zijn geoogst, aangewezen instantie. Voor
elk seizoen worden deze aanvragen ingediend uiterlijk op:

Een steunvoorschotaanvraag mag op slechts één enkel
basisproduct betrekking hebben . Voor clementines
moeten afzonderlijke steunvoorschotaanvragen worden
ingediend, naargelang de producten zijn bestemd om tot
sap dan wel tot partjes te worden verwerkt.
De steunvoorschotaanvragen worden uiterlijk binnen 30
dagen na afloop van de betrokken periode ingediend.

a) voor citroenen : 5 juli van het volgende seizoen;

b) voor mandarijnen, clementines en satsuma's: 15
augustus van het lopende seizoen;

2. Het steunvoorschot is gelijk aan 70 % van de in de
bijlage bij Verordening (EG) nr. 2202/96 vastgestelde
bedragen .

c) voor sinaasappelen, pompelmoezen en pomelo's: 15
november van het volgende seizoen .

Voor een specifiek basisproduct mag één steunaanvraag
per seizoen worden ingediend. Voor clementines moeten
afzonderlijke steunaanvragen worden ingediend, naarge
lang deze producten zijn bestemd om tot sap dan wel tot
partjes te worden verwerkt.

3 . Elke steunvoorschotaanvraag dient ten minste de in
artikel 13, onder a), b) en g), genoemde gegevens te
bevatten en de in de betrokken leveringsperiode in het
kader van contracten , met inbegrip van eventuele aanvul
lende contracten, geleverde hoeveelheid product. Deze
hoeveelheid wordt uitgesplitst naar contract en naar
steunbedrag.
4.

Artikel 13

Het steunvoorschot wordt voor de in de betrokken

leveringsperiode geleverde hoeveelheid binnen 30 dagen,

De steunaanvragen dienen met name de volgende gege
vens te bevatten :

a) naam en adres van de aanvrager;

te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag daarvoor is
ingediend, aan de telersvereniging uitbetaald.
5.

b) de identificatienummers van de verwerkingscontracten
in het kader waarvan het product is geleverd, met de
vermelding of het seizoen- dan wel meerjarencon
tracten betreft;

c) de in het kader van de contracten, met inbegrip van
eventuele aanvullende contracten, geleverde hoeveel
heid product, uitgesplitst naar contract, leveringspe

Wanneer uit de in artikel 22, lid 1 , eerste alinea,

onder a), bedoelde
bestaat dat de in
2202/96 bedoelde
schreden, kan het

kennisgevingen blijkt dat er een kans
artikel 5 van Verordening (EG) nr.
verwerkingsdrempels worden over
in lid 2 van het onderhavige artikel
bedoelde percentage op grond van artikel 6 van Verorde
ning (EG) nr. 2202/96 worden verminderd.

riode en steunbedrag;
Artikel 15

d) het gedeelte van de onder c) bedoelde hoeveelheden
waarvoor de in artikel 14 bedoelde steunvoorschotten

zijn verleend en het bedrag van het ontvangen voor
schot;

e) de in het seizoen buiten contracten om geleverde
hoeveelheid product, uitgesplitst naar de in artikel 3 ,
lid 3, onder d), vastgestelde leveringsperiodes;

f) de betaalde gemiddelde prijzen voor enerzijds de in
het kader van contracten geleverde producten, waarbij
een onderscheid wordt gemaakt tussen seizoen- en

meerjarencontracten, en anderzijds de overige, buiten
contracten om geleverde producten;

g) een verklaring van de telersvereniging waarin wordt
bevestigd dat het onder c) bedoelde geleverde product
aan de in de bijlage bedoelde minimumeisen beant
woordt.

1.

De steun of het steunvoorschot wordt door de

bevoegde instantie van de lidstaat waar het basisproduct is
geoogst, uitbetaald zodra door de controle-instantie van de
lidstaat waar de verwerking is geschiedt, is vastgesteld dat
de producten waarvoor de steunaanvraag of de steunvoor
schotaanvraag is ingediend, aan de verwerkende industrie
zijn geleverd.

Indien de verwerking in een andere lidstaat geschiedt,
verstrekt die lidstaat aan de lidstaat waar het basisproduct

is geoogst, het bewijs dat het product daadwerkelijk is
geleverd.

Er wordt geen steun of steunvoorschot toegekend voor
hoeveelheden waarvoor de noodzakelijke controle inzake
de voorwaarden voor toekenning van de steun niet kon
worden verricht. Met name wordt geen steun betaald
vóórdat de in artikel 22, lid 1 , tweede alinea, bedoelde

Artikel 14

mededeling door de Commissie aan de lidstaten is

satsuma's en citroenen, die in het kader van de contracten

geschied en, bij overschrijding van de verwerkingsdrem
pels, vóórdat op grond van artikel 6 van Verordening (EG)

worden geleverd, mag de telersvereniging per product en

nr. 2202/96 een besluit is genomen .

1.

Voor

sinaasappelen,

mandarijnen,

clementines,
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2. De telersvereniging betaalt binnen 15 werkdagen na
de datum waarop de steun of het steunvoorschot is
ontvangen, de ontvangen bedragen integraal en per bank
of postgiro aan zijn leden of, bij toepassing van artikel 11 ,
lid 1 , onder c), punt 3, tweede en derde streepje, van
Verordening (EG) nr. 2200/96, aan de betrokken leden
van andere telersverenigingen en/of aan de betrokken
individuele telers. In het in artikel 4 van de onderhavige
verordening bedoelde geval kan betaling door creditering
in rekening gebeuren .
HOOFDSTUK VI

Nr. L 169/21

a) voor in het kader van contracten van telersvereni
gingen gekochte hoeveelheden:

i) de inkomende partijen, per leveringsdag, en het
identificatienummer van het contract waarop zij
betrekking hebben,
ii) het nettogewicht van elke inkomende partij en het

identificatienummer van het leveringscertificaat dat
op die partij betrekking heeft, alsmede de nauwkeu
rige identificatiegegevens van het gebruikte vervoer
middel ;

b) voor de overige aangekochte hoeveelheden :

i) de inkomende partijen, per leveringsdag, en naam
Controles en sancties

Artikel 16

1 . De telersverenigingen die
producten voor
verwerking leveren, houden voor elk geleverd product een
register bij . Dit register bevat ten minste de volgende
gegevens :

a) voor in het kader van meerjarencontracten geleverde
hoeveelheden :

i) de geleverde partijen, per leveringsdag, en het iden
tificatienummer van het contract waarop zij betrek

king hebben,
ii) het nettogewicht van elke geleverde partij en het
identificatienummer van het leveringscertificaat dat

daarop betrekking heeft;

b) voor in het kader van seizoencontracten geleverde
hoeveelheden :

i) de geleverde partijen, per leveringsdag, en het iden
tificatienummer van het contract waarop zij betrek
king hebben,

ii) het nettogewicht van elke geleverde partij en het
identificatienummer van het leveringscertificaat dat
daarop betrekking heeft,

iii) de totale geleverde hoeveelheden, per leveringsdag,
uitgesplitst naargelang van het toepasselijke steun
bedrag;

c) voor buiten contracten om geleverde hoeveelheden:
i) de geleverde partijen, per leveringsdag, en naam en
adres van de verwerker,

en adres van de verkoper,
ii) het nettogewicht van elke inkomende partij ;

c) de per dag verkregen hoeveelheden sap, uitgesplitst
naar gelang van de concentratie in graden Brix, met
vermelding welke hoeveelheden uit in het kader van
contracten geleverde partijen zijn verkregen;
d) de per dag verkregen hoeveelheden partjes, met
vermelding welke hoeveelheden uit in het kader van
contracten geleverde partijen zijn verkregen;
e) de per dag verkregen hoeveelheden van elk eind- en
bijproduct, met vermelding welke hoeveelheden uit in
het kader van contracten geleverde partijen zijn verkre
gen ;

f) de per dag verkregen hoeveelheden afval en de
bestemming daarvan ;

g) de per dag door de verwerker aangekochte hoeveel
heden van elk eind- en bijproduct, met vermelding van
naam en adres van de verkoper; voor sap worden deze
hoeveelheden uitgesplitst naar gelang van de concen
tratie in graden Brix;

h) per dag, de hoeveelheden van elk eind- en bijproduct
die het bedrijf van de verwerker verlaten , met vermel
ding van naam en adres van de geadresseerde; voor sap
worden deze hoeveelheden uitgesplitst naar gelang van
de concentratie in graden Brix; deze gegevens mogen
in het register worden vermeld in de vorm van een
verwijzing naar andere bewijsstukken, wanneer althans
de bedoelde gegevens daarin zijn vermeld;
i) de hoeveelheden eind- en bijproduct die aan het einde
van het seizoen in voorraad zijn, uitgesplitst naar eind
en naar bijproduct.

ii) het nettogewicht van elke geleverde partij .
2. De telersververeniging moet alle door de bevoegde
autoriteiten noodzakelijk geachte inspecties of controles
toestaan en moet de aanvullende registers bijhouden die
door deze autoriteiten zijn voorgeschreven om de door

hen noodzakelijk geachte controles te kunnen verrichten .
3 . De lidstaten bepalen zelf in welke vorm de in de
leden 1 en 2 bedoelde registers moeten worden gehouden .
Artikel 17

1.

De verwerkers houden voor elk aangekocht product

een register bij . Dit register bevat ten minste de volgende
gegevens :

De hoeveelheden worden in nettogewicht uitgedrukt.
2. De verwerker bewaart voor alle basisproducten die in
het kader van een contract of een schriftelijk aanvullend
contract zijn aangekocht, het bewijs van betaling gedu
rende vijf jaar na afloop van het betrokken verwerkings
seizoen . De verwerker bewaart gedurende vijf jaar even
eens het bewijs van betaling van alle aangekochte of

verkochte eind- of bijproducten .
3 . De verwerker moet alle door de bevoegde autori
teiten noodzakelijk geachte inspecties of controles toe
staan en moet de aanvullende registers bijhouden die door
deze autoriteiten zijn voorgeschreven om de door hen
noodzakelijk geachte controles te kunnen verrichten .
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4.
De lidstaten bepalen zelf welke vorm de in de leden
1 en 3 bedoelde registers moeten worden gehouden .

Artikel 18

1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het
bepaalde in deze verordening te doen naleven . Daartoe,
en onverminderd het bepaalde in titel VI van Verorde

ning (EG) nr. 2200/96, verrichten zij met name de in de
leden 2 en 3 van het onderhavige artikel bedoelde contro
les .

2.

27 . 6. 97

c) elk buiten contract om verkregen eind- en bijproduct,

d) de in artikel 3, lid 3, onder f), bedoelde giro's.
Met deze controles wordt met name beoogd de overeen
stemming na te gaan van :

a) enerzijds de aankoop- en de verkoopfacturen voor de
eind- en bijproducten,
b) anderzijds de hoeveelheden door de verwerkers
ontvangen producten, de hoeveelheden verwerkte

eind- en bijproducten , de hoeveelheden aangekochte
eind- en bijproducten, en de hoeveelheden eind- en
bijproducten die verkocht of in voorraad zijn .

Bij alle telersverenigingen worden fysieke controles

en controles aan de hand van documenten verricht. Deze

De lidstaten verrichten ten minste tweemaal per jaar een

controles hebben voor elk product, voor elk seizoen en

fysieke controle van de voorraden door de verwerker

voor elke telersvereniging, betrekking op ten minste 30 %

verwerkte producten en van de voorraden aangekochte
verwerkte producten, en de aldus verkregen gegevens
worden vergeleken met die van het register van de verwer

van :

a) het in artikel 8 , leden 1 en 2, bedoelde areaal,
b) de in artikel 8 , lid 3, bedoelde overeenkomsten,

c) de in artikel 15 bedoelde giro's,

ker.

4. De lidstaten kunnen de frequentie en het percentage
van de in de leden 2 en 3 bedoelde controles opvoeren .

d) de in elke leveringsperiode voor verwerking geleverde

Artikel 19

hoeveelheden ,

e) de steunaanvragen of steunvoorschotaanvragen .
Met deze controles wordt met name beoogd de overeen
stemming na te gaan :

a) tussen de in het kader van contracten voor verwerking
geleverde hoeveelheden, waarvoor de in artikel 10, lid
2, bedoelde leveringscertificaten zijn opgesteld, en de
hoeveelheden die in elke steunaanvraag of steunvoor
schotaanvraag zijn vermeld,

b) tussen de in het kader van contracten geleverde
hoeveelheden voor verwerking en de hoeveelheden die
aan de telersvereniging door haar leden , door de leden
van een andere telersvereniging, in geval van toepas

sing van artikel 11 , lid 1 , onder c), punt 3 , tweede en
derde streepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96, en
door individuele telers, in geval van toepassing van
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2202/96, zijn gele
verd;

3.

Bij alle verwerkers worden fysieke controles en

controles aan de hand van documenten verricht. Per

verkregen product, per maand en per verwerker hebben
deze controles betrekking op ten minste 30 % van :
a) de in het kader elk van beide contracttypen (seizoen
en meerjarencontract ontvangen partijen; zij omvatten
ten minste een controle van het nettogewicht van elke

parij, het corresponderen met een contract, de in
artikel 10, lid 2, bedoelde leveringscertificaten, de
nauwkeurige identificatie van het gebruikte vervoer
middel en de inachtneming van de in artikel 9 vastge
stelde minimumeisen ,

b) elk in het kader van contracten verkregen eind- en
bijproduct,

1 . Op
vormen
controles
eventuele

grond van artikel 18 uitgevoerde controles
geen beletsel voor eventuele aanvullende
door de bevoegde autoriteiten, noch voor de
consequenties van de toepassing van nationale

voorschriften .

2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om zich
ervan te vergewissen dat de registers correct worden bijge
houden en dat zij met de algemene boekhouding van de
telersverenigingen en van de verwerkers overeenstemmen .

3 . Wanneer uit de controles aanzienlijke onregelmatig
heden blijken, verrichten de bevoegde autoriteiten in het
lopende seizoen aanvullende controles en verhogen zij de
controlefrequentie in het daaropvolgende seizoen .
Artikel 20

1 . Indien wordt vastgesteld dat voor een product door
een telersvereniging voor een seizoen of voor een leve
ringsperiode meer steun of een hoger steunvoorschot is
aangevraagd dan verschuldigd is, wordt, wanneer sprake is
van valse aangiften of valse documenten of van een
ernstige nalatigheid van de telersvereniging, het steunbe
drag gekort. De korting is gelijk aan het tweevoud van het
vastgestelde verschil, vermeerderd met een rente over de
periode die is verstreken tussen de datum waarop de steun
is uitbetaald en die waarop het ten onrechte uitgekeerd
bedrag door de begunstigde is terugbetaald.

Als rentevoet geldt het in Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen, reeks C, medegedeelde renteper
centage dat door het Europees Monetair Instituut voor
zijn transacties in ecu wordt toegepast en dat gold op de
datum waarop de steun ten onrechte is uitbetaald,
verhoogd met drie procentpunten .
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2.
Indien, bij toepassing van lid 1 , het verschil tussen
de steun of de daadwerkelijk uitbetaalde steun of steun

nigvuldiging van 20 % van de totale geleverde
hoeveelheid van het product met het niveau van de
steun voor het meerjarencontract, en wordt de

voorschotten en de verschuldigde steun, respectievelijk
het verschuldigde voorschot groter is dan 20 % van de
verschuldigde steun, respectievelijk het verschuldigde
voorschot, moet de begunstigde het volledige bedrag van
de uitgekeerde steun terugbetalen, vermeerderd met een
overeenkomstig lid 1 berekende rente; indien het verschil

groter is dan 30 % , verliest de telersvereniging bovendien
elk recht op productiesteun voor het daaropvolgende

Nr. L 169/23

verwerker voor het seizoen na dat waarin is vastgesteld
dat de producten niet zijn verwerkt, van de regeling
uitgesloten;

c) indien het verschil meer dan 20 % bedraagt, bedraagt
de sanctie voor het betrokken seizoen het vijfvoud van
het bedrag dat voortvloeit uit de vermenigvuldiging

seizoen .

van 50 % van de totale geleverde hoeveelheid van het
product met het niveau van de steun voor het meerja

3 . De teruggevorderde bedragen en de rente worden
overgemaakt aan het bevoegde betaalorgaan en in minde
ring gebracht op de uit het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de landbouw gefinancierde uitgaven.

seizoenen na dat waarin is vastgesteld dat de producten
niet zijn verwerkt, van de regeling uitgesloten .

4. De lidstaten treffen alle nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat aan de bepalingen van artikel 15, lid
2, wordt voldaan . Zij voorzien met name in de jegens voor
de telersverenigingen verantwoordelijke personen toe te
passen sancties, die evenredig moeten zijn met de ernst

rencontract, en wordt de verwerker voor de drie

2. De in lid 1 bedoelde sanctie wordt niet toegepast
wanneer de verwerker ten genoegen van de bevoegde
nationale autoriteit aantoont dat de begane onregelmatig
heden niet het gevolg zijn van opzet of van een ernstige
onachtzaamheid .

van de tekortkomingen .

5. Indien wordt vastgesteld dat de voor een bepaald
seizoen in het kader van een meerjarencontract geleverde
hoeveelheid van een product lager is dan de in artikel 3,
lid 6, vastgestelde minimumhoeveelheid, wordt de in het

HOOFDSTUK VII

Mededelingen aan de Commissie

meerjarencontract vastgestelde steun voor het betrokken
seizoen met 50 % gekort. De begunstigde betaalt het
verschil tussen de daadwerkelijk uitgekeerde en de ver
schuldigde steun terug, vermeerderd met een overeen
komstig lid 1 berekende rente.
Indien met de niet-inachtneming van de minimumhoe
veelheid, voor een bepaald seizoen, drie of meer meerja
rencontracten zijn gemoeid, mag de betrokken telersvere
niging, vanaf het tijdstip van de vaststelling, geen nieuwe
meerjarencontracten meer ondertekenen . De lidstaat
beslist over de duur van de uitsluiting naar gelang van die
niet-inachtneming. De uitsluiting geldt voor ten minste
twee seizoenen. De eerste alinea wordt op elk contract
toegepast.

6 . Bij recidive van een telersvereniging trekt de lidstaat
de erkenning van de telersvereniging, respectievelijk de
voorlopige erkenning in het geval van een voorlopig
erkende telersvereniging, in .
Artikel 21

1.

Artikel 22

1.

Iedere betrokken lidstaat geeft aan de Commissie

kennis :

a) voor elk product, van de hoeveelheid waarvoor een
contract is gesloten, uitgesplitst naar leveringsperiodes,
voor het lopende seizoen, uiterlijk op:
i) 1 juli voor citroenen,
ii) 1 december voor de overige producten;

b) van de van elk product in het kader van Verordening
(EG) nr. 2202/96 voor verwerking geleverde hoeveel
heid, uiterlijk op:
i) 15 juli van het volgende verkoopseizoen voor
citroenen,

ii) 1 september van het lopende verkoopseizoen voor
mandarijnen, clementines en satsuma's,
iii) 1 december van het volgende verkoopseizoen voor

sinaasappelen, pompelmoezen en pomelo's.

Indien in de loop van een seizoen wordt vastgesteld

dat de aan de verwerker in het kader van contracten gele
verde hoeveelheid van een product, niet volledig is
verwerkt, wordt de verwerker een financiële sanctie opge

legd . Deze wordt als volgt berekend:
a) indien het verschil tussen de geleverde en de verwerkte
hoeveelheid 5 % of minder bedraagt, bedraagt de
sanctie voor het betrokken seizoen het drievoud van

het bedrag dat voortvloeit uit de vermenigvuldiging
van 5 % van de totale geleverde hoeveelheid van het
product met het niveau van de steun voor het meerja
rencontract;

b) indien het verschil tussen 5 % en 20 % is gelegen,
bedraagt de sanctie voor het betrokken seizoen het
viervoud van het bedrag dat voortvloeit uit de verme

Op grond van de in de eerste alinea bedoelde gegevens
stelt de Commissie vast of de in artikel 5 van Verordening
(EG) nr. 2202/96 bedoelde verwerkingsdrempels al dan
niet zijn overschreden. De lidstaten worden onverwijld
van die vaststelling in kennis gesteld. Over de financiële
consequenties van de overschrijdingen wordt overeen
komstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2202/96 beslo
ten .

2. Voor elk product geeft elke betrokken lidstaat uiter
lijk op 1 januari van het volgende seizoen de Commissie
kennis van :

a) de door de verwerkers ontvangen hoeveelheden, uitge
splitst naar verkregen eind- en bijproduct,

Nr. L 169/24
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b) de door de verwerkers in het kader van contracten
ontvangen hoeveelheden, uitgesplitst naar leveringspe

riodes en contracttype, enerzijds seizoen- en anderzijds
meerjarencontracten ,

a) de in het seizoen 1997/ 1998 in het kader van Verorde
ning (EG) nr. 2202/96 verwerkte hoeveelheden, voor
het seizoen 1997/ 1998,

b) het gemiddelde van de in de seizoenen 1997/ 1998 en

1998/ 1999 in het kader van Verordening (EG) nr.

c) de door de verwerkers in het kader van contracten
ontvangen hoeveelheden, uitgesplitst naar verkregen
eind- en bijproduct,

d) de uit de onder a) bedoelde hoeveelheden verkregen
hoeveelheden van elk eind- en bijproduct. Voor sap
worden deze hoeveelheden uitgesplitst naar gelang van
de concentratie in graden Brix,
e) de uit de onder c) bedoelde hoeveelheden verkregen
hoeveelheden van elk eind- en bijproduct. Voor sap
worden deze hoeveelheden uitgesplitst naar gelang van
de concentratie in graden Brix,

27. 6. 97

2202/96 verwerkte hoeveelheden, voor het seizoen
1998 / 1999 .

2.

Bij wijze van uitzondering geldt voor het seizoen

1997/ 1998 dat:

a) de in artikel 5, lid 1 , in artikel 7, lid 1 , onder a) en b),
en in artikel 8 bedoelde verrichtingen uiterlijk moeten
gebeuren op:
i) 1 december voor citroenen,
ii) 1 februari voor sinaasappelen;

f) de hoeveelheden van elk eind- en bijproduct die aan
het einde van het seizoen in voorraad zijn,

b) de in artikel 22, lid 1 , onder a), bedoelde kennisgeving

g) de hoeveelheden waarvoor contracten zijn gesloten en
die zijn geleverd, per contracttype, enerzijds seizoen

i) 15 januari voor citroenen,
ii) 15 maart voor sinaasappelen;
c) steunvoorschotten als bedoeld in artikel 14, lid 4, voor

en anderzijds meerjarencontracten,

uiterlijk moet geschieden op:

de eerste en de tweede leveringsperiode, niet mogen

h) de aan steun aan telersverenigingen betaalde bedragen,
uitgedrukt in nationale valuta.

worden uitbetaald vóór:

De hoeveelheden worden in nettogewicht uitgedrukt.

i) 1 maart voor citroenen,
ii) 15 april voor sinaasappelen .

HOOFDSTUK VIII

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om deze
verrichtingen te vergemakkelijken en te controleren .

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24.

Artikel 23

Verordening (EG) nr. 3338/93 wordt ingetrokken .
Artikel 25

1 . Voor pompelmoezen en pomelo's wordt de over
schrijding van de verwerkingsdrempel, als vastgesteld in
artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2202/96, voor de

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

seizoenen 1997/ 1998 en 1998/ 1999 bepaald op basis van :

tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Nr. L 169 /25

BIJLAGE
MINIMUMEISEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9

De voor verwerking geleverde producten moeten:
1 . intact en van een gezonde handelskwaliteit zijn. Door rot aangetaste producten zijn uitgesloten,
2. voldoen aan de volgende minimumwaarden :

a) Producten voor verwerking tot sap
Saprendement

Graden Brix (')

Sinaasappelen

30 %

10°

Mandarijnen

23 %

10°

Clementines

25 %

10°

Pompelmoezen en pomelo's

22 %

8°

Citroenen

20 %

7°

(') Refractometrische methode .

b) Producten voor verwerking tot partjes
Saprendement

Graden Brix (')

Clementines

33 %

10°

Satsuma's

33 %

10°

(') Refractometrische methode .

De minimumgrootte van clementines en satsuma s voor verwerking tot sap, is 45 mm.

Nr. L 169/26
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VERORDENING (EG) Nr. 1170/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1772/96 houdende bepalingen ter
uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse
overzeese departementen met pootaardappelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Verordening (EG) nr. 1772/96 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 wordt vervangen door:

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,

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van Verorde

ning (EEG) nr. 3763/91 , bij Verordening (EG) nr. 1772/96
van de Commissie (3) voor het verkoopseizoen 1996/ 1997
de hoeveelheid van de ramingsbalans voor de voorziening
van de Franse overzeese departementen met pootaardap

„Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 3763/91 wordt de voorzieningsbalans voor
pootaardappelen van de GN-code 0701 10 00 waarvoor
geen douanerecht wordt geheven bij invoer in de
Franse overzeese departementen of waarvoor de
communautaire steun voor producten uit de rest van
de Gemeenschap wordt toegekend, vastgesteld op 750
ton voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni
1998 . Deze hoeveeheid wordt verdeeld zoals is aange
geven in de bijlage.

van de Gemeenschap zijn vastgesteld; dat de voorzienings

De Franse autoriteiten kunnen deze verdeling wijzigen
voor zover ze binnen de totale vastgestelde hoeveelheid
blijven . In dat geval brengen zij deze wijziging ter

balans voor de Franse overzeese departementen voor het

kennis van de Commissie .".

pelen en het steunbedrag voor deze producten uit de rest
verkoopseizoen 1997/ 1998 moet worden vastgesteld; dat
deze balans moet worden vastgesteld op basis van de
behoeften van deze departementen, daarbij met name

rekening houdend met de traditionele handelsstromen;

Overwegende dat ter uitvoering van artikel 2, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 3763/91 , het steunbedrag voor de
voorziening van de Franse overzeese departementen met

pootaardappelen uit de rest van de Gemeenschap voor het

verkoopseizoen 1997/ 1998 moet worden vastgesteld om te
waarborgen dat deze voorziening plaatsvindt op voor
waarden die voor de eindgebruiker even voordelig zijn als

de vrijstelling van invoerrechten voor pootaardappelen uit
derde landen; dat bij de vaststelling van deze steun met

name rekening moet worden gehouden met de kosten
voor de voorziening met producten van de wereldmarkt;

2. Artikel 2 wordt vervangen door:

„Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 2, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 3763/91 wordt de steun voor de voor
ziening van de Franse overzeese departementen met
pootaardappelen uit de rest van de Gemeenschap in
het kader van de voorzieningsbalans, voor producten
met bestemming Guadeloupe vastgesteld op 4,830 ecu
per 100 kg en voor producten met bestemming
Réunion op 5,430 ecu per 100 kg.".

3. De bijlage bij deze verordening vervangt de bijlage bij
Verordening (EEG) nr. 1772/92.

Artikel 2

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor zaaizaad,

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

(') PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 267 van 9. 11 . 1995, blz. 1 .

b) PB nr. L 232 van 13. 9. 1996, blz. 13.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1997.
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Nr. L 169/27

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

„ BIJLAGE
(tn ton)

Pootaardappelen van GN-code 0701 10 00

Guadeloupe
Réunion

50

700"

Nr. L 169/28
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VERORDENING (EG) Nr. 1171/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

a) de prijzen die op de markten in derde landen worden

GEMEENSCHAPPEN,

toegepast,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 (2),
inzonderheid op artikel 17, lid 3,

Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de in de internatio
nale handel geldende prijzen van de producten als
bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de
prijzen van deze producten in de Gemeenschap overbrugd
kan worden door een restitutie bij de uitvoer voor zover
de akkoorden gesloten overeenkomstig artikel 228 van het
Verdrag dat toestaan;

Overwegende

dat

krachtens

Verordening

(EEG)

nr. 804/68 de restituties voor de producten als bedoeld in
artikel 1 van die verordening, die als zodanig worden

uitgevoerd, moeten worden vastgesteld rekening houdend
met :

— de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt
van de Gemeenschap met betrekking tot de prijzen
voor melk en zuivelproducten en de beschikbare
hoeveelheden, evenals met de prijzen voor melk en
zuivelproducten in de internationale handel,
— de afzetkosten en de meest gunstige vervoerkosten,
berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot
aan de havens of andere plaatsen van uitvoer van de
Gemeenschap, evenals met de aanvoerkosten tot aan
de landen van bestemming,

— de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelproducten,

zijnde het verzekeren van een evenwichtige en een
natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het
handelsverkeer op deze markten,

— de beperkingen die resulteren uit de akkoorden
gesloten overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag,
— het belang dat erin gelegen is om verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te voorkomen,

— het economisch aspect van de beoogde uitvoer;

Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 5, van Verorde
ning (EEG) nr. 804/68 de prijzen in de Gemeenschap
worden bepaald met inachtneming van de toegepaste
prijzen die met het oog op de uitvoer het gunstigst
blijken te zijn; dat bij de bepaling van de prijzen in de
internationale

handel

met

name

gehouden met:
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.

h) PB nr. L 206 van 16. 8 . 1996, blz. 21 .

rekening

wordt

b) de gunstigste prijzen bij invoer in de derde landen van
bestemming uit andere derde landen,

c) de producentenprijzen die in de uitvoerende derde
landen worden geconstateerd en, in voorkomend
geval, met inachtneming van de subsidies die door
deze landen worden toegekend,
d) de aanbiedingsprijzen franco grens van de Gemeen
schap;
Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 3, van Verorde
ning (EEG) nr. 804/68 de situatie op de wereldmarkt of
de specifieke eisen van bepaalde markten het noodzake
lijk kunnen maken dat voor de producten als bedoeld in
artikel 1 van genoemde verordening naar gelang van hun
bestemming een verschillend restitutiebedrag wordt vast
gesteld;

Overwegende dat artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 804/68 erin voorziet dat de lijst van producten waar
voor een restitutie wordt verleend bij uitvoer, en het
bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per vier
weken worden vastgesteld; dat echter het bedrag van de
restitutie gedurende meer dan vier weken op hetzelfde
niveau gehandhaafd kan blijven;
Overwegende dat krachtens artikel 12 van Verordening
(EG) nr. 1466/95 van de Commissie van 27 juni 1995 tot
vaststelling van de bijzondere uitvoeringsbepalingen
inzake de restituties bij uitvoer in de sector melk en
zuivelproducten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 417/97 (4), de verleende restitutie voor zuivelpro
ducten met toegevoegde suiker gelijk is aan de som van
twee elementen waarvan het ene dient om rekening te
houden met de hoeveelheid zuivelproducten en het
andere om rekening te houden met de hoeveelheid toege
voegde sacharose; dat dit laatste element echter alleen in
aanmerking wordt genomen wanneer de toegevoegde
sacharose van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten
of van in de Gemeenschap geoogst suikerriet is vervaar
digd; dat voor de producten van de GN-codes ex
0402 99 1 1 , ex 0402 99 19 , ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53 ,

ex 0404 90 91 en ex 0404 90 93, met een vetgehalte van
9,5 gewichtspercenten of minder en een gehalte aan niet
vette, van melk afkomstige droge stof van 1 5 gewichtsper
centen of meer, het eerstgenoemde element wordt vastge
steld voor 100 kg van het gehele product; dat dit element
voor de andere producten met toegevoegde suiker van de
GN-codes 0402 en 0404 wordt berekend door het basis

bedrag te vermenigvuldigen met het gehalte aan zuivel
producten van het betrokken product; dat dit basisbedrag
gelijk is aan de vast te stellen restitutie voor 1 kg zuivel
producten in het gehele product;
O PB nr. L 144 van 28 . 6. 1995, blz. 22.
4) PB nr. L 64 van 5 . 3 . 1997, blz. 1 .
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Overwegende dat het tweede element wordt berekend
door het basisbedrag van de restitutie die op de dag van
uitvoer geldt voor de producten als bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , onder d), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van
de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker ^, laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 599/96 (6), te
vermenigvuldigen met het sacharosegehalte van het
product;

Overwegende dat de hoogte van de restitutie voor kazen
wordt berekend voor producten die zijn bestemd voor
onmiddellijke consumptie; dat de korsten en het afval van
de kaas geen producten zijn die aan deze bestemming
beantwoorden; dat het, om iedere onduidelijkheid in de
opvatting te vermijden , nodig is te preciseren dat voor
kaas met een waarde franco grens van minder dan 230,00
ecu per 100 kg geen restitutie wordt verleend;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 896/84 van
de Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 222/88 (8), aanvullende bepalingen zijn inge
steld inzake de toekenning van de restituties in geval van

wijziging van het verkoopseizoen; dat deze bepalingen
voorzien in de mogelijkheid de restituties naar gelang van
de datum waarop de producten zijn vervaardigd te diffe

Nr. L 169 /29

Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het bijzonder
op de prijzen van deze producten in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt, leidt tot het vaststellen van de resti
tutie voor de producten op de bedragen aangegeven in de
bijlage;
Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
zuivelproducten geen advies heeft uitgebracht binnen de
door zijn voorzitter bepaalde termijn ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De restituties bedoeld in artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 voor de uitgevoerde producten in onge
wijzigde staat worden vastgesteld op de bedragen als
aangegeven in de bijlage .
2. Voor de uitvoer naar bestemming nr. 400 wordt
voor de producten van de GN-codes 0401 , 0402, 0403 ,
0404, 0405 en 2309 geen restitutie vastgesteld .
3.

Voor de uitvoer naar de bestemmingen nrs. 022,

024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 en 804

wordt voor de producten van GN-code 0406 geen resti
tutie vastgesteld.

rentiëren ;

Overwegende dat voor de berekening van het restitutiebe
drag voor smeltkaas moet worden bepaald dat de even
tueel toegevoegde hoeveelheid aan caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking wordt genomen;

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(*)
(<•)
O
(8

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
91 van 1 . 4. 1984, blz. 71 .
28 van 1 . 2. 1988, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 26 juni 1997 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer in de sector melk en zuivelproducten
(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)

Productcode

Bestemming f)

0401 10 10 9000

970

Bedrag van de

Bestemming (*)

0402 21 99 9600

+

0402 21 99 9700

+

0402 21 99 9900

+

0402 29 15 9200

+

0402 29 15 9300
0402 29 15 9500

+
Il
+

Z

0402 29 15 9900

+

1,0802

3,597

0402 29 19 9200

+

0,6300
0,9530
1,0040
1,0802
1,0878
1,1851
1,0878
1,1851

2,327

...
—

970

0401 10 90 9000

2,327
—

0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100

0401 20 19 9500

+

970

|
+

970

—

3,597

0402 29 19 9300

+

4,790

0402 29 19 9500

+

+

5,581

0402 29 19 9900

+

+

0402 29 91 9100

+

0402 29 91 9500

+

...
—

0401 20 91 9100

0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0402
0402
0402
0402

0402
0402
0402
0402

20 91 9500
20 99 9100

+

20 99 9500
30 11 9100

+

4,790
5,581

+

7,161

30 11 9400

+

11,05

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10

9700
9100

+
+

16,60
7,1 61

9400
9700
9100
9400
9700
9100
9400
9700
9100
9400
9700
9100
9400
9700
9000
9000
9000
9000

+

11,05

11
19
19
19
31
31
31
39
39
39
91
91
91
99
99
99
11
19
91
99

0402 91 11 9350

+

+

0402 91 1 1 9370

+

20,85

+

63,00
69,47

0402 91 19 9110

+

+

40,34

0402 91 19 9120

+

+

63,00

0402 91 19 9310

+

+

69,47
79,18
116,37
135,80
79,18
116,37

0402 91 19 9350

+

+

135,80
63,00
63,00
0,6300

+

0,6300

+
+
+

+
+

+
+
+

21 1 1 9500
21 1 1 9900

+
+
+

0402
0402
0402
0402
0402
0402

9300
9500
9900
9100
9200
9300

+

0402 21 91 9400

+

0402
0402
0402
0402

9500
9600
9700
9900

+

0402 21 99 9100

+

99
99
99
99

9200
9300
9400
9500

+

16,60

63,00

21
21
21
21

ll

40,34

0402 21 17 9000

0402
0402
0402
0402

0402 91 11 9110

+

95,30
100,40
108,00
63,00
95,30
100,40
108,00
108,78
109,53
110,88
118,51
121,15
131,29
137,24
143,96

91
91
91
91

+

143,96
0,6300
0,9530
1,0040

+

+

21
21
21
21

+

0402 29 99 9500

131,29
137,24

4,790
14,00
17,15

+

19
19
19
91
91
91

0402 29 99 9100

restitutie

0402 91 11 9310

21 1 1 9200
21 1 1 9300

21
21
21
21
21
21

Bedrag van de

Productcode

restitutie

+
+

+
+
+

+
+
+

0402 91 11 9120

+
+

0402 91 19 9370

+

0402 91 31 9100

+

0402 91 31 9300

+

0402 91 39 9100

+

0402 91 39 9300

+

0402 91 51 9000

+

0402 91 59 9000

+

—

4,790
14,00
17,15
20,85

9,464
24,65
9,464
24,65
11,05
11,05
79,18
79,18

0402 91 91 9000

+

0402 91 99 9000

+

0402 99 11 9110

+

0402 99 11 9130

+

0402 99 11 9150

+

0402 99 11 9310

+

0402 99 1 1 9330

+

0,0480
0,1336
16,14
19,37

0402 99 1 1 9350

+

25,75

0402 99 19 9110

+

0402 99 19 9130

+

0402 99 19 9150

+

0402 99 19 9310

+

0402 99 19 9330

+

0402 99 19 9350

+

0402 99 31 9110

+

0402 99 31 9150

+

0,1026
26,81

+

0,4034

+

0402 99 31 9300

—

0,0480
0,1336
16,14
19,37
25,75

+

108,78
109,53

+

110,88

0402 99 39 9110

+

+

118,51
121,15

0402 99 39 9150

+

0,6947
0,1026
26,81

0402 99 39 9300

+

0,4034

+

0402 99 31 9500

l
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Productcode

Bestemming (')

0402 99 39 9500

+

0402 99 91 9000
0402 99 99 9000

+
+

0403 10 11 9400

+

0403 10 11 9800

+

0403 10 13 9800

+

0403 10 19 9800

+

Bedrag van de

Nr. L 169/31

Bestemming f)

0,6947
0,7918

0404 90 29 9160

+

136,02

0404 90 29 9180

+

142,66

0,7918

0404 90 81 9100

+

0404 90 81 9910

+

—

4,790
7,161

0404 90 81 9950

+

ll

0,6194
0,9445
0,9950

+

0404 90 83 9150

+

0403 10 33 9800
0403 10 39 9800

+

0,0480

0404 90 83 9170

+

+

0,0716

0404 90 83 9911

+

0403 90 1 1 9000

+

61,94

+

61,94

0403 90 13 9300

+

0403 90 13 9500

+

94,45
99,50
107,03
107,83

0403 90 13 9900

+
+

0403 90 31 9000
0403 90 33 9200

+
+

0403 90 33 9300

+

0403 90 33 9500
0403 90 33 9900

+

+

0403 90 39 9000

+

0403 90 51 9100

970

0,6194
0,6194
0,9445
0,9950
1,0703
1,0783
2,327

...

0403 90 51 9300

+

0403 90 53 9000

+

0403 90 59 9110

+

0403 90 59 9140
0403 90 59 9170

+

+

0403 90 59 9310

+

0403 90 59 9340
0403 90 59 9370

+

+

0403 90 59 9510

+

0403 90 59 9540

+

4,790
7,161
11,05
1 6,60
40,34
63,00
69,47
79,18
116,37
135,80

0403 90 59 9570

+

0403 90 61 9100

+

—

0403 90 61 9300

+

—

0403 90 63 9000

+

0403 90 69 9000
0404 90 21 9100

+
+

0,0480
0,0716
61 »94

0404 90 21 9910

+

0404 90 21 9950
0404 90 23 9120

+
+

0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150

+

0404 90 23 9911
0404 90 23 9913

+
+

4,790

0404 90 23 9915

+

7,161

0404 90 23 9917
0404 90 23 9919

+

0404 90 23 9931

+

0404 90 83 9913

+

0,0480

+

0,0716

0404 90 83 9917

+

0,1105

0404 90 83 9919

+

0404 90 83 9931

+

0404 90 83 9933

+

19,20

0404 90 83 9935

+

25,52
26,55

0,1660
16,00

0404 90 83 9937

+

0404 90 89 9130

+

1,0783

0404 90 89 9150

+

1,1746

+

0,4843

0404 90 89 9930

l

0404 90 89 9950

+

0,6947

0404 90 89 9990

+

0,7918

0405 10 11 9500

+

185,37

0405 10 11 9700

+

190,00

0405 10 19 9500

+

185,37

0405 10 19 9700

+

190,00

0405 10 30 9100

+

185,37

0405 10 30 9300

+

190,00

0405 10 30 9500

+

185,37

0405 10 30 9700

+

190,00

0405 10 50 9100

+

185,37

0405 10 50 9300

+

190,00

0405 10 50 9500

+

185,37

0405 10 50 9700

+

190,00

0405 10 90 9000

+

196,95

0405 20 90 9500

+

173,78

13,87
61,94

0405 20 90 9700

+

180,73

0405 90 10 9000

+

240,00

+

94,45

0405 90 90 9000

+

190,00

-f

99,50
107,03

0406 10 20 9100

+

0406 10 20 9230

037

099

400

+

0404 90 23 9935

+

20,66

099

+

400

+

90 23 9937
90 23 9939

+

90 29 9110

+

24,43
25,54
107,83

90 29 9115

+

108,54

90 29 9120
90 29 9130

+

0404 90 29 9135

+

109,89
117,46
120,05

+

+

130,11

—

—

039

—

0404 90 23 9933

0404 90 29 9150

1 ,0703
—

0404 90 83 9915

1 1,05
16,60
13,87
17,00

0404
0404
0404
0404
0404
0404

16,00

+

+

0403 90 13 9200

0,6194

0404 90 83 9130

0403 10 31 9400

—

restitutie

+

0404 90 83 9110

0403 10 31 9800

0403 90 19 9000

Bedrag van de

Productcode

restitutie

24,03
24,72

36,05
0406 10 20 9290

037

039

...

0406 10 20 9300

—

—

22,36
16,09
33,54

037
039

099
400
» » »

9,820

8,246
14,73

Nr. L 169/32
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Productcode

Bestemming (*)

0406 10 20 9610

037
039
099
400

0406 10 20 9620

037

039
099
400
...

0406 10 20 9630

037

099

400
...

037

039
099
400
».,

0406 10 20 9650

restitutie

—

Productcode

0406 20 90 9990

+

0406 30 31 9710

037

32,61
35,03
48,91

037

099

0406 30 31 9730

037
039

099
400

0406 30 31 9910

*

039
099

400
* * *

0406 10 20 9850

037
039
099

400

099
400

—

54,25
50,89

0406 30 31 9930

037
039

099

81,37

400

—

0406 30 31 9950

—

037

099
400
...

—

0406 30 39 9500

16,77
14,08
25,15

0406 20 90 9915

037
039

0406 20 90 9917

099

0406 30 39 9700

74,22

12,89

037

400
...

—

037

099

400
...

0406 30 39 9950

037

26,79
18,75
40,18
—

—

26,79
18,75

40,18
—

039

099

0406 30 90 9000

30,29

400

22,25

...

45,43

037

—

—

039

—

_

099

52,57
47,10
78,86

400

31,78
22,25

47,66
0406 40 50 9000

037

—

039

039

099

18,41

27,62

039

—

***

037

0406 30 39 9930

—

44,34

400

18,75

40,18

» ¥ ♦

099

—

37,49
33,25
56,24

400

099

0406 20 90 9919

—

49,48

039

26,79

039

—

099

037

—

400

...

...

12,89

037

400
—

400

18,41

039

17,07

+

099

—

—

20,33

0406 10 20 9900

039

—

—

—

+

8,785

039

—

+

037

—

12,55

27,62

0406 10 20 9870

0406 20 90 9913

12,89

27,62

18,82

—

30,49

0406 20 90 9100

18,41

037
039

43,37
55,37

26,78
67,81

037

I-

—

36,91

45,21

0406 10 20 9830

8,785
18,82

—

400

+

12,55

...

33,07
38,41
49,60

099

...

—

—

400

039

0406 10 20 9660

restitutie

039

—

—

Bedrag van de

Bestemming f)

»

039

0406 10 20 9640

Bedrag van de

27 . 6 . 97

58,76
52,65
88,14

099

57,42

400

34,72

...

86,13
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Productcode

Bestemming (*)

0406 40 90 9000

037

Bedrag van de
restitutie

—

039

Nr. L 169/33

Productcode

Bestemming (')

0406 90 33 9151

037
039

—

099

38,10

400

34,72

400

22,64

—

039

57,15
0406 90 33 9919

037
039

—

63,33

099

36,17

400

68,40

400

21,40

...

94,99

* * *

54,25

—

039

0406 90 33 9951

037
039

—

099

400

099

38,10

72,00

400

21,06

037

30,47

57,15
0406 90 35 9190

037

039
099

65,44

400

68,40

039

30,47

099

64,63

400

0406 90 35 9990

037

—

039

039
099

64,87

400

46,87

***

97,30

037

0406 90 23 9900

0406 90 37 9000

48,65
22,27

...

72,97

0406 90 31 9151

42,75

039

42,75

94,99

099

69,28

400

60,28

...

0406 90 63 9100

037

39,07

19,55

400
...

0406 90 63 9900

—

—

099

36,17

400

24,22

***

54,25
—

31,07

039

31,07

099

51,51

400

54,09

...

77,27

0406 90 69 9100

+

0406 90 69 9910

037

—

—

039

099

38,10

099

22,64

400

57,15
039

100,88

037

400

03 7

39,07

67,25
70,62

039

0406 90 33 9119

103,92

099

44,05

037

037

—

099

039

72,00

039

400

037

63,33

400

—

66,08
0406 90 31 9119

0406 90 61 9000

I

400

099

l

037

039

86,34

037

48,04

19,55

037

42,31

039

72,06

\

0406 90 27 9900

400

—

***

099

57,56

—

400

039

—

099

Il

I

039
IlI
099

0406 90 25 9900

79,25

96,94

98,16
037

—

—

65,44

98,16

0406 90 21 9900

—

—

099

037

0406 90 17 9100

—

58,96

037

0406 90 15 9100

restitutie

099

88,44
0406 90 13 9000

Bedrag van de

—

—

51,51

54,09
77,27

0406 90 73 9900

037
039

—

—

099

36,17

099

400

24,22

400

51,72

...

54,25

...

72,79

48,53

Nr. L 169/34
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Productcode

Bestemming (*)

0406 90 75 9900

037
039
099

400

Bedrag van de
restitutie

—

27. 6 . 97

Productcode

Bestemming f)

0406 90 85 9995

037
039

—

54,70

099

23,44

400

82,05
0406 90 76 9100

037
039

—

—

099

38,73

400

19.09

037
039

0406 90 85 9999

+

0406 90 86 9100

+

0406 90 86 9200

037

0406 90 76 9500

400

21,18

037
039
099
400

l..!
0406 90 86 9300

037
039
099
400

037
039

0406 90 78 9500

29,10

...

58,69

037

099

Il

—

II

31,89

* * *

50,79

60,75

24,44

II
0406 90 86 9400

037
039

45,50

400

36,08

»»»

68,25

—

43,06
19,09

0406 90 86 9900

037
039

—

—

099

57,63

400

42,36

...

86,45

400

21,18

0406 90 87 9100

+

...

79,09

0406 90 87 9200

037
039

—

099

—

099

52,73

400

24,44

400

0406 90 87 9300

—

39,88

400

20,24

59,82
039
099

400

099

37,20

29,49
55,80

0406 90 87 9400

037

—

039

-I
47,73

42,31

037

30,47

039

30,47

099

40,35

33,38
60,53

0406 90 87 9951

037

039

099

62,39

400

79,25

400

039

—

—

—

400

099

037

26,91

400

—

55,52

69,82
83,29

93,58
0406 90 85 9991

32,61

037

71,59
0406 90 85 9910

—

—

039

099

037

—

48,91

037
039

—

099
—

52,73

037

40,50

400

—

II

79,09

0406 90 81 9900

39,13

099

039

0406 90 79 9900

099
400

Il

64,59
0406 90 78 9300

—

—

039

68,84

76,19
0406 90 78 9100

22,27

039

II

45,89

»

—

54,70

—

099

«

restitutie

82,05

58.10
0406 90 76 9300

Bedrag van

0406 90 87 9971

037
039

—

—

099

57,56

099

55,36

400

42,31

400

36,22

86,34

83,04

27. 6. 97
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Bedrag van de

Bestemming (*)

0406 90 87 9972

0406 90 87 9973

restitutie

099

21,09

2309 10 19 9100

+

14,39

2309 10 19 9200

+

...

31,64

2309 10 19 9300

+

039

49,56

099

25,35

400

74,34
037

—

+
+

2309 10 19 9800

+

2309 10 70 9010

+

2309 10 70 9100

+

2309 10 70 9200

+

—

55,36

2309 10 70 9300

+

2309 10 70 9500

+

...

83,04

2309 10 70 9600

+

2309 10 70 9700

+

42,77

—

48,04
25,35

400

Il
+

72,06

I

037
039

2309 10 70 9800

+

2309 90 35 9010

+

2309 90 35 9100

+

2309 90 35 9200

+

2309 90 35 9300

+

2309 90 35 9400

+

2309 90 35 9500

+

2309 90 35 9700

+
+

099

55,22

2309 90 39 9010

400

31,89
82,83

2309 90 39 9100

+

2309 90 39 9200

+

2309 90 39 9300

+

...

037

039

—

—

099

33,52

400

31,89

...

2309 10 15 9010

2309 10 19 9600
2309 10 19 9700

—

—

25,35

099

0406 90 88 9300

+

—

—

099

037

0406 90 88 9105

+

2309 10 19 9500

l-

400

—

039

0406 90 88 9100

2309 10 19 9400

restitutie

14,58
19,44
24,30
29,16
34,02
38,88

039

0406 90 87 9979

Bedrag van de

Bestemming (")

400

037

0406 90 87 9974

Productcode

Nr. L 169 /35

+

50,28

2309 90 39 9400

+

2309 90 39 9500

+

2309 90 39 9600

+

2309 90 39 9700

+

2309 90 39 9800

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2309 90 70 9010

2309 10 15 9100

+

2309 10 15 9200

+

—

2309 10 15 9300

+

—

2309 10 15 9400

+

—

2309 10 15 9500

+

—

2309 10 15 9700

+

—

2309 10 19 9010

+

—

2309 90 70 9100

\

+

+

14,58
19,44

2309 90 70 9300

+

24,30

2309 90 70 9500

+

29,16

2309 90 70 9600

+

2309 90 70 9700

+

2309 90 70 9800

+

34,02
38,88
42,77

2309 90 70 9200

+

(*) De bestemmingscodes zijn die welke zijn vermeld in de bijlage bij Verordening ( EG) nr. 895/97 van de Commissie (PB nr. L 128 van 21 . 5. 1997, blz. 1 ).
Codenummer „099" omvat alle bestemmingscodes van 053 tot en met 096;
Codenummer „970" omvat de uitvoertransacties als bedoeld in artikel 34, lid 1 , onder c), van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (PB nr. L
351 van 14. 12. 1987, blz. 1 ).

Het restitutiebedrag voor andere landen van bestemming dan die welke voor iedere „productcode" zijn aangegeven, is aangeduid met ("").
Ingeval de bestemming („ + ") niet is aangegeven, geldt het restitutiebedrag dat van toepassing is voor alle andere landen van bestemming dan die welke in
artikel 1 , leden 2 en 3, zijn vermeld.

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. 1172/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter
uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk
en zuivelproducten met betrekking tot de steunbedragen
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 bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2596/93 (4), met name de uitvoeringsbepalingen
voor de specifieke regeling voor de voorziening van de
Azoren en Madeira met bepaalde landbouwproducten zijn
vastgesteld;

Overwegende dat in bijlage II bij Verordening (EEG) nr.
2219/92 van de Commissie van 30 juli 1992 houdende
bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor
de voorziening van Madeira met melk en zuivelproducten
en tot vaststelling van de voorzieningsbalans (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 868/97 (6), de hoogte
van de steun voor zuivelproducten is vastgesteld;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1 171 /97 van de
Commissie van 26 juni 1997 tot vaststelling van de

uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten Q,
de restituties voor deze producten zijn vastgesteld; dat
bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2219/92 aan deze
wijzigingen moet worden aangepast;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
2219/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

173
320
179
238

van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 1 .
11 . 12. 1996, blz. 1 .
1 . 7. 1992, blz. 6.
23. 9. 1993, blz. 24.

j5) PB nr. L 218 van 1 . 8. 1992, blz. 75.
(4 PB nr. L 124 van 16. 5. 1997, blz. 10.

F) Zie bladzijde 28 van dit Publikatieblad.
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Nr. L 169 /37

BIJLAGE

BIJLAGE II
(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere vermeldingen)
Productcode

Aantekening

Bedrag van

0401 10 10 9000

0)

2,327

0401 10 90 9000

C)

2,327

— met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 11 9100

C)

2,327

— met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 11 9500

C)

3,597

— met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 19 9100

C)

2,327

— met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 19 9500

C)

3,597

Omschrijving

GN-code

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen ('):

0401 10

— met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent:

0401 10 10

— — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2 1

0401 10 90

— — andere

0401 20

— met een vetgehalte van meer dan 1
gewichtspercenten :

de steun

doch niet meer dan 6

— — met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten:
0401 20 11

0401 20 19

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 2 1:

— — — andere :

— — met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten:
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

I

I

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 2 1:
— met een vetgehalte van niet meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 91 9100

C)

4,790

— met een vetgehalte van meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 91 9500

C)

5,581

— met een vetgehalte van niet meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 99 9100

C)

4,790

— met een vetgehalte van meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 99 9500

C)

5,581

— van niet meer dan 10 gewichtspercenten

0401 30 11 9100

C)

7,161

— van meer dan 10 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 11 9400

C)

11,05

— van meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 11 9700

C)

1 6,60

— van niet meer dan 10 gewichtspercenten

0401 30 19 9100

C)

— van meer dan 10 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 19 9400

C)

11,05

— van meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 19 9700

C)

16,60

— — — andere :

— met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten:
— — met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten:

0401 30 11

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 2 1:
— met een vetgehalte:

0401 30 19

— — — andere :

— met een vetgehalte:

— — met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 45
gewichtspercenten:

7,161

Nr. L 169/38
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere vermeldingen)
GN-code

0401 30 31

Omschrijving

Bedrag van

Productcode

Aantekening

— van niet meer dan 35 gewichtspercenten

0401 30 31 9100

C)

40,34

— van meer dan 35 doch niet meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 31 9400

C)

63,00

— van meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 31 9700

C)

69,47

— van niet meer dan 35 gewichtspercenten

0401 30 39 9100

C)

40,34

— van meer dan 35 doch niet meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 39 9400

C)

63,00

— van meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 39 9700

C)

69,47

— van niet meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 91 9100

C)

79,18

— van meer dan 68 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 91 9400

C)

116,37

— van meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 91 9700

C)

135,80

— van niet meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 99 9100

C)

79,18

— van meer dan 68 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 99 9400

0)

116,37

— van meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 99 9700

C)

135,80

i1)

63,00

0402 21 19 9900

(2)

108,00

0402 21 11 9200

0

63,00

0402 21 1 1 9300

(2)

95,30

0402 21 1 1 9500

(2)

100,40

0402 21 1 1 9900

(2)

108,00

0402 21 19 9300

(4)

95,30

0402 21 19 9500

(2)

100,40

0402 21 19 9900

(2)

108,00

de steun

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 2 1:
— met een vetgehalte:

0401 30 39

— — — andere :

— met een vetgehalte:

— — met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:
0401 30 91

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 2 1:
— met een vetgehalte:

0401 30 99

— — — andere :

— met een vetgehalte:

ex 0402

ex 0402

Magere-melkpoeder
gewichtspercent

Volle-melkpoeder

met

een

vetgehalte

van

niet

meer

dan

1,5

0402 10 19 9000

met

een

vetgehalte

van

niet

meer

dan

27

gewichtspercenten
0402 21 1 1

0402 10 11 9000

0402 21 11 9900

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 2,5 kg:
— met een vetgehalte:

— van niet meer dan 1 1 gewichtspercenten
— van

meer

dan

11

doch

niet

meer

dan

17

gewichtspercenten
— van

meer

dan

17

doch

niet

meer

dan

25

gewichtspercenten
— van meer dan 25 gewichtspercenten
— — — — andere:
0402 21 19

— — — — — met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet meer dan 27
gewichtspercenten :
— van niet meer dan 17 gewichtspercenten
— van

meer

dan

17

doch

niet

meer

dan

gewichtspercenten

— van meer dan 25 gewichtspercenten

I

— — — met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten:

25

27. 6 . 97
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Nr. L 169 /39

(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere vermeldingen)
G N -code

ex 0405
0405 10

Omschrijving

Productcode

Aantekening

Bedrag van
de steun

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:
— Boter:

— — met een vetgehalte van niet meer dan 85 % :
— — — natuurlijke boter:
0405 10 11

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 1 kg:
— — — — — met een vetgehalte:

0405 10 19

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 11 9500

185,37

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 11 9700

190,00

— — — — andere :

— — — — — met een vetgehalte:

0405 10 30

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 19 9500

185,37

— — — — — — van 82 gewichtepereenten of meer

0405 10 1 9 9700

190,00

— — — gerecombineerde boter:

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 1 kg:
— — — — — met een vetgehalte:

0405 10 50

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 30 9100

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 30 9300

— — — — andere :

I

— — — — — met een vetgehalte:

I

I

185,37

190,00

I

I

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 30 9500

185,37

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 30 9700

190,00

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 50 9100

185,37

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 50 9300

190,00

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 50 9500

185,37

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 50 9700

190,00

— — andere

0405 10 90 9000

196,95

— — — — van meer dan 75 doch minder dan 78 gewichtspercenten

0405 20 90 9500

173,78

— — — — van 78 gewichtspercenten of meer

0405 20 90 9700

180,73

— — — weiboter:

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 1 kg:
— — — — — met een vetgehalte:

— — — — andere :

— — — — — met een vetgehalte:

0405 10 90

ex 0405 20
0405 20 90

— Zuivelpasta's:
— — met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80
gewich ts perce n ten :
— — — met een vetgehalte:

|

I
0405 90

— andere:

0405 90 10

— — met een vetgehalte van 99,3 of meer gewichtspercenten en een
vochtgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent

0405 90 10 9000

240,00

— — andere

0405 90 90 9000

190,00

0405 90 90

Nr. L 169/40
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere vermeldingen)
Aanvullende eisen om de

productcode te gebruiken
Omschrijving

G N -code

Maximaal

Minimaal

vochtgehalte

vetgehalte

(% )

berekend op
de droge stof
(%)

van het

product

Product
code

Aan
teke-

van de

ning

steun

Bedrag

ex 0406

Kaas en wrongel (3):

ex 0406 90 23

— — — Edam

47

40

0406 90 23 9900

0

72,06

ex 0406 90 25

— — — Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

0

72,97

ex 0406 90 76

— — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,

0406 90 76 9100

(3)

58,10

\

Maribo en Samsø:

— — — — — — — — met een vetgehalte, berekend op de
droge stof, van minder dan 45 gewichts

68,84
76,19

46

55

0406 90 76 9500

I

— — — — — — — Gouda:

\

— — — — — — — — andere

||

Il\

I

20

ll

— — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby en
Monterey

H

0406 90 78 9100

64,59

IlI
II\

Il

45

48

0406 90 78 9300

0

79,09

45

55

0406 90 78 9500

0

79,09

56

40

0406 90 79 9900

0

59,82

48

45

0406 90 81 9900

C)

71,59

\

— — — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire,

Saint-Paulin en Taleggio

n

||

||II
50

— — — — — — — — met een vetgehalte, berekend op de
droge stof, van 48 of meer doch minder
dan 55 gewichtspercenten

ex 0406 90 86

20

— — — — — — — — andere

percenten

ex 0406 90 81

II\

li
— — — — — — — — met een vetgehalte, berekend op de ||II
droge stof, van 45 of meer doch minder llIlIIII
50
45
0406 90 76 9300
dan 55 gewichtspercenten
C)

— — — — — — — — met een vetgehalte, berekend op de
droge stof, van minder dan 48 gewichts

ex 0406 90 79

li
55

percenten

ex 0406 90 78

III

l

— — — — — — — — van meer dan 47 doch niet meer dan 52

gewichtspercenten :
— — — — — — — — — kazen geproduceerd uit wei

0406 90 86 9100

—

— — — — — — — — — andere, met een vetgehalte, berekend
op de droge stof:

— — — — — — — — — — van

minder

dan

5

gewichts
0406 90 86 9200

0

58,69

5

0406 90 86 9300

0

60,75

47

19

0406 90 86 9400

0

68,25

40

39

0406 90 86 9900

0

86,45

52

percenten
— — — — — — — — — — van 5 of meer doch minder dan 19

gewichtspercenten

51

— — — — — — — — — — van 19 of meer doch minder dan

39 gewichtspercenten

— — — — — — — — — — van 39 gewichtspercenten of meer
ex 0406 90 87

— — — — — — — — van meer dan 52 doch niet meer dan 62

I
I

gewichtspercenten :
— — — — — — — — — kazen geproduceerd uit wei

I

l
l

minder

dan

5

gewichts-

- - - - - - - - van 5 of meer doch minder dan 19

ll

- - - - - - - - van 19 of meer doch minder dan

ll

—

op de droge stof:
- - - - - - - van

ll
ll

l

0406 90 87 9100

- - - - - - - - - andere, met een vetgehalte , berekend

percenten

gewichtspercenten
40 gewichtspercenten

60

0406 90 87 9200

0

48,91

55

5

0406 90 87 9300

o

55,80

53

19

0406 90 87 9400

C)

60,53
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere vermeldingen)
Aanvullende eisen om de

productcode te gebruiken

Omschrijving

GN-code

Maximaal

Minimaal

vochtgehalte

vetgehalte
berekend op
de droge stof
(% )

van het

product
( %)

— — — — — — — — — — van 40 gewichtspercenten of meer:
— — — — — — — — — — — Idiazabal, Manchego en Roncal
uitsluitend gefabriceerd uit
schapemelk

ex 0406 90 87

(vervolg)

I

Il

45

45

0406 90 87 9951

45

45

0406 90 87 9971

— — — — — — — — — — — Manouri

43

53

0406 90 87 9972

45

0406 90 87 9973

46

Pohjanpoïka

en

Oltermanni
— — — — — — — — — — — andere

van de

ning

steun

Bedrag

ll

— — — — — — — — — — — Maasdam

— — — — — — — — — — — Turunmaa,

Aan
teke-

||llIIll

— — — — — — — — — — — Hushallsost

I

II

C)
n
n
n

83,29

83,04

31,64
74,34

I

41

50

0406 90 87 9974

47

40

0406 90 87 9979

n
o

83,04
72,06

I
I

— — — — — — — — van meer dan 62 doch niet meer dan 72

ex 0406 90 88

Product
code

gewichtspercenten
— — — — — — — — — kazen geproduceerd uit wei

0406 90 88 9100

—

— — — — — — — — — andere :

— — — — — — — — — — andere :

— — — — — — — — — — — met een vetgehalte, berekend
op de droge stof:
— — — — — — — — — — — — van 10 of meer doch minder

dan 19 gewichtspercenten

60

10

0406 90 88 9300

0

50,28

(') Wanneer het een mengproduct behorende tot deze onderverdeling betreft dat toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten bevat, wordt geen steun toege
kend .

Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven of al dan niet wei en/of lactose en/of
caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd.
(2) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van de toegevoegde melkvreemde stoffen en/of wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking genomen .

Wanneer het een mengproduct behorende tot deze onderverdeling betreft dat toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten bevat, wordt het gedeelte dat de
toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten vertegenwoordigt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag van de steun.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven, of al dan niet wei en/of lactose en/of
caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd en indien toegevoegd :

— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindproduct
en, bovendien ,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.

(-1) Indien de kaas is verpakt in onmiddellijke verpakkingen welke eveneens vloeibare bewaringsmiddelen zoals pekel bevatten, wordt de steun toegekend voor het nettoge
wicht na aftrek van het gewicht van deze vloeibare bewaringsmiddelen .

(4) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen en/of wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking genomen .
Het bedrag van de steun voor 100 kg product behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het bedrag, aangeduid per kilogram, vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte vervat in 100 kg product.

In het geval echter dat wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd, wordt het aangegeven bedrag per kilogram vermenigvuldigd
met het melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten, in 100 kg product,
b) een element berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 3, van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1466/95 van de Commissie (PB nr. L 144 van 28 . 6.
1995, blz. 22).

Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven, of al dan niet wei en/of lactose en/of
caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd en indien toegevoegd:
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindproduct
en , met name,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei ."
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VERORDENING (EG) Nr. 1173/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor
de voorziening van de Canarische eilanden met zuivelproducten in het kader van
de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad
vastgestelde regeling
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)

uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten f),
de restituties voor deze producten zijn vastgesteld; dat de
bijlage bij Verordening (EG) nr. 2993/94 aan deze wijzi
gingen moet worden aangepast;

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

nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2883/94 (4), met name de uitvoeringsbepalingen voor
de specifieke regeling voor de voorziening van de Cana
rische eilanden met bepaalde landbouwproducten zijn
vastgesteld;

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2993/94 van de
Commissie (% laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 869/97 (6), de hoogte van de steun voor zuivelpro
ducten heeft vastgesteld;

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 2993/94 wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1171 /97 van
de Commissie van 26 juni 1997 tot vaststelling van de

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

173
320
296
304
316

van
van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 13.
11 . 12. 1996, blz. 1 .
17. 11 . 1994, blz. 23.
29. 11 . 1994, blz. 18 .
9. 12. 1994, blz. 11 .

(<•) PB nr. L 124 van 16. 5. 1997, blz. 16.

O Zie bladzijde 28 van dit Publikatieblad.
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Nr. L 169/43

BIJLAGE

(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens indien anders vermeld)
Omschrijving

G N -code

van
Aantekening Bedrag
de steun

Productcode

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen ('):

0401 10

— met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent:

0401 10 10

— — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 2 1

0401 10 10 9000

C)

2,327

0401 10 90 9000

C)

2,327

— met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 11 9100

C)

2,327

— met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 11 9500

C)

3,597

0401 10 90

— — andere

0401 20

— met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten :
— — met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten:

0401 20 11

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 2 1 :

0401 20 19

||II

— — — andere :

— met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 19 9100

C)

2,327

— met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtspercent

0401 20 19 9500

C)

3,597

— — met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten:
0401 20 91

ll

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 2 1 :

0401 20 99

0401 30

— met een vetgehalte van niet meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 91 9100

C)

4,790

— met een vetgehalte van meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 91 9500

C)

5,581

I

— — — andere :

— met een vetgehalte van niet meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 99 9100

C)

4,790

— met een vetgehalte van meer dan 4 gewichtspercenten

0401 20 99 9500

C)

5,581

— van niet meer dan 10 gewichtspercenten

0401 30 11 9100

C)

7,161

— van meer dan 10 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 11 9400

C)

11,05

— van meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 11 9700

C)

16,60

— van niet meer dan 10 gewichtspercenten

0401 30 19 9100

C)

— van meer dan 10 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 19 9400

C)

11,05

— van meer dan 17 gewichtspercenten

0401 30 19 9700

C)

16,60

— van niet meer dan 35 gewichtspercenten

0401 30 31 9100

C)

40,34

— van meer dan 35 doch niet meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 31 9400

C)

63,00

— van meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 31 9700

C)

69,47

— met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten:
— — met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten:

0401 30 11

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 2 1 :

— met een vetgehalte:

0401 30 19

— — — andere :

— met een vetgehalte:

— — met een vetgehalte van meer dan 21
gewichtspercenten:
0401 30 31

7,161

doch niet meer dan 45

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 2 1 :

— met een vetgehalte:

Nr. L 169/44
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens indien anders vermeld)
Omschrijving

GN-code

0401 30 39

-

van
Aantekening Bedrag
de steun

Productcode

— — andere :

— met een vetgehalte:

-

— van niet meer dan 35 gewichtspercenten

0401 30 39 9100

C)

40,34

— van meer dan 35 doch niet meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 39 9400

C)

63,00

— van meer dan 39 gewichtspercenten

0401 30 39 9700

C)

69,47

ll

— met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:
— — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van

0401 30 91

niet meer dan 2 1 :

— met een vetgehalte:

—

0401 30 99

-

— van niet meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 91 9100

C)

79,18

— van meer dan 68 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 91 9400

C)

116,37

— van meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 91 9700

C)

135,80

— van niet meer dan 68 gewichtspercenten

0401 30 99 9100

C)

79,18

— van meer dan 68 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 99 9400

C)

116,37

— van meer dan 80 gewichtspercenten

0401 30 99 9700

C)

135,80

0402 10 11 9000

(2)

63,00

0402 10 19 9000

0

63,00

0402 10 91 9000

(3)

0,6300

0402 10 99 9000

0

0,6300

— van niet meer dan 1 1 gewichtspercenten

0402 21 1 1 9200

(2)

— van meer dan 11 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 21 1 1 9300

(2)

95,30

— van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 1 1 9500

(2)

100,40

— van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 1 1 9900

(2)

108,00

0402 21 17 9000

(2)

63,00

andere :

— met een vetgehalte:

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

I

l

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer
dan 1,5 gewichtspercent Ç):

0402 10

— zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (2):
0402 10 11

-

— — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 2,5 kg

0402 10 19

—

— — andere

— andere (3):
0402 10 91

-

— — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
niet meer dan 2,5 kg
— — andere

0402 10 99
-

0402 21

—

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan
1,5 gewichtspercent Q:
— zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (2):
— — met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten :

— — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking

0402 21 11

van niet meer dan 2,5 kg:

— met een vetgehalte:

-

63,00

— — — andere :

0402 21 17

— — — — met een vetgehalte van niet meer dan 1 1 gewichtspercenten

0402 21 19

— — — — met een vetgehalte van meer dan 1 1 doch niet meer dan 27
gewichts percenten:

-

— van niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 21 19 9300

(3)

95,30

— van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 19 9500

(2)

100,40

— van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 21 19 9900

(2)

108,00

— — met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten :

l
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Nr. L 169 /45

(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens indien anders vermeld)
Omschrijving

GN-code

0402 21 91

Bedrag van

Productcode

Aantekening

0402 21 91 9100

(2)

— van meer dan 28 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten

0402 21 91 9200

(2)

109,53

— van meer dan 29 doch niet meer dan 41 gewichtspercenten

0402 21 91 9300

0

110,88

— van meer dan 41 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

0402 21 91 9400

(2)

118,51

— van meer dan 45 doch niet meer dan 59 gewichtspercenten

0402 21 91 9500

(2)

121,15

— van meer dan 59 doch niet meer dan 69 gewichtspercenten

0402 21 91 9600

0

131,29

de steun

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg:
— met een vetgehalte:

— van niet meer dan 28 gewichtspercenten

0402 21 99

— van meer dan 69 doch niet meer dan 79 gewichtspercenten

0402 21 91 9700

(2)

137,24

— van meer dan 79 gewichtspercenten

0402 21 91 9900

(2)

143,96

I

— — — — andere:

— met een vetgehalte:

ex 0402 29

108,78

— van niet meer dan 28 gewichtspercenten

0402 21 99 9100

(2)

108,78

— van meer dan 28 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten

0402 21 99 9200

(2)

109,53

— van meer dan 29 doch niet meer dan 41 gewichtspercenten

0402 21 99 9300

(2)

110,88

— van meer dan 41 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

0402 21 99 9400

(2)

118,51

— van meer dan 45 doch niet meer dan 59 gewichtspercenten

0402 21 99 9500

(2)

121,15

— van meer dan 59 doch niet meer dan 69 gewichtspercenten

0402 21 99 9600

(2)

131,29

— van meer dan 69 doch niet meer dan 79 gewichtspercenten

0402 21 99 9700

(2)

137,24

— van meer dan 79 gewichtspercenten

0402 21 99 9900

(2)

143,96

— van niet meer dan 1 1 gewichtspercenten

0402 29 15 9200

0

0,6300

— van meer dan 11 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 29 15 9300

0

0,9530

— van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 15 9500

C)

1,0040

— van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 15 9900

0

1,0802

— — andere (3):

— — — met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten:
— — — — andere :
0402 29 15

— — — — — in verpakkingen met een netto-inhoud
verpakking van niet meer dan 2,5 kg:

per

onmiddellijke

— met een vetgehalte:

0402 29 19

I

— — — — — andere :

— met een vetgehalte:

— van niet meer dan 1 1 gewichtspercenten

0402 29 19 9200

0

0,6300

— van meer dan 11 doch niet meer dan 17 gewichtspercenten

0402 29 19 9300

0

0,9530

— van meer dan 17 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 19 9500

(3)

1,0040

— van meer dan 25 gewichtspercenten

0402 29 19 9900

0

1,0802

l

— — — met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten :
0402 29 91

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg:
— met een vetgehalte :

0402 29 99

— van niet meer dan 41 gewichtspercenten

0402 29 91 9100

0

1,0878

— van meer dan 41 gewichtspercenten

0402 29 91 9500

(3)

1,1851

I

— — — — andere:

— met een vetgehalte:

— van niet meer dan 41 gewichtspercenten

0402 29 99 9100

0

1,0878

— van meer dan 41 gewichtspercenten

0402 29 99 9500

C)

1,1851
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens indien anders vermeld)
Omschrijving

GN-code

ll

— andere:

0402 91

van
Aantekening Bedrag
de steun

Productcode

— — zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (2):
— — — met een vetgehalte van niet meer dan 8 gewichtspercenten:

0402 91 11

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg:
— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof:
— van minder dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:
— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 91 11 9110

(2)

2,327

— van meer dan 3 gewichtspercenten

0402 91 11 9120

(2)

4,790

ll

— van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte:

0402 91 19

— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 91 11 9310

0

13,98

— van meer dan 3 doch niet meer dan 7,4 gewichtspercenten

0402 91 11 9350

(2)

17,15

— van meer dan 7,4 gewichtspercenten

0402 91 1 1 9370

(2)

20,85

— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 91 19 9110

(2)

2,327

— van meer dan 3 gewichtspercenten

0402 91 19 9120

(2)

4,790

— — — — andere :

— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof:
— van minder dan 1 5 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

l

— van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte:
— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 91 19 9310

(2)

13,98

— van meer dan 3 doch niet meer dan 7,4 gewichtspercenten

0402 91 19 9350

(2)

17,15

— van meer dan 7,4 gewichtspercenten

0402 91 19 9370

(2)

20,85

— van minder dan 15 gewichtspercenten

0402 91 31 9100

(2)

9,464

— van 15 gewichtspercenten of meer

0402 91 31 9300

(2)

24,65

— — — met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 10
gewichtspercenten :
0402 91 31

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg:

— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof:

0402 91 39

\

— — — — andere:

— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof:
— van minder dan 15 gewichtspercenten

0402 91 39 9100

(2)

9,464

— van 15 gewichtspercenten of meer

0402 91 39 9300

(2)

24,65

0402 91 51 9000

(2)

11,05

0402 91 59 9000

(2)

11,05

0402 91 91 9000

(2)

79,18

0402 91 99 9000

(2)

79,18

— — — met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 45
gewichtspercenten :
0402 91 51

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg

0402 91 59

— — — — andere

— — — met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:
0402 91 91

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg

0402 91 99

— — — — andere
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens indien anders vermeld)
GN-code

0402 99

Omschrijving

Productcode

Bedrag van

Aantekening

de steun

— — andere :

— — — met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten:
0402 99 1 1

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg:
— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof van minder dan 15
gewichtspercenten en met een vetgehalte (-3):

— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 99 11 9110

0

0,0233

— van meer dan 3 doch niet meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 11 9130

0

0,0480

— van meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 11 9150

0

0,1336

— met

een

gehalte

aan

vetvrije

melkdroge

stof

van

I

15

gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte (4):

I

— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 99 11 9310

(4)

16,14

— van meer dan 3 doch niet meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 1 1 9330

(4)

19,37

— van meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 1 1 9350

(4)

25,75

— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 99 19 9110

0

0,0233

— van meer dan 3 doch niet meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 19 9130

0

0,0480

— van meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 19 9150

0

0,1336

I

0402 99 19

— — — — andere :

— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof van minder dan 15
gewichtspercenten en met een vetgehalte (3):

— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof
gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte (4):

van

I

15

I

— van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0402 99 19 9310

(4)

16,14

— van meer dan 3 doch niet meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 19 9330

(4)

19,37

— van meer dan 6,9 gewichtspercenten

0402 99 19 9350

(4)

25,75

— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof van minder dan 15
gewichtspercenten (3)

0402 99 31 9110

0

— met een gehalte aan vetvrije
gewichtspercenten of meer (4)

0402 99 31 9150

(4)

— met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 39
gewichtspercenten (3)

0402 99 31 9300

0

0,4034

— met een vetgehalte van meer dan 39 gewichtspercenten (3)

0402 99 31 9500

(3)

0,6947

0,1026

— — — met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet meer dan 45
gewichtspercenten :
0402 99 31

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kg:

— met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten :

0402 99 39

melkdroge

stof van

0,1026

15
26,81

I

— — — — andere :

— met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten :

— met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof van minder dan 15
gewichtspercenten (3)

0402 99 39 9110

0

— met een gehalte aan vetvrije
gewichtspercenten of meer (4)

0402 99 39 9150

(4)

— met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 39
gewichtspercenten (-3)

0402 99 39 9300

(3)

0,4034

— met een vetgehalte van meer dan 39 gewichtspercenten (3)

0402 99 39 9500

0

0,6947

melkdroge

stof van

15
26,81
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens indien anders vermeld)

0402 99 91

0402 99 99

ex 0405
0405 10

Bedrag van

Omschrijving

Productcode

Aantekening

— — — met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten :
— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 2,5 kgf1)
— — — — andere (3)
Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

0402 99 91 9000

(2 )

0,7918

0402 99 99 9000

0

0,7918

GN-code

de steun

lill

— boter:

— — met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten:
— — — natuurlijke boter:
0405 10 11

0405 10 19

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 1 kg:
— — — — — met een vetgehalte:
— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 11 9500

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 11 9700

185,37

l

190,00

\

185,37

I

— — — — andere:

— — — — — met een vetgehalte:

0405 10 30

\

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 19 9500

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 19 9700

l

190,00

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 30 9100

\

185,37

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 30 9300

— — — gerecombineerde boter:
— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 1 kg:
— — — — — met een vetgehalte :
190,00

I

— — — — — met een vetgehalte:

0405 10 50

l

I

— — — — andere :

I

— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 30 9500

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 30 9700

190,00

______ van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 50 9100

185,37

______ van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 50 9300

190,00

— — — — — met een vetgehalte:
— — — — — — van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 10 50 9500

185,37

— — — — — — van 82 gewichtspercenten of meer

0405 10 50 9700

190,00

— — andere

0405 10 90 9000

196,95

_ _ _ _ van meer dan 75 doch minder dan 78 gewichtspercenten

0405 20 90 9500

173,78

— — — — van 78 gewichtspercenten of meer

0405 20 90 9700

180,73

0405 90 10 9000

240,00

0405 90 90 9000

190,00

185,37

— — — weiboter:

— — — — in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 1 kg:
— — — — — met een vetgehalte :

— — — — andere:

0405 10 90

ex 0405 20
0405 20 90

— zuivelpasta's:

— — met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80 gewichtspercenten:
— — — met een vetgehalte:

0405 90

— andere :

0405 90 10

— — met een vetgehalte van 99,3 of meer gewichtspercenten en een vochtgehalte
van niet meer dan 0,5 gewichtspercent

0405 90 90

— — andere
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere vermeldingen)
Aanvullende eisen om de

productcode te gebruiken

Omschrijving

GN-code

Maximaal

Minimaal

Product

vochtgehalte

vetgehalte
berekend op
de droge stof

code

van het

product
(% )
ex 0406

Kaas en wrongel (s):

ex 0406 30

— smeltkaas, niet geraspt noch in poeder (6):

Aan
teke-

van de

ning

steun

Bedrag

( %)

— — andere :

— — — met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichts
percenten en met een vetgehalte, berekend op de droge
stof:
ex 0406 30 31

— — — — van niet meer dan 48 gewichtspercenten :

— — — — — met een gehalte aan droge stof:

— — — — — — van 40 of meer doch minder dan 43 gewichts
percenten en met een vetgehalte, berekend op
de droge stof:
— — — — — — — van minder dan 20 gewichtspercenten

60

— — — — — — — van 20 gewichtspercenten of meer

60

— — — — — — — van minder dan 20 gewichtspercenten

0406 30 31 9710

0

18,82

20

0406 30 31 9730

0

27,62

57

||

0406 30 31 9910

(5)

18,82

— — — — — — — van 20 of meer doch minder dan 40 ge
wichtspercenten

57

20

0406 30 31 9930

0

27,62

— — — — — — — van 40 gewichtspercenten of meer

57

40

0406 30 31 9950

(5)

40,18

60

48

0406 30 39 9500

(s)

27,62

57

48

0406 30 39 9700

(5)

40,18

— — — — — — — van minder dan 55 gewichtspercenten

54

48

0406 30 39 9930

0

40,18

— — — — — — — van 55 gewichtspercenten of meer

54

55

0406 30 39 9950

o

45,43

ex 0406 30 90

— — — met een vetgehalte van meer dan 36 gewichtspercenten

54

79

0406 30 90 9000

C)

47,66

ex 0406 90 23

— — — Edam

47

40

0406 90 23 9900

n

72,06

ex 0406 90 25

— — — Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

n

72,97

ex 0406 90 27

— — — Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

o

66,08

ex 0406 90 76

— — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,

55

20

0406 90 76 9100

o

58,10

— — — — — — — — met een vetgehalte, berekend op de
droge stof, van 45 of meer doch minder
dan 55 gewichtspercenten

50

45

0406 90 76 9300

o

68,84

— — — — — — — — andere

46

55

0406 90 76 9500

0

76,19

— — — — — — van 43 gewichtspercenten of meer en met een
vetgehalte, berekend op de droge stof:

ex 0406 30 39

— — — — van meer dan 48 gewichtspercenten :

— — — — — met een gehalte aan droge stof:
— — — — — — van 40 of meer doch minder 43 gewichts
percenten

— — — — — — van 43 of meer doch minder dan 46 gewichts
percenten

— — — — — — van 46 gewichtspercenten of meer en met een
vetgehalte, berekend op de droge stof:

Maribo en Samsø :

— — — — — — — — met een vetgehalte, berekend op de
droge stof, van minder dan 45 gewichts
percenten
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere

vermeldingen)

Aanvullende eisen om de
productcode te gebruiken
GN-code

ex 0 4 0 6 9 0 78

ex 0 4 0 6 9 0 7 9

ex 0 4 0 6 9 0 81

ex 0 4 0 6 9 0 8 6

Aantekening

Bedrag
van de
steun

Maximaal
vochtgehalte
van het
product
(%)

Minimaal
vetgehalte
berekend op
de droge stof
(%)

Productcode

— — — — — — — — m e t een vetgehalte, berekend op de
droge stof, van minder dan 4 8 gewichtspercenten

50

20

0 4 0 6 9 0 78 9 1 0 0

0

64,59

— — — — — — — — m e t een vetgehalte, berekend op de
droge stof, van 4 8 of meer doch minder
dan 5 5 gewichtspercenten

45

48

0 4 0 6 9 0 78 9 3 0 0

(5)

79,09

— — — — — — — — andere

45

55

0 4 0 6 9 0 78 9 5 0 0

0

79,09

56

40

0 4 0 6 90 79 9900

0

59,82

48

45

0 4 0 6 9 0 81 9 9 0 0

0

71,59

Omschrijving

— — — — — — — Gouda:

— — — — — — — Esrom, Italico, K e r n h e m ,
Saint-Paulin en Taleggio

Saint-Nectaire,

— — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Doublé Gloucester, Blarney, Colby en
Monterey
— — — — — — — — van meer dan 4 7 doch niet meer dan 5 2
gewichts percenten:

0 4 0 6 90 86 9100

— — — — — — — — — kazen produceerd uit wei

—

— — — — — — — — — andere, met een vetgehalte, berekend
op de droge stof:
— — — — — — — — — — van
minder
percenten

ex 0 4 0 6 90 8 7

dan

5

gewichts52

0406 90 86 9200

(s)

58,69

— — — — — — — — — — van 5 of meer doch minder dan 19
gewichtspercenten

51

5

0 4 0 6 90 86 9 3 0 0

(5)

60,75

— — — — — — — — — — van 19 of meer doch minder dan
3 9 gewichtspercenten

47

19

0406 90 86 9400

0

68,25

— — — — — — — — — — van 3 9 gewichtspercenten of meer

40

39

0406 90 86 9900

0

86,45

— — — — — — — — van meer dan 5 2 doch niet meer dan 6 2
gewichtspercenten:
0406 90 87 9100

— — — — — — — — — kazen geproduceerd uit wei

—

— — — — — — — — — andere, m e t een vetgehalte, berekend
op de droge stof:
— — — — — — — — — — van
minder
percenten

dan

5

gewichts60

0 4 0 6 90 87 9200

0

48,91

— — — — — — — — — — van 5 of meer doch minder dan 19
gewichtspercenten

55

5

0 4 0 6 9 0 87 9 3 0 0

0

55,80

— — — — — — — — — — van 19 of meer doch minder dan
4 0 gewichtspercenten

53

19

0406 90 87 9400

0

60,53

45

45

0406 90 87 9951

0

83,29

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

0

83,04

Manouri

43

53

0 4 0 6 90 87 9 9 7 2

0

31,64

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9 9 7 3

0

74,34

Turunmaa, Pohjanpoïka, Oltermanni

41

50

0406 90 87 9974

andere

47

40

0406 90 87 9979

— — — — — — — — — — van 4 0 gewichtspercenten of meer:
— — — — — — — — — — — Idiazabal, Manchego en Roncal
uitsluitend
gefabriceerd
uit
schapemelk

83,04

(5)

97

72,06
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(in ecu/100 kg nettogewicht, behoudens andere vermeldingen)
Aanvullende eisen om de

productcode te gebruiken
Omschrijving

G N -code

Maximaal

Minimaal

vochtgehalte

vetgehalte

van het

berekend op
de droge stof
(%)

product
( %)

Product
code

Aan

Bedrag

teke-

van de

ning

steun

— — — — — — — — van meer dan 62 doch niet meer dan 72

ex 0406 90 88

gewichtspercenten :
— — — — — — — — — kazen geproduceerd uit wei

0406 90 88 9100

—

— — — — — — — — — andere :
— — — — — — — — — — andere :

— — — — — — — — — — — met een vetgehalte, berekend
op de droge stof:
— — — — — — — — — — — — van 10 of meer doch minder

dan 19 gewichtspercenten

60

10

0406 90 88 9300

0

50,28

(') Wanneer het een mengproduct behorende tot deze onderverdeling betreft dat toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten bevat, wordt geen steun toege
kend .

Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven of al dan niet wei en/of lactose en/of
caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd.

(2) Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van de toegevoegde melkvreemde stoffen en/of wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking genomen .

Wanneer het een mengproduct behorende tot deze onderverdeling betreft dat toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten bevat, wordt het gedeelte dat de
toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten vertegenwoordigt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag van de steun.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven, of al dan niet wei en/of lactose en/of
caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd en indien toegevoegd:
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindproduct
en, bovendien ,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei.
(■') Voor de berekening van het vetgehalte in gewichtspercenten wordt het gewicht van toegevoegde melkvreemde stoffen en/of wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking genomen.
Het bedrag van de steun voor 100 kg product behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende elementen:
a) het bedrag, aangeduid per kilogram , vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte vervat in 100 kg product.

In het geval echter dat wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd, wordt het aangegeven bedrag per kilogram vermenigvuldigd
met het melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten, in 100 kg product,
b) een element berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 3, van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1466/95 van de Commissie (PB nr. L 144 van 28 . 6.
1995, blz. 22).

Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven, of al dan niet wei en/of lactose en/of
caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd en indien toegevoegd:
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindproduct
en , met name,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei .
(4) Het bedrag van de steun per 100 kg product behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende elementen :
a) het aangeduide bedrag per 100 kg product.
In het geval echter dat wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd, wordt:
— het aangegeven bedrag per 100 kg product vermenigvuldigd met het gewicht van het melkgedeelte, ander dan de toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of
caseïnaten, in 100 kg product
en vervolgens

— het resultaat gedeeld door het gewicht van het melkgedeelte in 100 kg product;
b) een element berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1466/95.
Bij de vervulling van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven of al dan niet wei en/of lactose en/of
caseïne en/of caseïnaten aan het product zijn toegevoegd en indien toegevoegd:
— het werkelijke gehalte in gewichtspercenten aan toegevoegde wei en/of lactose en/of caseïne en/of caseïnaten per 100 kg eindproduct
en , met name ,

— het lactosegehalte van de toegevoegde wei .
0 Indien de kaas is verpakt in onmiddellijke verpakkingen welke eveneens vloeibare bewaringsmiddelen zoals pekel bevatten, wordt de steun toegekend voor het nettoge
wicht na aftrek van het gewicht van deze vloeibare bewaringsmiddelen .
(') Als het product melkvreemde stoffen en/of caseïne en/of caseïnaten en/of wei en/of uit wei afgeleide producten en/of lactose en/of permeaat en/of producten van
GN-code 3504 bevat, wordt het met de melkvreemde stoffen en/of de caseïne en/of de caseïnaten en/of de wei en/of de uit wei afgeleide producten en/of de lactose en/of

de permeaat en/of producten van GN-code 3504 die zijn toegevoegd, overeenkomende gedeelte van het product niet in aanmerking genomen voor de berekening van het
bedrag van de steun .

Bij het vervullen van de douaneformaliteiten is de belanghebbende verplicht in de daartoe voorgeschreven verklaring aan te geven of melkvreemde stoffen en/of caseïne
en/of caseïnaten en/of wei en/of uit wei afgeleide producten en/of lactose en/of permeaat en/of producten van GN-code 3504 aan het product zijn toegevoegd of niet en,

zo ja, het werkelijke toegevoegde gehalte aan melkvreemde stoffen en/of caseïne en/of caseïnaten en/of wei en/of uit wei afgeleide producten en/of lactose en/of permeaat
en/of producten van GN-code 3504 in gewichtspercenten per 100 kg eindproduct te vermelden .

Ç) Het bedrag van de steun voor gecondenseerde bevroren melk is gelijk aan het respectievelijk voor GN-code 0402 91 of 0402 99 geldende bedrag.
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VERORDENING (EG) Nr. 1174/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997

tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze verordening te bepalen resti
tuties bij de productie moeten worden aangepast met de
in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 1722/93 bepaalde
coëfficiënten, teneinde het juiste te betalen bedrag te
verkrijgen;

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 7, lid 3,

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

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 7,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de bepa
lingen ter uitvoering van de regelingen inzake de produc
tierestituties in de sector granen en rijst (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1516/95 (*), en met
name op artikel 3,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1722/93 de
voorwaarden voor de toekenning van de productieresti
tutie zijn vastgesteld; dat de berekeningsgrondslag van de
restitutie is aangegeven in artikel 3 van genoemde veror

dening; dat de zo berekende restitutie eenmaal per maand
moet worden vastgesteld en slechts gewijzigd mag worden
wanneer de maïs- en/of tarwe- en/of gerstprijzen een
significante verandering te zien geven;

Artikel 1

1 . De in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1722/93 bedoelde restitutie wordt vastgesteld op 24,75
ecu per ton zetmeel van maïs, tarwe, aardappelen, rijst of
breukrijst.
2. De in artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 1722/93 bedoelde restitutie wordt vastgesteld op 17,33
ecu per ton zetmeel van gerst of haver.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') Pb nr. L 181 van 1 . /. 1 111, blz. Z 1 .

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

Y) PB nr. L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
(*) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 112.
n PB nr. L 147 van 30 . 6 . 1995, blz. 49 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1175/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 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;

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 krachtens artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 de restituties moeten worden vastgesteld

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat zij in de tussentijd kan worden

met inachtneming van de bestaande situatie en de voor

gewijzigd;

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

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;

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

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.

H 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. 30 72/95 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 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 26 juni 1997 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten
(in ecu/ton)
Productcode

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (')

Bedrag van de
restitutie

(in ecu/ton)
Productcode

1103 21 00 9000

60,48
51,84
51,84
4,22
2,87
8,39
8,39
77,76
60,48
51,84
51,84
18,98
4,36
0,00

1103 29 20 9000

2,8 7

1108 19 10 9200

1104 11 90 9100

4,22

1108 19 10 9300

1104 1290 9100

1104 19 50 9130

9,32
7,46
0,00
69,12
56,16

1104 21 10 9100

4,22

1104 21 30 9100

4,22
5,62
4,50
7,46
7,92

1102 20 90 9200 (')
110290 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

10
10
10
90

9100 (')
9300 (')
9500 (')
9100 (')

1103 19 10 9000

1103 19 30 9100

1104 12 90 9300
1104 19 10 9000

1104 19 50 9110

1104 21 50 9100
1104 21 50 9300

1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000

1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000

1 104 30 90 9000
1107 10 11 9000

1107 10 91 9000

1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200

1108 12 00 9300
1108 13 00 9200

1108 13 00 9300

1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1 702 30 59 9000 (2)
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

Bedrag van de
restitutie

64,80
49,68
0,00
0,00
0,00
0,00
10,80
0,00
5,00
0,00
0,00

69,12
69,12
69,12
69,12
35,40
35,40
0,00

67,72
51,84
67,72
51,84
51,84

67,72
51,84
70,96
49,25
51,84

(') 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. 1176/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

een restitutie zou moeten worden toegekend voor de
hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder,
Overwegende dat anderzijds het bedrag van de restitutie
eveneens rekening moet houden met de afzetmogelijk

heden en verkoopvoorwaarden voor de
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 1 995 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

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,

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

van Verordening (EG) nr. 1 1 62/95 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
ning moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze producten;

zitter bepaalde termijn,

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
graanproducten, andere dan maïs en maïsproducten; dat

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.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :
Artikel 1

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 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 26 juni 1 997 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

1 1 9000 , 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
33 9000 , 2309 10 51 9000 , 2309 10 53 9000,
31 9000 , 2309 90 33 9000 , 2309 90 41 9000,
43 9000 , 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000 .

(tn ecu/ton)
Graanproducten (2)

Bedrag van de restitutie (2)

Maïs en maïsproducten
GN-codes 0709 90 60, 071290 19, 1005, 110220,
1103 13 ,
1103 29 40 ,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

43,20

Graanproducten (2), met uitzondering van maïs en
maïsproducten

1,41

(') 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 1 101 , 1 102, 1 103, 1 104 (met uitzondering van onderverdeling 1 104 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.
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VERORDENING (EG) Nr. 1177/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van

toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de
invoerrechten 5 ecu per ton verschilt van het vastgestelde
recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd;
dat dit verschil zich heeft voorgedaan; dat de in Verorde
ning (EG) nr. 1081 /97 vastgestelde invoerrechten
derhalve aangepast moeten worden,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector

granen (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 641 /97 (4),
en met name op artikel 2, lid 1 ,

Overwegende dat de invoerrechten in de sector granen
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1081 /97 van de
Commissie (*),
gewijzigd
bij
Verordening
(EG)
nr. 1 138 /97 (6);

De bijlagen I en II bij de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 1081 /97 worden vervangen door de bijlagen I en II bij
deze verordening.
Artikel 2

Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EG)
nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een

Deze verordening treedt in werking op Tl juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

')
)
)
)
)
)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

181 van
126 van
161 van
98 van
157 van
164 van

1 . 7. 1992, blz . 21 .
24. 5. 1996, blz. 37.
29 . 6. 1996, blz. 125.
5. 4. 1997, blz. 2.
14. 6 . 1997, blz. 3 .
21 . 6. 1997, blz. 17.
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BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
producten

Omschrijving

GN-code

Invoerrecht bij invoer over land,
langs de binnenwateren of

Invoerrecht bij invoer door de

over zee vanuit havens aan

lucht of 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 (')

1001 90 91

1001 90 99

8,87

0,00

Zachte tarwe , zaaigoed

41,18

31,18

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, bestemd voor
zaaidoeleinden (-1)

41,18

31,18

van gemiddelde kwaliteit

66,63

56,63

van lage kwaliteit

77,69

67,69

1002 00 00

Rogge

77,73

67,73

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

77,73

67,73

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (-1)

77,73

67,73

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

91,68

81,68

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

91,68

81,68

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor
77,73

67,73

zaaidoeleinden

(') Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bijlage 1 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.
O 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 .

27. 6. 97

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 169 /59

BIJLAGE II
Berekeningselementen

(periode van 13 juni tot en met 25 juni 1997)

1 . Gemiddelden over de twee weken voor de dag van de vaststelling
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bij 1 2 % 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

128,11

114,30

111,09

94,48

1 76,06 (')

107,20 (')

13,36

5,60

8,43

—

15,64

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Vrachttarieven /kosten : Golf van Mexico — Rotterdam : 12,39 ecu/ton . Grote Meren — Rotterdam : 21,75 ecu/ton .

3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 ecu/ton (HRW2)
: 0,00 ecu/ton (SRW2).
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VERORDENING (EG) Nr. 1178/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

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

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet

op

Verordening (EG)

nr. 3223/94 van

de

Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en

fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

vaststelt;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

Artikel 1

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

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

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

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
O PB nr. L 325 van 14. 12. 1996, blz. 5.
(') 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 26 juni 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 35

ex 0707 00 25

Code derde landen (')

Forfaitaire
invoerwaarde

066

45,6

999

45,6

052

67,0

999

67,0

0709 90 77

052

63,7

999

63,7

0805 30 30

388

77,2

0808 10 61 , 0808 10 63, 0808 10 69

528

64,3

999

70,8

388

87,4

400

86,8

508

80,9

512

63,8

524

75,2
72,6

528

0809 10 30

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

804

96,0

999

80,4

052

121,4

999

121,4

052

201,2

064

156,1

400

233,6

616

93,7

999

171,2

052

100,2

999

100,2

(') 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. 1179/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte

rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 530/97
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 ('), en met name op artikel 13,

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

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

lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 530/97 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij
uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13 van

Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige
volwitte rijst van GN-code 1006 30 67 naar bepaalde
derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr.
530/97 bedoelde inschrijving wordt op grond van de van
23 tot en met 26 juni 1997 ingediende offertes vastgesteld
op 384 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(<) PB nr. L 329 van 30 . 12. 1995, blz. 18 .
(2) PB nr. L 82 van 22. 3. 1997, blz. 48 .
(■') PB nr. L 61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
4 PB nr. L 35 van 15. 2. 1995, blz. 8 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1180/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte
rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1629196
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 ('), en met name op artikel 13,

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1 629/96 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij
uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name

rekening moet worden gehouden met de in artikel 1 3 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige
volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 1629/96 bedoelde inschrijving
wordt op grond van de van 23 tot en met 26 juni 1997

ingediende offertes vastgesteld op 315 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op TI juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.
(2) PB nr. L 204 van 14. 8 . 1996, blz. 6.
(3) PB nr. L 61 van 7. 3 . 1975, blz. 25.
4 PB nr. L 35 van 15. 2. 1995, blz. 8 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1181/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 1997

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1630/96
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 ('), en met name op artikel 13,

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1630/96 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij

uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name

rekening moet worden gehouden met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1630/96
bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 23 juni
tot en met 26 juni 1997 ingediende offertes vastgesteld op
295 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 329 van 30 . 12. 1995, blz. 18 .
(2) PB nr. L 204 van 14. 8 . 1996, blz. 9.
(3) PB nr. L 61 van 7. 3 . 1975, blz. 25.
4 PB nr. L 35 van 15. 2. 1995, blz . 8 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1182/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en

langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1631 /96
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 ('), en met name op artikel 13,

Overwegende dat de toepassing van bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij
uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

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

Comité van beheer voor granen ,

lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1631 /96 van de
Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de
Commissie volgens de procedure van artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de inge
diende offertes kan besluiten een maximumrestitutie bij
uitvoer vast te stellen; dat bij deze vaststelling met name
rekening moet worden gehouden met de in artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria; dat
wordt toegewezen aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte
ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en
langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1631 /96
bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 23 tot
en met 26 juni 1997 ingediende offertes vastgesteld op
300 ecu per ton .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

329 van 30 . 12. 1995, blz. 18 .
204 van 14. 8 . 1996, blz. 12.
61 van 7. 3. 1975, blz. 25.
35 van 15. 2. 1995, blz. 8 .
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VERORDENING (EG) Nr. 1183/97 VAN DE COMMISSIE
van 26 juni 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 13, 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 de uitvoer van een hoeveelheid van
5 000 ton rijst naar bepaalde bestemmingen mogelijk is;
dat daartoe de procedure van artikel 7, lid 4, van Verorde
ning (EG) nr. 1162/95 van de Commissie (2), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 932/97 (3), moet
worden toegepast; dat daarmee bij de vaststelling van de
restituties rekening moet worden gehouden;

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 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.

\2) PB nr. L 117 van 24. 5. 1995, blz. 2.

(3) PB nr. L 135 van 27. 5. 1997, blz. 2.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 26 juni 1997 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor rijst en breukrijst
(tn ecu / ton)
Productcode

Bestemming (')

Productcode

Bestemming (')

Bedrag
van de restituties (2)

1006 30 65 9900

01
04

283
283

1006 20 11 9000

01

226

1006 20 13 9000

01

226

1006 20 15 9000

01

226

1006 20 17 9000
1006 20 92 9000

01

226

1006 20 96 9000

226

_

II

01

226

1006 30 23 9000

01

226

1006 30 25 9000

01

226

1006 30 42 9000

01

226

01

226

1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

—

01
03
04

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

1006 30 65 9100

1006 30 92 9900

—

01

1006 30 94 9100

—

283

02

289

03

294
283

01

283

04

283

\\

226
01
llII

02

1006 30 61 9900

—

04

—

1006 30 44 9000

1006 30 46 9000

1006 30 92 9100

|-I

1006 30 21 9000

—

1006 30 67 9900

226

01

01

1006 30 27 9000

1006 30 67 9100

—

1006 20 94 9000

1006 20 98 9000

(in ecu / ton)

Bedrag
van de restituties (2)

~~

01

283

02

289

03
04

294
283

01

283

04

283

—

1006 30 94 9900

283
289
294
283

01

283

04

283

01

283

02
03

289
294

04

283

01

283

04

283

01
02

283
289

03

294

04

283

—

1006 30 96 9100

1006 30 96 9900

l

—

01

283

02

289

03

294

04

283

01

283

04

283

—

—

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 Meulla,

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

(2) In het kader van de procedure van artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1162/95 vastgestelde restitutie voor een hoeveelheid van 5 000 ton .

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. 1184/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 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. 1 222/94 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. 1 222/94 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. 1516/95 (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. 3072/95 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 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
126
329
136

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5. 1996, blz. 37.
30 . 12. 1995, blz. 18
31 . 5. 1994, blz. 5.

f5) PB nr. L 30 van 8 . 2. 1996, blz. 24.

(«) 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 26 juni 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

1001 10 00

Restitutievoet per
1 00 kg basisproduct

Omschrijving (')

GN-code

Harde tarwe:

ll

— 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 11 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

—

Il
ll
—

1002 00 00

Rogge

1,898

1003 00 90

Gerst

0,281

1004 00 00

Haver

0,466

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
de GN-codes 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 , 1702 30 99,

1702 40 90 , 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79,2106 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)

I
3,185
4,320

I
I
2,105
3,240
4,320

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een

verwerkingsproduct van maïs:

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

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

3,185

— in andere gevallen

4,320

Gedopte rijst:
— rondkorrelig
— halflangkorrelig
— langkorrelig
Volwitte rijst:
— rondkorrelig
— halflangkorrelig
— langkorrelig

19,375
17,250
17,250

25,000
25,000
25,000

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

I

I
l

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

1,134
2,329

2,329

Nr. L 169/70
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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 en
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 1 1 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
— in andere gevallen

1103 11 90

\

Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt:
— 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

27 . 6 . 97

Restitutievoet per
1 00 kg basisproduct
0,281

—

—

2,335

—

—

—

—

(') 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. 1185/97 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1997
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 677/97 tot beperking van de
geldigheidsduur van de uitvoercertificaten voor bepaalde op basis van granen
verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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 9,

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

lingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten
in de sector granen en rijst (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 932/97 (4), en met name op artikel 7,
lid 1 ,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 677/97 van de
Commissie (^ de geldigheidsduur van de certificaten is
beperkt tot 30 juni 1997;

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 677/97 wordt gewijzigd als volgt:
1 . Artikel 1 , lid 1 , wordt vervangen door:
„ 1 . In afwijking van artikel 7, lid 1 , van Verordening
(EG) nr. 1162/95 loopt de geldigheidsduur van uitvoer
certificaten voor producten van de GN-codes
1702 30 51 ,
1702 30 59 ,
1702 30 91 ,
1702 30 99 ,
1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75, 1702 90 79 en

2106 90 55, waarvoor de aanvragen zijn ingediend van
27 juni 1997 tot en met 30 september 1997, uiterlijk
op de laatste dag van de maand waarin zij werden afge
geven af."

2. Artikel 1 , lid 2, eerste alinea, wordt vervangen door:
„2.

Overwegende dat de bijzondere situatie op de markt aan
het einde van het verkoopseizoen voor de producten van
de betrokken GN-codes nog steeds voortduurt en dat het
derhalve zaak is de beperking van de geldigheidsduur van
de certificaten te handhaven voor een zodanige periode
dat de ontwikkeling van de situatie tot aan de nieuwe
aardappel - en maïsoogst kan worden gevolgd;

De

douaneformaliteiten

in

verband

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 juni 1997.

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

Gedaan te Brussel, 26 juni 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(*)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
126
117
135
101

van
van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
24. 5 . 1996, blz. 37.
24. 5. 1995, blz . 2.
27. 5. 1997, blz. 2.
18 . 4. 1997, blz. 26 .

met de

uitvoer moeten voor de bovengenoemde certificaten
uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de
betalingsaangifte werd aanvaard zijn vervuld."
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RICHTLIJN 97/35/EG VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 1997

houdende tweede aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn
90/220/EEG van de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen
in overeenstemming zijn met het advies van het comité
ex artikel 21 van Richtlijn 90/220/EEG,

Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Gelet op Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april
1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch

gemodificeerde organismen in het milieu ('), als gewijzigd
bij Richtlijn 94/ 1 5/EG van de Commissie (2), inzonder
heid op artikel 20,
Overwegende dat bijlage III van Richtlijn 90/220/EEG de
extra informatie behelst die is vereist bij kennisgeving van
het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde

organismen (GGO's);
Overwegende dat de ervaring die met het in de handel

brengen van GGO's is opgedaan, aantoont dat het
vergaren van gegevens en informatie nadat producten
overeenkomstig de richtlijn in de handel zijn gebracht,
moet worden vergemakkelijkt;

Overwegende dat deze gegevens en deze informatie dien
stig zullen zijn bij de evaluatie van soortgelijke of
complexere producten die bestemd zijn om in de handel
te worden gebracht, alsmede bij de toepassing van contro
lemaatregelen overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG;

Artikel 1

Bijlage III van Richtlijn 90/220/EEG wordt vervangen
door de bijlage van deze richtlijn .
Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 juli
1997 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen, of bij de officiële bekendmaking daar

van, naar de onderhavige richtlijn verwezen . De regels
voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten .
Artikel 3

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

Overwegende dat deze doelstelling kan worden gereali
seerd door een uitbreiding van de informatie die in de
overeenkomstig deel C van de richtlijn ingediende

Gedaan te Brussel, 18 juni 1997.

kennisgevingen en op het etiket van de betrokken
producten moet worden verstrekt;

Voor de Commissie

Overwegende dat bijlage III daarom moet worden gewij
zigd, teneinde de vereiste informatie te specificeren;

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 117 van 8 . 5. 1990, blz. 15.
2) PB nr. L 103 van 22. 4. 1994, blz. 20.

Ritt BJERREGAARD
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BIJLAGE
„BIJLAGE III

VEREISTE EXTRA INFORMATIE BIJ KENNISGEVING VAN HET IN DE HANDEL
BRENGEN VAN EEN PRODUCT

A. De kennisgeving van het in de handel brengen van een product dient, benevens de in bijlage II bedoelde
gegevens, de volgende informatie te bevatten:

1 . benaming van het product en benaming(en) van de erin voorkomende GGO's;
2. naam en adres in de Gemeenschap van de fabrikant of zijn verdeler;

3. specificiteit van het product, precieze gebruiksvoorwaarden, zo nodig met inbegrip van het soort
milieu en/of het geografische gebied, of de gebieden, van de Gemeenschap waarvoor het product
geschikt is;
4. aard van het verwachte gebruik: industrieel of agrarisch gebruik of gebruik door de vakman of de
consument;

5. informatie met betrekking tot de aard van de tot stand gebrachte genetische modificatie die relevant
kan zijn voor een eventueel in te stellen register van modificaties van organismen (soorten). Het kan
gaan om nucleotidensequenties of andere types informatie die voor opneming in een dergelijk register
in aanmerking komen .
B. Indien dienstig moet, benevens de in punt A opgesomde gegevens, overeenkomstig artikel 1 1 de
volgende informatie worden verstrekt:

1 . te nemen maatregelen in het geval van een ongewilde introductie of onjuist gebruik;
2. specifieke instructies of aanbevelingen voor opslag en behandeling;
3. geschatte productie en/of invoer in de Gemeenschap;
4. voorgestelde verpakking; deze moet van een zodanige kwaliteit zijn dat een ongewilde introductie van
de GGO's tijdens de opslag of daarna wordt voorkomen;
5. voorgestelde etikettering; deze dient ten minste een samenvatting van de in de punten A.l , A.2, A.3,
B.l en B.2 bedoelde informatie te bevatten .

C. In de kennisgeving moet overeenkomstig artikel 1 1 de volgende informatie worden verstrekt:
Voorgestelde etikettering. Deze omvat met name de vermelding, op een etiket of in een bijsluiter, dat het
product genetisch gemodificeerde organismen bevat of uit dergelijke organismen bestaat. In het geval van
producten die in de handel worden gebracht als component van mengsels met niet genetisch gemodifi
ceerde organsimen, volstaat een vermelding van de mogelijke aanwezigheid van de genetisch gemodifi
ceerde organismen .".
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RICHTLIJN 97/37/EG VAN DE COMMISSIE
van 19 juni 1997

tot aanpassing aan de technische vooruitgang van de bijlagen I en II van
Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake
textielbenamingen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

2. Nummer 30 wordt als volgt gewijzigd:

— De tekst in de kolom „Benaming" wordt „poly
amide of nylon".
— De „Omschrijving van de vezels" wordt vervangen
door:

Gelet op Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement
en de Raad inzake textielbenamingen ('), inzonderheid op
artikel 16, lid 1 ,

Overwegende dat textielproducten in de Gemeenschap

„Vezel van synthetische lineaire macromoleculen
met in de keten herhaalde amidebindingen
waarvan minimaal 85 % gebonden is aan alifati
sche of cycloalifatische eenheden ".

alleen in de handel mogen worden gebracht als zij aan de

bepalingen van die richtlijn voldoen;

3 . De nummers 31 tot en met 41 worden omgenummerd
tot 34 tot en met 44.

Overwegende dat genoemde richtlijn bepaalt dat textiel
producten van een etikettering of merk voorzien moeten
zijn waarop de benamingen van de samenstellende vezel
soorten aangegeven zijn, teneinde de belangen van de
consument door verstrekking van juiste informatie te

4. Er wordt een nieuw nummer 31 toegevoegd :
— De tekst in de kolom „Benaming" wordt „aramide".
— De tekst in de kolom „Omschrijving van de vezels"

beschermen ;

wordt:

Overwegende dat in de samenstelling van voor de interne

„Vezel van synthetische lineaire macromoleculen,
bestaande uit aromatische groepen die onderling
verbonden zijn door amide- en imidebindingen

markt van de Gemeenschap bestemde textielproducten
uitsluitend de in bijlage I van genoemde richtlijn opge
nomen textielvezels mogen worden gebruikt; dat de
bijlagen met de lijst van vezels aan de technische vooruit

gang moeten worden aangepast om daarin de sinds de
laatste wijziging van die richtlijn verschenen nieuwe
vezels op te nemen;

waarvan minimaal

85 %

rechtstreeks aan

twee

aromaatkernen gebonden is en waarvan het aantal
imidebindingen, zo al aanwezig, niet groter mag
zijn dan het aantal amidebindingen ".
5. Er wordt een nieuw nummer 32 toegevoegd :

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in
overeenstemming zijn met het advies van het Comité
voor de sector richtlijnen met betrekking tot de bena

mingen en de etikettering van textielproducten,

— De tekst in de kolom „ Benaming" wordt „polyimi
de".

— De tekst in de kolom „Omschrijving van de vezels"
wordt:

„Vezel van synthetische lineaire macromoleculen
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

met herhaalde imide-eenheden in de keten .".

6. Er wordt een nieuw nummer 33 toegevoegd:
Artikel 1

Bijlage I van Richtlijn 96/74/EG wordt als volgt gewijzigd:
1 . Nummer 2 wordt als volgt gewijzigd:

— In de kolom „benaming" wordt na „guanaco" het
woord „cashgora" opgenomen .
— In de kolom „Omschrijving van de vezels" worden
na „guanaco" de woorden „cashgorageit (kruising
van de kasjmiergeit en de angorageit)" toegevoegd.
(') PB nr. L 32 van 3. 2. 1997, blz. 38 .

— De tekst in de kolom „Benaming" wordt „lyocell".

— De tekst in de kolom „Omschrijving van de vezels"
wordt:

„Vezel van geregenereerde cellulose, verkregen
door een oplossings- en spinprocédé in een orga
nisch oplosmiddel, zonder vorming van derivaten ".
— Achter de tekst in de kolom „Benaming" wordt een
voetnootverwijzing toegevoegd. De voetnoot luidt:
„Onder „organisch oplosmiddel" wordt in wezen
verstaan een mengsel van organische chemische
stoffen en water ".

27. 6 . 97

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

7. Nummer 22 wordt als volgt gewijzigd: de omschrijving
wordt vervangen door:

„Vezel van geregenereerde
middel van een gewijzigd
hoge breeksterkte en een
toestand. De breeksterkte

cellulose, verkregen door
viscoseprocédé, met een
hoge modulus in natte
(Bc) in geconditioneerde

Nr. L 169 /75

4. Er wordt een nieuw nummer 33 toegevoegd:
De tekst in de kolommen „Vezels", respectievelijk
„Percentages" wordt:

„Lyocell

toestand en de kracht (BM) die nodig is om een rek van
5 % in natte toestand te veroorzaken zijn :

|

13,00".
Artikel 3

Bc (centinewton) > 1,3 ]/T + 2T
Bm (centinewton) > 0,5 /T

1 . De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1
juni 1998 aan de bijlage bij Richtlijn 96/74/EG te

waarin T de gemiddelde lineaire dichtheid in decitex

voldoen .

is ".

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 2

Bijlage II van Richtlijn 96/74/EG wordt als volgt gewij
zigd:

1 . De nummers 31 tot en met 41 worden omgenummerd
tot 34 tot en met 44.

2. Er wordt een nieuw nummer 31 toegevoegd:
De tekst in de kolommen „Vezels", respectievelijk
„Percentages" wordt:

„Aramide

|

8,00".

3 . Er wordt een nieuw nummer 32 toegevoegd:
De tekst in de kolommen „Vezels", respectievelijk
„Percentages" wordt:

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de belangrijkste
bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen .
Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten .
Gedaan te Brussel, 19 juni 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

„Polyimide

I

3,50".

Lid van de Commissie
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 2 juni 1997

betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tot toevoeging van een aanvullend protocol inzake wederzijdse administratieve
bijstand in douanezaken bij de overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat
(97/403/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113 juncto
artikel 228 , lid 2, eerste zin,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat een aanvullend protocol dient te
worden toegevoegd aan de overeenkomst tussen de Euro
pese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bonds
staat (') om te voorzien in de mogelijkheid van weder
zijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de
twee partijen;

Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat wordt namens
de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst in de vorm van een brief

wisseling is bij dit besluit gevoegd.
Als de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
niet op 1 juli 1997 in werking is getreden, zal hij voor
lopig vanaf deze datum toegepast worden .
Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan
te wijzen die bevoegd zijn de in artikel 1 bedoelde over
eenkomst in de vorm van een briefwisseling te onderteke
nen .

Overwegende dat te dien einde besprekingen hebben
plaatsgevonden met de Zwitserse Bondsstaat die tot een

Artikel 3

overeenkomst in de vorm van een briefwisseling hebben

De Voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeen

geleid en dat het in het belang van de Gemeenschap is
deze goed te keuren,

schap, de in de overeenkomst in de vorm van een brief
wisseling bepaalde kennisgeving (2).
Artikel 4

BESLUIT:

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bonds

Gedaan te Luxemburg, 2 juni 1997.
Voor de Raad

staat tot toevoeging van een aanvullend protocol inzake
wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bij
de overeenkomst tussen de Europese Economische

De Voorzitter
H. VAN MIERLO

(2) De datum van inwerkingtreding van het Protocol wordt be

kendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Ge

(') PB nr. L 300 van 31 . 12. 1972, blz. 189.

meenschappen.
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OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot toevoeging van een
aanvullend protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bij de
overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bonds
staat

A. Brief van de Europese Gemeenschap
Brussel, 9 juni 1997.
Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat met het oog op de sluiting van een overeenkomst
inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken dat als aanvullend protocol bij de
overeenkomst van 22 juli 1972 zal worden gevoegd.

Dit aanvullend protocol, waarvan de tekst bij deze brief is gevoegd, zal deel uitmaken van de
overeenkomst van 22 juli 1972 en in werking treden op de eerste dag van de tweede maand
volgende op de maand waarin kennisgeving is gedaan dat de daartoe benodigde procedures zijn
voltooid. In afwachting van de voltooiing van deze procedures zal het protocol voorlopig vanaf 1
juli 1997 worden toegepast.
Ik zou het op prijs stellen wanneer u mij zoudt willen bevestigen dat de Zwitserse Bondsstaat
met het voorgaande instemt.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .
Namens de Europese Gemeenschap
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B. Brief van de Zwitserse Bondsstaat
Bern, 9 juni 1997.

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden met de volgende inhoud:
„ Ik heb de eer te verwijzen naar de besprekingen die tussen de vertegenwoordigers van de
Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat hebben plaatsgevonden met het oog op
de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
dat als aanvullend protocol bij de overeenkomst van 22 juli 1972 zal worden gevoegd.
Dit aanvullend protocol, waarvan de tekst bij deze brief is gevoegd, zal deel uitmaken van de
overeenkomst van 22 juli 1972 en in werking treden op de eerste dag van de tweede maand
volgende op de maand waarin kennisgeving is gedaan dat de daartoe benodigde procedures
zijn voltooid. In afwachting van de voltooiing van deze procedures zal het protocol voorlopig
vanaf 1 juli 1997 worden toegepast.
Ik zou het op prijs stellen wanneer u mij zoudt willen bevestigen dat de Zwitserse Bondsstaat
met het voorgaande instemt.".
Bij deze heb ik de eer te bevestigen dat de Zwitserse Bondsstaat met het voorgaande instemt.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .
Namens de Zwitserse Bondsstaat
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Hecho en Luxemburgo, el nueve de junio de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Luxembourg den niende juni nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am neunten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις εννεα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Luxembourg on the ninth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven.

Fait à Luxembourg, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Lussemburgo, addi nove giugno millenovecentonovantasette.

Gedaan te Luxemburg, de negende juni negentienhonderd zevenennegentig.
Feito no Luxemburgo, em nove de Junho de mil novecentos e noventa e sete .

Tehty Luxemburgissa yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkym
mentäseitsemän .

Som skedde i Luxemburg den nionde juni nittonhundranittiosju.
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En nombre de la Comunidad Europea
Pâ vegne af Det Europaeiske Faellesskab
lm Namen der Europàische Gemeinschaft

EÇ ονόματος της Eupco7iaïKf]ç Κοινότητας
On behalf of the European Community
Au nom de la Communauté européenne
A nome délia Comunità europea
Namens de Europese Gemeenschap
Em nome da Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
Pâ Europeiska gemenskapens vägnar

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
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AANVULLEND PROTOCOL

betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
Artikel 1
Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:
a) „goederen": goederen die zijn ingedeeld onder de
hoofdstukken 1 tot en met 97 van het geharmoniseerd
systeem, onafhankelijk van het toepassingsgebied van
de overeenkomst van 22 juli 1972;
b) „douanewetgeving": de door de Europese Gemeenschap
of de Zwitserse Bondsstaat vastgestelde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de invoer,
de uitvoer en de doorvoer van goederen en de plaat
sing van goederen onder een douaneregeling, met
inbegrip van verboden, beperkingen en controlemaat
regelen;

c) „verzoekende autoriteit": een hiertoe door een overeen
komstsluitende partij aangewezen bevoegde admini
stratieve autoriteit die een verzoek om administratieve

bijstand in douanezaken indient;
d) „aangezochte autoriteit": een hiertoe door een overeen
komstsluitende partij aangewezen bevoegde admini
stratieve autoriteit die een verzoek om administratieve

bijstand in douanezaken ontvangt;

e) „handelingen in strijd met de douanewetgeving": elke
schending van de douanewetgeving of elke poging tot
schending van deze wetgeving.
Artikel 2

Werkingssfeer

1 . De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar
bijstand, op de onder hun bevoegdheid vallende gebieden,
en op de wijze en onder de voorwaarden als in dit
protocol vastgesteld, om ervoor te zorgen dat de douane
wetgeving correct wordt toegepast, in het bijzonder bij de
preventie, de opsporing en het onderzoek van hande
lingen in strijd met deze wetgeving.
2. De bijstand in douanezaken waarin dit protocol
voorziet, geldt voor elke administratieve autoriteit van de
overeenkomstsluitende partijen die bevoegd is voor de
toepassing van dit protocol . Deze bijstand doet geen
afbreuk aan de regels betreffende de wederzijdse bijstand
in strafzaken en geldt niet voor informatie die is
verkregen krachtens bevoegdheden die op verzoek van de
rechterlijke autoriteiten worden uitgeoefend, tenzij deze
autoriteiten hiermee instemmen .

dienende informatie die deze nodig heeft om erop toe te
zien dat de douanewetgeving correct wordt toegepast, met
inbegrip van informatie betreffende voorgenomen of vast
gestelde handelingen die met deze wetgeving in strijd zijn
of zouden kunnen zijn .
2. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de
aangezochte autoriteit haar mede of goederen die uit het

grondgebied van een overeenkomstsluitende partij zijn
uitgevoerd op regelmatige wijze in de andere overeen

komstsluitende partij zijn ingevoerd, onder vermelding, in
voorkomend geval, van de douaneregeling waaronder deze
goederen zijn geplaatst.

3.

Op aanvraag van de verzoekende partij neemt de

aangezochte autoriteit, in het kader van haar wetgeving,
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat toezicht
wordt uitgeoefend op:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelij
kerwijze kan worden vermoed dat zij handelingen
verrichten of hebben verricht die met de douanewetge
ving in strijd zijn;

b) plaatsen waar goederen op zodanige wijze worden
opgeslagen dat redelijkerwijze kan worden vermoed dat

zij bedoeld zijn om bij handelingen in strijd met de
douanewetgeving te worden gebruikt;

c) goederenbewegingen waarover is bericht dat zij aanlei
ding kunnen geven tot handelingen in strijd met de
douanewetgeving;

d) vervoermiddelen waarvan redelijkerwijze kan worden
vermoed dat zij bij handelingen in strijd met de
douanewetgeving worden gebruikt, werden gebruikt of
kunnen worden gebruikt.

Artikel 4

Ongevraagde bijstand

De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar onge
vraagd bijstand overeenkomstig hun wetten, voorschriften
en andere rechtsinstrumenten indien zij dit noodzakelijk
achten voor de juiste toepassing van de douanewetgeving,
in het bijzonder indien zij informatie hebben verkregen
over:

— handelingen die met deze wetgeving in strijd zijn of
lijken te zijn en die van belang kunnen zijn voor de
andere overeenkomstsluitende partij;

Artikel 3

Bijstand op verzoek

— nieuwe middelen of methoden die bij dergelijke
handelingen worden gebruikt;

1 . Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verschaft
de aangezochte autoriteit eerstgenoemde alle terzake

— goederen die het voorwerp vormen van handelingen
in strijd met de douanewetgeving;
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Artikel 7

— natuurlijke personen of rechtspersonen van wie rede

lijkerwijze vermoed kan worden dat zij handelingen

Behandeling van verzoeken

verrichten of hebben verricht die met de douanewet

geving in strijd zijn;
— middelen van vervoer waarvan redelijkerwijze vermoed
kan worden dat zij gebruikt zijn of kunnen worden
om handelingen te verrichten die met de douanewet
geving in strijd zijn .
Artikel 5

Afgifte van documenten/Kennisgeving van
besluiten

Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de
aangezochte autoriteit, overeenkomstig haar wetgeving,
alle maatregelen die nodig zijn voor:
— de afgifte van documenten,

— de kennisgeving van besluiten en alle andere relevante
documenten die deel uitmaken van de desbetreffende

procedure,

in verband met de toepassing van dit protocol aan een

geadresseerde die op haar grondgebied verblijft of geves
tigd is. In dergelijk geval is artikel 6, lid 3, op de aanvraag
om afgifte of kennisgeving van toepassing.
Artikel 6

Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand
1.

Verzoeken in het kader van dit protocol worden

schriftelijk gedaan en gaan vergezeld van de bescheiden
die voor de behandeling ervan noodzakelijk zijn . In
spoedeisende gevallen kunnen verzoeken mondeling
worden gedaan , mits zij onmiddellijk schriftelijk worden

1 . Om aan een verzoek om bijstand te voldoen handelt
de aangezochte autoriteit, binnen de perken van haar
bevoegdheden en met de middelen waarover zij beschikt,
alsof zij voor eigen rekening of in opdracht van een
andere

autoriteit

van

De overeenkomstig lid 1 ingediende verzoeken

b) de gevraagde maatregel;

c) het voorwerp en de reden van het verzoek;

d) de desbetreffende wetten, voorschriften en andere
rechtselementen ;

e) zo nauwkeurige en volledig mogelijke informatie
betreffende de natuurlijke personen of rechtspersonen
waarop het onderzoek betrekking heeft;

f) een overzicht van de relevante feiten en van het onder
zoek dat reeds is uitgevoerd, behalve in de in artikel 5
bedoelde gevallen .

3 . De verzoeken worden ingediend in een officiële taal
van de aangezochte autoriteit of in een voor deze autori
teit aanvaardbare taal .

4.

Indien een verzoek niet in de juiste vorm wordt

gedaan, kan om correctie of aanvulling worden verzocht.
Er kunnen echter reeds voorzorgsmaatregelen worden
genomen .

overeenkomstsluitende

autoriteit het verzoek doorzendt indien deze autoriteit niet

zelfstandig kan handelen .
2. Verzoeken om bijstand worden behandeld overeen
komstig de wetten, regels, bepalingen en andere rechtsin
strumenten van de aangezochte overeenkomstsluitende
partij .

3 . Daartoe gemachtigde ambtenaren van een overeen
komstsluitende partij kunnen met instemming van de
andere overeenkomstsluitende partij en onder de door
deze gestelde voorwaarden, in de kantoren van de aange
zochte autoriteit of van een instantie die onder de aange
zochte autoriteit ressorteert, gegevens verzamelen over
handelingen die met de douanewetgeving in strijd zijn of
kunnen zijn en die de verzoekende autoriteit, in het kader
van een onderzoek, voor de toepassing van dit protocol
nodig heeft.
4. Ambtenaren van een overeenkomstsluitende partij
kunnen, met instemming van de andere overeenkomst
sluitende partij en op de door deze gestelde voorwaarden,
aanwezig zijn bij onderzoek dat op het grondgebied van
laatstgenoemde wordt verricht.
Artikel 8

Vorm

waarin

bevatten de hierna volgende gegevens:

a) de naam van de verzoekende autoriteit;

dezelfde

partij handelt, door reeds beschikbare informatie te
verstrekken en het nodige onderzoek te verrichten of te
laten verrichten . Deze bepaling is eveneens van toepas
sing op de administratieve dienst waaraan de aangezochte

bevestigd.

2.
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de

informatie
verstrekt

dient

te

worden

1.
De aangezochte autoriteit deelt de uitslag van het
ingestelde onderzoek aan de verzoekende autoriteit mede
in de vorm van documenten, voor echt gewaarmerkte
afschriften van documenten, rapporten en dergelijke .
2.

De in lid 1 bedoelde documenten kunnen worden

vervangen door gegevens die met behulp van systemen
voor automatische gegevensverwerking in ongeacht welke
vorm voor hetzelfde doel zijn verkregen .
Artikel 9

Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden
verleend

1 . De overeenkomstsluitende partijen behoeven de in
dit protocol bedoelde bijstand niet te verlenen wanneer
dit:

a) de soevereiniteit van de Zwitserse Bondsstaat of van
een lidstaat van de Gemeenschap waaraan op grond
van dit protocol om bijstand is gevraagd, zou kunnen
aantasten ; of
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b) de openbare orde, de veiligheid of andere wezenlijke
belangen van deze partijen in gevaar zou kunnen bren
gen, in het bijzonder in de in artikel 10, lid 2,
bedoelde gevallen; of

c) de toepassing inhoudt van andere valuta- of belasting
voorschriften dan de douanewetgeving; of
d) de schening zou inhouden van een industrieel geheim,

matie heeft verstrekt wordt terstond van een dergelijk
gebruik in kennis gesteld.
3 . De overeenkomstsluitende partijen kunnen de over
eenkomstig dit protocol verkregen informatie en geraad
pleegde documenten als bewijsmateriaal gebruiken in hun
rapporten, getuigenverklaringen en in gerechtelijke proce
dures .

een handelsgeheim of een beroepsgeheim .
2.

Indien bijstand wordt geweigerd, dient dit besluit en

de redenen ervan terstond aan de verzoekende autoriteit

te worden medegedeeld.
Artikel 10

Geheimhoudingsplicht

1.

Artikel 12

Wannneer de verzoekende autoriteit om een vorm

van bijstand verzoekt die zij desgevraagd zelf niet zou
kunnen verlenen, vermeldt zij dit in haar verzoek. De
aangezochte autoriteit is vrij te bepalen hoe zij op een
dergelijk verzoek reageert.
3.

Alle informatie die ter uitvoering van dit protocol in

welke vorm dan ook wordt verstrekt, heeft een vertrouwe

Deskundigen en getuigen
Een onder een aangezochte autoriteit ressorterende
ambtenaar kan worden gemachtigd, binnen de perken van
de hem verleende machtiging, in het rechtsgebied van
een andere overeenkomstsluitende partij als getuige of
deskundige op te treden in gerechtelijke of administra
tieve procedures die betrekking hebben op aangelegen
heden waarop dit protocol van toepassing is en daarbij de
voor deze procedures noodzakelijke voorwerpen,
bescheiden of voor echt gewaarmerkte afschriften van
bescheiden voor te leggen. In de convocatie dient uitdruk
kelijk te worden vermeld over welke aangelegenheid en in
welke functie of hoedanigheid de betrokken ambtenaar
zal worden ondervraagd.

lijk karakter. Zij valt onder de geheimhoudingsplicht en
geniet de bescherming van de wetgeving terzake van de
overeenkomstsluitende partij die ze heeft ontvangen en
van de desbetreffende bepalingen die op de instellingen
van de Gemeenschap van toepassing zijn .

2.

Nr. L 169 /83

Persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens over een

bepaalde of een te bepalen natuurlijke persoon, mogen
uitsluitend worden doorgegeven indien de overeenkomst
sluitende partij die deze ontvangt zich ertoe verbindt deze

Artikel 13

Kosten van de bijstand
Overeenkomstsluitende partijen brengen elkaar geen
kosten in rekening voor uitgaven die ter uitvoering van
dit protocol zijn gemaakt, met uitzondering, in voorko
mend geval, van de uitgaven voor deskundigen, getuigen,
tolken en vertalers die niet in overheidsdienst zijn.

op een wijze te beschermen die ten minste gelijkwaardig

Artikel 14

is aan de wijze waarop de overeenkomstsluitende partij
die deze gegevens verstrekt deze beschermt.
Artikel 11

Gebruik van de informatie

1 . De ontvangen informatie mag uitsluitend voor de in
dit protocol omschreven doeleinden worden gebruikt. Een
partij mag deze informatie slechts voor andere doeleinden
gebruiken na schriftelijke toestemming van de autoriteit
die ze heeft verstrekt. Voorts geldt voor dit gebruik de
door deze autoriteit vastgestelde beperkingen .

2. Lid 1 vormt geen beletsel voor het gebruik van
informatie in gerechtelijke of administratieve procedures
die worden ingesteld wegens niet-naleving van de
douanewetgeving. De bevoegde autoriteit die de infor

Tenuitvoerlegging
1.

De douaneautoriteiten van de Zwitserse Bondsstaat,

enerzijds, en de bevoegde diensten van de Commissie van
de Europese Gemeenschappen en, in voorkomend geval,
de douaneautoriteiten van de lidstaten, anderzijds, zien toe
op de tenuitvoerlegging van dit protocol . Ze stellen alle
praktische maatregelen en regelingen voor de toepassing
van dit protocol vast, rekening houdend met de voor
schriften op het gebied van de gegevensbescherming.
2.
De overeenkomstsluitende partijen raadplegen elkaar
en stellen elkaar in kennis van alle uitvoeringsbepalingen
die op grond van dit protocol worden vastgesteld. Zij
delen elkaar met name de lijst mede van de instanties die
ter uitvoering van dit protocol gemachtigd zijn op te
treden .
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

De partijen komen overeen dat het Gemengd Comité een werkgroep dient op te richten om het
Comité bij te staan bij het beheer van het protocol betreffende de wederzijdse administratieve
bijstand.
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Nr. L 169/85

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 1997
houdende de oprichting van een wetenschappelijke stuurgroep
(97/404/EG)
• DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Artikel 2

1 . De WS staat de Commissie bij om het beste weten
schappelijk advies te verkrijgen dat over aangelegenheden
betreffende de gezondheid van de consument beschikbaar
is .

Overwegende dat voor communautaire regels betreffende
de gezondheid van de consument waaronder aangelegen
heden met betrekking tot de gezondheid van de consu

ment in de engste zin van het woord, maar ook met
betrekking tot de gezondheid en het welzijn van dieren,
de gezondheid van planten en de milieuhygiëne, degelijk
wetenschappelijk advies een essentiële grondslag vormt;

Overwegende dat wetenschappelijk advies over aangele
genheden betreffende de gezondheid van de consument
tegenwoordig door zes, door de Commissie opgerichte
wetenschappelijke comités wordt verstrekt die zich op het
gebied van menselijke voeding, diervoeding, cosmetologie,
bedrijdingsmiddelen, toxiciteit en ecotoxiciteit en veteri
naire zaken bewegen;

Overwegende dat verscheidene onderwerpen betreffende
de gezondheid van de consument een multidisciplinair
karakter dragen en inbreng behoeven van verschillende
wetenschappelijke comités die met een doeltreffende
coördinatie gediend zouden zijn;

Overwegende dat de Commissie in staat moet zijn een

degelijk en tijdig wetenschappelijk advies te verkrijgen;

2. De WS coördineert de arbeid van de wetenschappe
lijke comités die door de Commissie zijn opgericht om
aangelegenheden betreffende de gezondheid van de
consument te behandelen , en met name :

a) evalueert en volgt de WS de door de wetenschappelijke
comités gevolgde werkprocedures en harmoniseert
deze zo nodig;
b) stelt de WS bij aangelegenheden die raadpleging
vereisen van twee of meer wetenschappelijke comités,
vast welke wetenschappelijke comités met inachtne
ming van de eisen ten aanzien van verplichte raadple
ging dienen te worden ingeschakeld; bestudeert de WS
de door de onderscheiden comités uitgebrachte advie
zen, en kan zij bij aanzienlijke meningsverschillen een
algemeen overzicht geven;
c) wanneer communautaire maatregelen worden geba
seerd op de evaluatie die door wetenschappers van
organisaties in de lidstaten is verricht, staat de WS de
Commissie op haar verzoek bij om na te gaan of er op
communautair niveau aan wetenschappelijk advies
behoefte bestaat en, indien daarop bevestigend wordt
geantwoord, om na te gaan op welk wetenschappelijk
comité daarvoor een beroep moet worden gedaan .

Overwegende dat in het belang van de consument en het
bedrijfsleven wetenschappelijk advies over aangelegen

3.

heden betreffende de gezondheid van de consument op

ment,

de beginselen van expertise, onafhankelijkheid en trans

a) brengt de WS advies uit over alleen die onderwerpen
die niet onder de taakomschrijving van de andere
wetenschappelijke comités vallen . Op verzoek van de
Commissie stelt de WS dit advies op dat op de meest
geëigende wetenschappelijke expertise berust;

parantie moet berusten,

BESLUIT:

Op het gebied van de gezondheid van de consu

b) brengt de WS specifiek wetenschappelijk advies uit
Artikel 1

over multidisciplinaire aspecten van overdraagbare
spongiforme encefalopathieën, met inbegrip van

boviene spongiforme encefalopathie . Hiertoe richt zij

Er wordt op het gebied van de gezondheid van de consu
ment en de voedselveiligheid een wetenschappelijke
stuurgroep ingesteld, hierna „de WS" genoemd.

een ad-hocwerkgroep op, die onder voorzitterschap van
en WS-lid staat en waarin externe deskundigen zitting
kunnen hebben ;
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c) staat de WS de Commissie bij bij het vaststellen van de
gebieden waar een verplichte raadpleging van de
wetenschappelijke comités op haar plaats zou zijn;

opeenvolgende ambtstermijnen in de WS zitting hebben.
Na afloop van de periode van drie jaar blijven zij lid tot
hun vervanging of tot de verlenging van hun mandaat.

d) regelt de WS de beoordeling van bestaande en recent
ontwikkelde procedures voor risico-evaluatie en stelt
de WS, waar nodig, de ontwikkeling voor van nieuwe
procedures voor risico-evaluatie op gebieden als door
het voedsel overgebrachte ziekten en de overdraag

6. Indien een WS-lid dat geen voorzitter van een
wetenschappelijk comité is, niet langer in staat is een
doeltreffende bijdrage tot het werk van de WS te leveren
of in het geval van diens vrijwillig ontslag, benoemt de
Commissie uit de overeenkomstig lid 4 vastgestelde
geschiktste kandidaten voor de resterende ambtstermijn

baarheid van dierziekten op de mens;

e) vestigt de WS de aandacht van de Commissie op even
tuele specifieke of zich aandienende problemen op het
gebied van de gezondheid van de consument.
4.
De WS-leden die geen voorzitter van een weten
schappelijk comité zijn, helpen bij het selecteren van de
leden van de wetenschappelijke comités, door de
Commissie over de expertise en de onafhankelijkheid van

en geschikte vervanger.

7.

De WS-leden en de externe deskundigen aan wie

wordt verzocht een bijdrage tot haar werkzaamheden te
leveren, ontvangen een vergoeding voor de diensten die

zij de Commissie verlenen, en daarnaast een vergoeding
voor hun reis- en verblijfskosten, een en ander volgens de
door de Commissie vastgestelde regels.

de kandidaten te adviseren .

Artikel 4

5. Wanneer de Commissie van de WS advies vraagt
kan zij voor het uitbrengen daarvan een bepaalde termijn
stellen .

1 . De WS-leden handelen in hun hoedanigheid van
WS-lid onafhankelijk van externe invloeden .
2. De leden van de WS stellen de Commissie jaarlijks
op de hoogte van de belangen waarvan zou kunnen
worden geoordeeld dat deze aan hun onafhankelijkheid

Artikel 3

afbreuk doen .

1 . De WS is samengesteld uit acht wetenschappelijk
deskundigen die geen lid van een ander wetenschappelijk
comité zijn en uit de voorzitters van de wetenschappelijke
comités. Wanneer laatstgenoemden niet in staat zijn aan
een vergadering van de WS deel te nemen, kunnen zij
worden vervangen door een van de vice-voorzitters van
hun wetenschappelijk comité .

3 . De WS-leden en de externe deskundigen melden
specifieke belangen aan, waarvan zou kunnen worden
geoordeeld dat deze afbreuk doen aan hun onafhanke
lijkheid ten opzichte van het werk van de WS, van haar
werkgroepen of van haar ad-hocgroep.
Artikel 5

2. De voltallige WS kiest uit haar leden die geen voor
zitter van een van de wetenschappelijke comités zijn, bij
gewone meerderheid een voorzitter en twee vice

De WS kan specifieke werkgroepen met een duidelijk
afgebakend mandaat oprichten . Elke werkgroep heeft een

voorzitters .

WS-lid als voorzitter en kan mede uit externe deskun

digen bestaan. De werkgroepen rapporteren aan de WS.
3.
De WS-leden zijn wetenschappelijk deskundigen op
een of meer terreinen van de gezondheid van de consu
ment en bestrijken gezamenlijk een zo breed mogelijk

Artikel 6

spectrum van met dit onderwerp verband houdende
wetenschappelijke disciplines.

1.
De WS stelt haar reglement van orde vast, dat voor
het publiek beschikbaar wordt gesteld.

4.

De WS-leden die geen voorzitter van een weten

schappelijk comité zijn, worden door de Commissie
benoemd nadat in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen een oproep tot indiening van blijken
van belangstelling, de selectie- en benoembaarheidscri
teria en een beschrijving van de selectieprocedure zijn
bekendgemaakt. Met behulp van de selectieprocedure
worden op transparante wijze de voor het WS-werk
geschiktste kandidaten gekozen . De Commissie benoemt
uit hun midden de WS-leden die geen voorzitter van een

wetenschappelijk comité zijn . De

namen van de

WS-leden worden in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen bekendgemaakt.
5.
De ambtstermijn van de WS-leden die geen voor
zitter van een van de wetenschappelijke comités zijn ,
beloopt drie jaar. Deze leden mogen niet meer dan twee

2.

Het reglement van orde waarborgt dat:

a) de WS-taken worden verricht op een wijze die in over
eenstemming is met de beginselen van expertise, onaf
hankelijkheid en transparantie waarbij aan gewettigde
verzoeken om inachtneming van zakengeheimen
gevolg wordt gegeven;
b) de coördinatie van de arbeid van de wetenschappelijke
comités doeltreffend en flexibel wordt uitgevoerd, met
name door tijdig verslag van de voorzitters over de

werkschema's van de wetenschappelijke comités;
c) de WS adviezen en andere wetenschappelijke beschou
wingen tijdig indient;
d) de WS rapporteurs kan aanwijzen om achtergrondin
formatie en - documentatie voor te bereiden en de

adviezen van de WS op te stellen;
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e) de WS nagaat of de aangewezen rapporteurs hun speci
fieke taken zo veel mogelijk onafhankelijk van alle
externe invloeden kunnen verrichten .

Nr. L 169/87

zij vanwege het werk van de WS of van een van de werk
groepen ervan beschikken, niet openbaar te maken
wanneer zij ervan op de hoogte zijn gebracht dat ten
aanzien van die inlichtingen een verzoek om geheimhou
ding is gedaan .

Artikel 7

De agenda, de notulen en de adviezen van de WS worden
zonder onnodige vertraging en met eerbiediging van het
zakengeheim voor het publiek beschikbaar gesteld. Ook
de minderheidsstandpunten worden daarin opgenomen;
de naam van de leden die deze standpunten hebben inge
nomen, wordt slechts op hun verzoek vermeld.
Artikel 8

Onverminderd het bepaalde in artikel 214 van het
Verdrag, zijn de leden gehouden de inlichtingen waarover

Artikel 9

De Commissie voert het secretariaat voor de WS, voor

haar werkgroepen en voor haar ad-hocwerkgroep.
Gedaan te Brussel, 10 juni 1997.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

Nr. L 169/ 88
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1997

tot machtiging van de lidstaten om zaad van veldbonen (Vicia (aba) dat niet aan
de eisen van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe
te laten

(97/405/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/401 /EEG van 14 juni 1966 betref
fende het in de handel brengen van zaaizaad van groen

voedergewassen ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
9 6/72/ EG (2), en met name op artikel 17,
Gezien het door Finland ingediende verzoek,

Overwegende dat in Finland in 1996 te weinig zaad van
de categorie „gecertificeerd zaad" van bepaalde rassen van
veldbonen (Vicia faba) dat, wat de minimumkiemkracht
betreft, aan de eisen van de genoemde richtlijn voldoet, is

geproduceerd om in de behoeften van dat land te kunnen
voorzien;

Overwegende dat niet in voldoende mate in deze
behoeften kan worden voorzien met zaad uit andere

„gecertificeerd zaad" van rassen van veldbonen (Vicia faba)
van het „Ukko"-type dat niet aan de in Richtlijn 66/401 /
EEG vastgestelde eisen met betrekking tot de minimum
kiemkracht voldoet, tot de handel toe te laten, op voor
waarde dat aan de volgende eisen is voldaan :

a) de kiemkracht bedraagt ten minste 69 % van die van
raszuiver zaad;

b) op het officiële etiket is de vermelding „minimum
kiemkracht 69 % " aangebracht.
Artikel 2

De overige lidstaten worden gemachtigd om onder de in
artikel 1 vastgestelde voorwaarden en voor het door de
verzoekende lidstaat beoogde doel, zaad dat op grond van
deze beschikking in de handel mag worden gebracht, op
hun grondgebied tot de handel toe te laten .

lidstaten of uit derde landen dat aan alle in de bovenge
noemde richtlijn vastgestelde eisen voldoet;

Overwegende dat Finland derhalve gemachtigd moet
worden om tot en met 30 juni 1997 zaad van de bovenge
noemde soort dat aan minder stringente eisen voldoet, tot
de handel toe te laten ;

Overwegende bovendien dat ook andere lidstaten die
Finland kunnen voorzien met dergelijk zaad dat niet aan
de eisen van de richtlijn voldoet, moeten worden gemach

tigd om dergelijk zaad tot de handel toe te laten;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Artikel 3

De lidstaten delen de Commissie en de overige lidstaten
onmiddellijk mee welke hoeveelheden zaad, van een
etiket voorzien, zij op grond van deze beschikking tot de
handel toelaten op hun grondgebied.
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten .

Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

Gedaan te Brussel, 18 juni 1997.
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :
Artikel 1

Finland wordt gemachtigd om tot en met 30 juni 1997 op

zijn grondgebied ten hoogste 38 ton zaad van de categorie

(') PB nr. 125 van 11 . 7. 1966, blz. 2298/66.
2 PB nr. L 304 van 27 . 11 . 1996, blz . 10 .

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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Nr. L 169/89

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1997

tot machtiging van de lidstaten om zaad van haver (Avena sativa) en gerst
(Hordeum vulgare) dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad
voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten
(97/406/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van 14 juni 1966 betref
fende het in de handel brengen van zaaigranen ('), laatste
lijk gewijzigd bij Richtlijn 96/72/EG (2), en met name op

gone „gecertificeerd zaad" van haverrasen (Avena sativa)
van het type „Veli" of „Yty" en 3 000 ton „gecertificeerd
zaad" van gerstrassen (Hordeum vulgare) van het type
„Arra" of „Kalle" dat niet aan de in Richtlijn 66/402/EEG
vastgestelde eisen met betrekking tot het maximum aantal
generaties voldoet, tot de handel toe te laten, op voor
waarde dat aan de volgende eisen is voldaan :

artikel 1 7,

a) het zaad is gecertificeerd zaad van de derde generatie;

Gezien het door Finland ingediende verzoek,

b) op het officiële etiket is de vermelding „zaad van de

Overwegende dat in Finland in 1996 te weinig zaad van
bepaalde haverrassen (Avena sativa) en gerstrassen (Hor

deum vulgare) dat, wat het maximum aantal generaties
„gecertificeerd zaad" betreft, aan de eisen van de
genoemde richtlijn voldoet, is geproduceerd om in de
behoeften van dat land te kunnen voorzien ;

Overwegende dat niet in voldoende mate in deze

derde generatie" aangebracht.
Artikel 2

De overige lidstaten worden gemachtigd om onder de in
artikel 1 vastgestelde voorwaarden en voor het door de
verzoekende lidstaat beoogde doel, zaad dat op grond van

behoeften kan worden voorzien met zaad uit andere

deze beschikking in de handel mag worden gebracht, op

lidstaten of uit derde landen dat aan alle in de bovenge

hun grondgebied tot de handel toe te laten .

noemde richtlijn vastgestelde eisen voldoet;

Overwegende dat Finland derhalve gemachtigd moet
worden om tot en met 30 juni 1997 zaad van de bovenge
noemde soort dat aan minder stringente eisen voldoet, tot
de handel toe te laten ;

Overwegende bovendien dat ook andere lidstaten die
Finland kunnen voorzien met dergelijk zaad dat niet aan
de eisen van de richtlijn voldoet, moeten worden gemach
tigd om dergelijk zaad tot de handel toe te laten;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin - en

Artikel 3

De lidstaten delen de Commissie en de overige lidstaten
onmiddellijk mee welke hoeveelheden zaad, van een

etiket voorzien, zij op grond van deze beschikking tot de
handel toelaten op hun grondgebied.
Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten .

bosbouw,

Gedaan te Brussel, 18 juni 1997.
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Finland wordt gemachtigd om tot en met 30 juni 1997 op
zijn grondgebied ten hoogste 1 900 ton zaad van de cate

(') PB nr. 125 van 11 . 7. 1966, blz. 2309/66.
(2) PB nr. L 304 van 27. 11 . 1996, blz . 10.

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1997

houdende vaststelling, voor de landbouwstructuurenquête 1997 , van de termijnen
voor de indiening van de enquêteresultaten bij het Bureau voor de Statistiek van
de Europese Gemeenschappen
(Voor de EER relevante tekst)

(97/407/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

de landbouwbedrijven, uitgevoerd ingevolge artikel 3,
onder e), van Verordening (EEG) nr. 571 /88, gebruik van
een door het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen in overleg met de lidstaten vastgestelde
uniforme code .

Gelet op Verordening (EEG) nr. 571 /88 van de Raad van
29 februari 1988 (') houdende organisatie van communau
taire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrij
ven, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2467/
96 (2), inzonderheid op bijlage II, punt 5,
Overwegende dat volgens punt 5 van bijlage II van Veror
dening (EEG) nr. 571 /88 de termijnen voor de indiening
van de individuele gegevens door de lidstaten bij het
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen

schappen moeten worden vastgesteld volgens de in artikel

2.
Ingevolge punt 6 van bijlage II van Verordening
(EEG) nr. 571 / 88 levert Duitsland het Bureau voor de
Statistiek van de Europese Gemeenschappen de resultaten
van de in lid 1 genoemde enquêtes in de vorm van de
voor de bank voor gegevens in tabelvorm (BDT) bestemde
tabellen; hierbij wordt gebruik gemaakt van een code die
het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen
schappen in overleg met het Statistisches Bundesamt vast
stelt.

15 van Verordening (EEG) nr. 571 /88 bedoelde procedure
en dat de bij de indiening te hanteren uniforme code

Artikel 2

door het Bureau voor de Statistiek van de Europese

Gemeenschappen in overleg met de lidstaten moet
worden vastgesteld;
Overwegende dat een afwijking werd toegestaan voor
Duitsland, dat volgens punt 6 van bijlage II geen indivi
duele gegevens indient wel toe is gehouden de enquêtere
sultaten in de vorm van de voor de bank voor gegevens in
tabelvorm (BDT) bestemde tabellen te leveren;
Overwegende dat de verwerking van de resultaten van de
structuurenquête met de computer en de indiening ervan

bij het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen , gezien het belang van deze gegevens
voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de steeds
grotere vraag naar actuele gegevens, zo snel mogelijk dient

De lidstaten verstrekken de in artikel 1 van deze beschik

king bedoelde resultaten van de structuurenquêtes voor
1997 uiterlijk 13 maanden nadat het verzamelen van de

gegevens in het veld is afgesloten, doch, rekening
houdend met de door de lidstaten voor de uitvoering van

de enquêtewerkzaamheden beoogde tijdschema's, uiterlijk
voor onderstaande data :
Uiterste datum

lidstaat

voor indiening van
de gegevens

België

31 . 12 . 1998

te geschieden;

Denemarken

31 .

Overwegende dat bij de vaststelling van de termijnen voor
de indiening van de enquêteresultaten bij het Bureau voor

Duitsland

30 . 11 . 1998

Griekenland

31 . 12. 1998

Spanje

31 . 12. 1998

Frankrijk

31 . 12 . 1998

Ierland

30 .

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Italië

31 . 12 . 1998

Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

Luxemburg

31 .

7.1998

Nederland

31 .

7.1998

Oostenrijk

30 .

9.1998

Portugal

31 . 12 . 1998

Finland

31 .

7.1998

Zweden

31 .

7 . 1998

Verenigd Koninkrijk

30 .

9.1998

de Statistiek van de Europese Gemeenschappen rekening

moet worden gehouden met het feit dat het tijdschema
voor de uitvoering van de enquêtes van lidstaat tot lidstaat
verschilt;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :
Artikel 1

1 . De lidstaten maken bij de mededeling van de indivi
duele gegevens van de enquêtes inzake de structuur van
(') PB nr. L 56 van 2. 3. 1988, blz. 1 .

2 PB nr. L 335 van 24. 12. 1996, blz . 3 .

7.1998

9.1998

27. 6 . 97

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 18 juni 1997.
Voor de Commissie
Yves-Thibault DE SILGUY

Lid van de Commissie

Nr. L 169/91

