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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2508/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 november 1998
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met
name op artikel 4, lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 150/95 (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 periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn
vermeld, de forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen
vaststelt;
Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bĳlage bĳ deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 november
1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
198 van 15. 7. 1998, blz. 4.
387 van 31. 12. 1992, blz. 1.
22 van 31. 1. 1995, blz. 1.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 20 november 1998 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in ecu/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

204
624
999
052
204
999
204
999

43,6
145,6
94,6
55,3
35,6
45,4
73,4
73,4

052
999
052
528
600
999
039
060
064
388
400
404
999
052
064
400
720
728
999

50,6
50,6
60,0
53,4
84,3
65,9
62,1
25,3
44,9
21,0
90,6
85,3
54,9
94,3
60,1
83,9
55,2
201,4
99,0

0709 90 70

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2317/97 van de Commissie (PB L 321 van 22. 11. 1997,
blz. 19). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.

21. 11. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 313/3

VERORDENING (EG) Nr. 2509/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 november 1998
betreffende de verkoop, in het kader van de b¶ Verordening (EEG) nr. 2539/84
vastgestelde procedure, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van de Canarische Eilanden en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 2310/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

79 van de Commissie (8), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2417/95;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat artikel 3 van Verordening (EG) nr.
2790/94 van de Commissie van 16 november 1994
houdende gemeenschappelĳke toepassingsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad houdende
specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten
ten behoeve van de Canarische Eilanden (9), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 825/98 (10), voorziet in het gebruik
van door de Spaanse bevoegde autoriteiten met het oog
op de voorziening met producten uit de Gemeenschap
afgegeven steuncertificaten; dat, om de werking van
vorenbedoelde regeling te verbeteren, in bepaalde afwĳkingen van deze verordening dient te worden voorzien,
met name met betrekking tot de aanvraag voor en de
afgifte van steuncertificaten;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1633/98 (2), en met name op
artikel 7, lid 3,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2348/96 (4), en met name op artikel 3, lid 2,
Overwegende dat sommige interventiebureaus over
aanzienlĳke voorraden bĳ interventie aangekocht rundvlees beschikken; dat, in verband met de hoge kosten,
verlenging van de opslag van dit rundvlees moet worden
vermeden;
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 1319/98 van de
Commissie (5) tot vaststelling van een geraamde balans
voor de voorziening van de Canarische Eilanden met
producten van de sector rundvlees, voor de periode van 1
juli 1998 tot en met 30 juni 1999 de balans is vastgesteld
voor de voorziening met bevroren rundvlees; dat het,
gezien het traditionele handelspatroon, billĳk is voor de
voorziening van de Canarische Eilanden in die periode
rundvlees uit interventievoorraden beschikbaar te stellen;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2539/84 van de
Commissie van 5 september 1984 houdende bĳzondere
voorschriften voor bepaalde soorten verkoop van bevroren
rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus (6),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2417/95 (7),
voorziet in de mogelĳkheid om bĳ de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden een procedure in twee fasen
toe te passen;
Overwegende dat, met het oog op een regelmatige en
uniforme inschrĳvingsprocedure, maatregelen zouden
moeten worden getroffen ter aanvulling van de maatregelen die zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 2173/
(1)
(2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L

148
210
173
320
183
238
248

van
van
van
van
van
van
van

28. 6. 1968, blz. 24.
28. 7. 1998, blz. 17.
27. 6. 1992, blz. 13.
11. 12. 1996, blz. 1.
26. 6. 1998, blz. 22.
6. 9. 1984, blz. 13.
14. 10. 1995, blz. 39.

Overwegende dat het bedoelde vlees moet worden
verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2539/84,
Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie (11),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 770/96 (12),
en Verordening (EG) nr. 2790/94, waarbĳ evenwel moet
worden voorzien in afwĳkende bepalingen die met name
noodzakelĳk zĳn in verband met de bĳzondere bestemming van de betrokken producten;
Overwegende dat moet worden bepaald dat een zekerheid
moet worden gesteld om te waarborgen dat het rundvlees
op de voorgeschreven bestemming aankomt;
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2310/98 van de
Commissie (13) moet worden ingetrokken;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Er wordt overgegaan tot de verkoop van volgens
artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68 aangekochte
interventieproducten, te weten ongeveer:
(8) PB L 251 van 5. 10. 1979, blz. 12.
(9) PB L 296 van 17. 11. 1994, blz. 23.
(10) PB L 117 van 21. 4. 1998, blz. 5.
(11) PB L 301 van 17. 10. 1992, blz. 17.
(12) PB L 104 van 27. 4. 1996, blz. 13.
(13) PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 12.
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— 351 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is van
het Franse interventiebureau,

Artikel 2

— 1 500 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is
van het Ierse interventiebureau,

1. De offerte of de koopaanvraag moet worden ingediend door een marktdeelnemer die in het in artikel 5, lid
1, van Verordening (EG) nr. 2790/94 bedoelde register is
ingeschreven of door een marktdeelnemer die door eerstgenoemde naar behoren schriftelĳk is gemachtigd om
namens hem op te treden.

— 100 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Oostenrĳkse interventiebureau,
— 100 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Belgische interventiebureau,
— 100 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Deense interventiebureau,
— 100 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Duitse interventiebureau,
— 500 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Spaanse interventiebureau,
— 100 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Franse interventiebureau,
— 100 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Italiaanse interventiebureau,
— 100 ton rundvlees met been, dat in het bezit is van het
Nederlandse interventiebureau.
2. Dit vlees wordt verkocht voor levering aan de Canarische Eilanden in het kader van Verordening (EG) nr.
1319/98.
3. Tenzĳ in deze verordening anders bepaald, gelden
voor de verkoop de bepalingen van de Verordeningen
(EEG) nr. 2539/84, (EEG) nr. 3002/92 en (EG) nr. 2790/
94.
4. De kwaliteiten en de minimumprĳzen als bedoeld in
artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 zĳn
aangegeven in bĳlage I bĳ deze verordening.

2. Wanneer de instantie een offerte of een koopaanvraag ontvangt, verifieert zĳ eerst, voordat zĳ een contract
sluit, bĳ de in bĳlage III bedoelde Spaanse bevoegde
instanties of een overeenkomstige hoeveelheid beschikbaar is binnen de in de geraamde voorzieningsbalans
vastgestelde hoeveelheden.
3. De Spaanse bevoegde instanties reserveren de
gevraagde hoeveelheid voor de aanvrager, totdat zĳ de
desbetreffende aanvraag voor een steuncertificaat
ontvangen. In afwĳking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2790/94, hoeft de certificaataanvraag uitsluitend vergezeld te gaan van het origineel van de door het
verkopende interventiebureau afgegeven aankoopfactuur
of van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift
daarvan.
De steuncertificaataanvraag moet uiterlĳk 14 dagen na de
opstelling van de aankoopfactuur worden ingediend.
4. In afwĳking van artikel 3, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 2790/94 wordt geen steun toegekend voor in het
kader van deze verordening verkocht vlees.
5. In afwĳking van artikel 3, lid 4, onder b), van Verordening (EG) nr. 2790/94 wordt in vak 24 van de aanvraag
voor het steuncertificaat en in het steuncertificaat
vermeld: „Steuncertificaat voor de Canarische Eilanden —
zonder steun”.

5. De interventiebureaus verkopen van iedere productgroep eerst de producten die het langst opgeslagen zĳn.
Artikel 3
Gegevens over de hoeveelheden en de plaatsen waar de
producten zĳn opgeslagen, zĳn voor de betrokken partĳen
te verkrĳgen op de in bĳlage II vermelde adressen.

In afwĳking van artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2539/84 mogen de koopaanvragen worden ingediend
vanaf de tiende werkdag na de in artikel 1, lid 6, vermelde
datum.

6. Alleen offertes die uiterlĳk op 25 november 1998 om
12.00 uur in het bezit zĳn van de betrokken interventiebureaus worden in aanmerking genomen.
Artikel 4
7. In afwĳking van artikel 8, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2173/79 moet de offerte bĳ het betrokken interventiebureau worden ingediend in een gesloten enveloppe, waarop naar de betrokken verordening wordt
verwezen. Deze enveloppe mag door het interventiebureau pas na afloop van de in lid 6 genoemde inschrĳvingstermĳn worden geopend.

De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84
bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op:
— 3 000 ecu per ton rundvlees zonder been,
— 2 000 ecu per ton rundvlees met been.
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De levering van de betrokken producten op de Canarische Eilanden, uiterlĳk op 30 juni 1999, is een primaire
eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr.
2220/85 van de Commissie (1). Het bewĳs dat aan deze
eis is voldaan, moet worden geleverd uiterlĳk twee
maanden nadat de formaliteiten voor de betrokken levering bĳ de bevoegde autoriteiten van de Canarische
Eilanden zĳn vervuld.
Artikel 5
In het in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG)
nr. 3002/92 bedoelde uitslagbewĳs en in het controleexemplaar T 5 moet worden vermeld:
Carne de intervención destinada a las islas Canarias —
Sin ayuda [Reglamento (CE) no 2509/98]
Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte
(forordning (EF) nr. 2509/98)
Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne
Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 2509/98)
Κραr απ την παρµβαση για τιr Καναρουr Νσουr —
χωρr ενισχσειr [Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2509/98]
Intervention meat for the Canary Islands — without the
payment of aid (Regulation (EC) No 2509/98)

L 313/5

Viandes d’intervention destinées aux îles Canaries — Sans
aide [règlement (CE) no 2509/98]
Carni in regime d’intervento destinate alle isole Canarie
— senza aiuto [regolamento (CE) n. 2509/98]
Interventievlees voor de Canarische Eilanden — zonder
steun (Verordening (EG) nr. 2509/98)
Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem
ajuda [Regulamento (CE) në 2509/98]
Kanariansaarille osoitettu interventioliha — ilman tukea
(Asetus (EY) N:o 2509/98)
Interventionskött för Kanarieöarna — utan bidrag
(Förordning (EG) nr 2509/98).
Artikel 6
Verordening (EG) nr. 2310/98 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Ελχιστεr τιµr πλησηr εκφραζµενεr
σε Ecu αν τνο (1)
Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Minimumprĳzen uitgedrukt in ECU per ton (1)
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Alimmat hinnat ecuina tonnilta (1)
Lägsta priser i ecu per ton (1)

a) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni
senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
FRANCE

— Semelle (INT 14)
— Entrecôte (INT 19)

153
198

1 100
1 300

IRELAND

—
—
—
—
—
—

400
200
100
100
500
200

1 100
1 300
1 100
1 100
2 600
1 300

Thick flank (INT 12)
Topside (INT 13)
Silverside (INT 14)
Rump (INT 16)
Striploin (INT 17)
Forerib (INT 19)

b) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπσθια τταρτα µε κκαλα — Bone-in
hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com
osso — Luullinen takaneljännes — Bakkvartsparter med ben
BELGIQUE/
BELGIË
DEUTSCHLAND
DANMARK
ESPAÑA
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
ÖSTERREICH

— Quartiers arrière/
Achtervoeten
— Hinterviertel
— Bagfjerdinger
— Cuartos traseros
— Quartiers arrière
— Quarti posteriori
— Achtervoeten
— Hinterviertel

100
100
100
500
100
100
100
100

800
800
800
800
800
800
800
800

(1) Estos precios se entienden peso neto de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.
(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
(1) Οι τιµr αυτr εφαρµζονται επ του καθαρο βρουr σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 17 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17(1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
(1) Ces prix s’entendent poids net conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79.
(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
(1) Deze prĳzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no në 1 do artigo 17ë do Regulamento (CEE) në 2173/79.
(1) Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan mukaiset nettopainohinnat.
(1) Dessa priser gäller nettovikt enligt bestämmelser i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
BELGIQUE/BELGIË:
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/755; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA:
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E;
fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87
FRANCE:
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA:
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel.: 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND:
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
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NEDERLAND:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH:
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE
III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III
Organismos españoles a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 — De i artikel 2, stk. 2,
omhandlede spanske organer — Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten spanischen Stellen —
Οι ισπανικο οργανισµο που προβλπονται στο ρθρο 2 παργραφοr 2 — The Spanish agencies
referred to in Article 2(2) — Les organismes espagnols visés à l’article 2, paragraphe 2 —
Organismi spagnoli di cui all’articolo 2, paragrafo 2 — In artikel 2, lid 2, bedoelde Spaanse
instanties — Organismos espanhóis referidos no në 2 do artigo 2ë — 2 artiklan 2 kohdan
tarkoittama espanjalainen toimielin — De i artikel 2.2 avsedda spanska organen
— Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas
José Frachy Roca, 5
E-35007
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: (34) 928 26 14 11/928 26 21 36; fax: (34) 928 27 89 75
— Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife
Pilar, 1
E-38002
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: (34) 922 24 14 80/922 24 13 79; fax: (34) 922 24 42 61/922 24 68 36
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VERORDENING (EG) Nr. 2510/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 november 1998
tot w¶ziging van Verordening (EG) nr. 1683/98 betreffende de verkoop, tegen
vooraf vastgestelde pr¶zen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1633/98 (2), en met name op
artikel 7, lid 3,
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1683/98 van de
Commissie (3), voorziet in een verkoop uit interventievoorraden van verscheidene lidstaten; dat de in de
genoemde verordening vermelde hoeveelheden en prĳzen
moeten worden gewĳzigd om rekening te houden met de
reeds verkochte voorraden;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

b) wordt het tweede streepje vervangen door:
„— ongeveer 400 ton achtervoeten met been, in het
bezit van het Deense interventiebureau,”;
c) wordt het vierde streepje vervangen door:
„— ongeveer 400 ton achtervoeten met been, in het
bezit van het Spaanse interventiebureau,”;
d) wordt het tiende streepje vervangen door:
„— ongeveer 401 ton vlees zonder been, in het
bezit van het Franse interventiebureau,”;
e) wordt het elfde streepje vervangen door:
„— ongeveer 1 800 ton vlees zonder been, in het
bezit van het Ierse interventiebureau,”;
f) wordt het twaalfde streepje vervangen door:
„— ongeveer 3 500 ton vlees zonder been, in het
bezit van het interventiebureau van het
Verenigd Koninkrĳk,”.
2. Bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze
verordening.

Verordening (EG) nr. 1683/98 wordt als volgt gewĳzigd:
Artikel 2

1. In artikel 1:
a) wordt het eerste streepje vervangen door:
„— ongeveer 400 ton achtervoeten met been, in het
bezit van het Belgische interventiebureau,”;

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
(2) PB L 210 van 28. 7. 1998, blz. 17.
(3) PB L 212 van 30. 7. 1998, blz. 41.
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ANEXO

—

BILAG

—

ANHANG

—

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE
ANEXO — LIITE — BILAGA
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—

ALLEGATO

—

BöLAGE

—

„ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα ( )

Member State

Products ( )

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten ( )

Estado-membro

Produtos ( )

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni
non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers arrière/Achtervoeten

400

1 800

DANMARK

— Bagfjerdinger

400

1 850

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

200

1 800

ESPAÑA

— Cuartos traseros

400

2 000

FRANCE

— Quartiers arrière

200

1 800

IRELAND

— Hindquarters

200

1 800

ITALIA

— Quarti posteriori

400

1 800

NEDERLAND

— Achtervoeten

200

1 800

ÖSTERREICH

— Hinterviertel

200

1 800

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande désossée —
Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
DANMARK

— Tyksteg (INT 16)

FRANCE

1

2 400

— Semelle (INT 14)
— Rumsteak (INT 16)
— Faux filet (INT 17)

200
200
1

2 400
2 500
4 000

IRELAND

—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

300
300
300
300
300
300

2 750
3 150
2 500
3 200
5 300
3 000

UNITED KINGDOM

—
—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

300
600
600
600
300
500
600

2 650
3 300
2 600
7 350
4 000
4 950
2 950
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2304/98 (DO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98 (EFT L 288 af 27. 10. 1998,
s. 3).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2304/98 (ABl.
L 288 vom 27. 10. 1998, S. 3).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27. 10. 1998, σ. 3).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288, 27.10.1998, p. 3).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2304/98
(JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98 (GU L 288
del 27. 10. 1998, pag. 3).
(1) Zie de bĳlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98 (PB L 288
van 27.10.1998, blz. 3).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288, 27.10.1998,
s. 3), liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288, 27.10.1998, s. 3).”
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VERORDENING (EG) Nr. 2511/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 november 1998
tot w¶ziging van Verordening (EG) nr. 2144/98 betreffende de verkoop, tegen
vooraf forfaitair vastgestelde pr¶zen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde
interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1633/98 (2), en met name op
artikel 7, lid 3,
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2144/98 van de
Commissie (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2320/
98 (4), voorziet in een verkoop uit interventievoorraden
van verscheidene lidstaten; dat de in de genoemde verordening vermelde hoeveelheden en prĳzen moeten worden
gewĳzigd om rekening te houden met de reeds verkochte
voorraden;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2144/98 wordt als volgt gewĳzigd:
1. In artikel 1:
a) wordt het vĳfde streepje vervangen door:
„— ongeveer 2 000 voorvoeten met been, in het
bezit van het Oostenrĳkse interventiebureau;”;
b) wordt het vĳftiende streepje vervangen door:
„— ongeveer 10 000 ton rundvlees zonder been in
het bezit van het interventiebureau van het
Verenigd Koninkrĳk.”.
2. Bĳlage I wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148
210
270
289

van
van
van
van

28. 6. 1968, blz. 24.
28. 7. 1998, blz. 17.
7. 10. 1998, blz. 31.
28. 10. 1998, blz. 25.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BöLAGE — ANEXO — LIITE —
BILAGA
„ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter ( )

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti ( )

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet ( )

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec
os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
BELGIQUE/BELGIE
DEUTSCHLAND
DANMARK
ITALIA
IRELAND
FRANCE
ÖSTERREICH
PORTUGAL
ESPAÑA
NEDERLAND
IRELAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Quartiers avant/Voorvoeten
Vorderviertel
Forfjerdinger
Quarti anteriori
Forequarters
Quartiers avant
Vorderviertel
Quartos dianteiros
Cuartos delanteros
Voorvoeten
Hindquarters

90
2 000
500
2 000
380
2 000
2 000
400
2 000
34
420

(a) (2)

(b) (3)

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
900

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1 050

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande
désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
FRANCE

Jarret arrière d’intervention (INT 11)
Flanchet d’intervention (INT 18)
Jarret avant d’intervention (INT 21)
Épaule d’intervention (INT 22)
Poitrine d’intervention (INT 23)
Avant d’intervention (INT 24)

150
1 000
500
600
250
1 000

800
600
800
1 100
800
1 100

950
750
950
1 250
950
1 250

UNITED
KINGDOM

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
silverside (INT 14)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 000
1 000
1 500
1 500
500
1 000
1 500
500
1 500

700
1 200
1 400
600
1 000
700
1 000
700
1 000

850
1 350
1 550
750
1 150
850
1 100
850
1 150

IRELAND

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

500
500
500
1 000
500
1 000

800
700
800
1 100
800
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250
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Jarrete (INT 11)
Falda (INT 18)
Morcillo (INT 21)
Paleta (INT 22)
Pecho (INT 23)
Cuartos delanteros (INT 24)

0-1
77
1
3
2
4

700
600
800
1 100
800
1 100

21. 11. 98
850
750
950
1 250
950
1 250

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2304/98 (DO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98
(EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2304/98 (ABl. L 288 vom 27.10.1998, S. 3).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4.9.1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27.10.1998, σ. 3).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288,
27.10.1998, p. 3).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98
(GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98
(PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 3).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288,
27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288,
27.10.1998, s. 3).
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos “A” contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση, µνο σε προϊντα “Α” που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 2.
Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
Prix applicable uniquement pour la transformation en produits “A” visés à l’article 3, paragraphe 2.
Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti “A” di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
Preço aplicável para a transformação apenas em produtos “A” referidos no në 2 do artigo 3ë
Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Precio aplicable a la transformación en los productos “B” contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos “A” y productos “B”.
Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση σε προϊντα “Β” που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 3,  σε µεγµα προϊντων Α και προϊντων Β.
Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
Prix applicable pour la transformation en produits “B” visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits “A” et de produits “B”.
Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti “B” di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti “A” e di prodotti “B”.
Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
Preço aplicável para a transformação em produtos “B” referidos no në 3 do artigo 3ë, ou uma mistura de produtos “A” e produtos “B”.
Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.”
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VERORDENING (EG) Nr. 2512/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 november 1998
houdende w¶ziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de
landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties
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 (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
inzonderheid op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat bĳ Verordening (EEG) nr. 3846/87 van
de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 2138/98 (4), op basis van de gecombineerde
nomenclatuur, een landbouwproductennomenclatuur
voor de uitvoerrestituties is vastgesteld;
Overwegende dat bereidingen voor diervoeding op basis
van granen voor uitvoerrestituties in aanmerking komen;
dat de betrokken graanproducten worden gepreciseerd in
voetnoot 2 van sector 4 van de bĳlage bĳ Verordening
(EEG) nr. 3846/87;
Overwegende dat onder deze graanproducten ook
producten van post 1104 voorkomen; dat is gebleken dat
deze producten gedeeltelĳk opnieuw kunnen worden
samengesteld met ingrediënten die normaal niet voor

uitvoerrestituties in aanmerking komen; dat deze mogelĳkheid bĳgevolg moet worden uitgesloten door te
bepalen dat producten van post 1104 als zodanig moeten
worden gebruikt en niet opnieuw mogen zĳn samengesteld;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In de bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt in
voetnoot 2 bĳ sector 4 de zinsnede „1104 (met uitzondering van onderverdeling 1104 30)” vervangen door „1104
(als zodanig en niet opnieuw samengesteld en met uitzondering van onderverdeling 1104 30)”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
126
366
270

van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
24. 12. 1987, blz. 1.
7. 10. 1998, blz. 4.
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VERORDENING (EG) Nr. 2513/98 VAN DE COMMISSIE
van 20 november 1998
houdende w¶ziging van Verordening (EG) nr. 1501/95 tot vaststelling van enkele
toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat
de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en de b¶ verstoring van
de graanmarkt te treffen maatregelen betreft
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 (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 11,
Overwegende dat, ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1501/95 van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2094/98 (4), voor de berekening van
de uitvoerrestitutie voor verwerkte producten bekend
moet zĳn welke verwerkingscoëfficiënten moeten worden
toegepast; dat deze coëfficiënten zĳn vastgesteld in bĳlage
I bĳ de genoemde verordening; dat de coëfficiënten voor
niet-gebrande mout en voor gebrande mout in verband
met de technische ontwikkelingen in de sector moeten
worden aangepast; dat deze coëfficiënten zĳn bĳgewerkt
bĳ Verordening (EG) nr. 2094/98;
Overwegende dat de nieuwe coëfficiënten van toepassing
zĳn vanaf 1 september 1998; dat evenwel voor de berekening van de maandelĳkse verhoging voor de certificaten
die in september voor de uitvoer van mout zĳn gebruikt,
de coëfficiënten blĳven gelden die vóór de bĳ deze verordening vastgestelde wĳziging van toepassing waren;

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

Artikel 1
In de laatste kolom van bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr.
1501/95 worden de verwerkingscoëfficiënten „1 300” en
„1 520” voor niet-gebrande mout van de GN-codes
1107 10 19 en 1107 10 99 en voor gebrande mout van
GN-code 1107 20 00 vervangen door respectievelĳk
„1 270” en „1 490”.
Artikel 2
Verordening (EG) nr. 2094/98 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 september 1998.
Voor uitvoercertificaten die tussen 1 en 30 september
1998 zĳn gebruikt, wordt het bedrag van de maandelĳkse
verhoging evenwel berekend aan de hand van de verwerkingscoëfficiënten die vóór 1 september 1998 van toepassing waren.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 november 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
126
147
266

van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT Nr. 2/98 VAN DE ASSOCIATIERAAD
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerz¶ds, en de Republiek
Letland, anderz¶ds
van 27 oktober 1998
tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Letland aan de
programma’s van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en
onderw¶s
(98/654/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europa-overeenkomst waarbĳ een associatie
tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzĳds, en de Republiek
Letland, anderzĳds (1), inzonderheid op artikel 109,
Overwegende dat Letland, overeenkomstig artikel 109 en
bĳlage XVIII van de Europa-overeenkomst, mag deelnemen aan communautaire kaderprogramma’s, specifieke
programma’s, projecten en andere activiteiten, met name
op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en onderwĳs;
Overwegende dat, overeenkomstig genoemd artikel, over
de voorwaarden voor de deelname van Letland aan deze
activiteiten wordt besloten door de Associatieraad,
BESLUIT:

bĳlagen I en II, die een integrerend deel vormen van dit
besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing voor de duur van Leonardo
da Vinci, Jeugd voor Europa en Socrates.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de
maand volgende op de datum van goedkeuring door de
Associatieraad.
Gedaan te Brussel, 27 oktober 1998.

Artikel 1
Letland neemt deel aan de communautaire programma’s
Leonardo da Vinci, Jeugd voor Europa en Socrates, overeenkomstig de voorwaarden die zĳn opgenomen in de

(1) PB L 26 van 2. 2. 1998, blz. 3.

Voor de Associatieraad
De Voorzitter
W. SCHÜSSEL
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BIJLAGE I
VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME VAN LETLAND AAN LEONARDO DA VINCI,
JEUGD VOOR EUROPA EN SOCRATES
1. Letland neemt deel aan alle activiteiten in het kader van Leonardo da Vinci, Jeugd voor Europa en Socrates
(hierna „de programma’s” genoemd), overeenkomstig, tenzij in dit besluit anders wordt bepaald, de doelstellingen, criteria, procedures en termijnen die zijn vastgelegd in Besluit 94/819/EG van de Raad van 6
december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de
Europese Gemeenschap inzake beroepsopleiding (1), Besluit nr. 818/95/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 maart 1995 houdende aanneming van de derde fase van het programma Jeugd voor
Europa (2), en Besluit nr. 819/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 1995 tot
instelling van het communautaire actieprogramma op het gebied van onderwijs (3).
2. Voor instellingen, organisaties en personen uit Letland gelden met betrekking tot de indiening, evaluatie en
selectie van inschrijvingen dezelfde voorwaarden als voor instellingen, organisaties en personen uit de
Gemeenschap.
De voorbereidings- en opleidingsactiviteiten op taalgebied hebben betrekking op de officiële talen van de
Gemeenschap. In uitzonderingsgevallen zijn andere talen ook mogelijk, indien de uitvoering van een
programma dat vereist.
3. Teneinde de communautaire dimensie van de programma’s te waarborgen, is bij transnationale projecten
en activiteiten waarvoor Letland voorstellen indient, een minimumaantal partners uit de lidstaten van de
Gemeenschap betrokken. Over het precieze aantal wordt besloten in het kader van de tenuitvoerlegging
van de programma’s, rekening houdende met de aard van de verschillende activiteiten, het totaal aantal
partners dat bij een project betrokken is en het aantal landen dat aan de programma’s deelneemt. Projecten
en activiteiten in samenwerking tussen Letland en de EVA-EER-landen of andere derde landen, inclusief
landen die een associatieovereenkomst met de Gemeenschap hebben gesloten en die aan de programma’s
mogen deelnemen, komen niet in aanmerking voor financiële steun van de Gemeenschap.
4. Overeenkomstig de bepalingen van de besluiten inzake Leonardo da Vinci, Jeugd voor Europa en Socrates,
zorgt Letland op nationaal niveau voor de vereiste structuren en mechanismen en neemt het de nodige
maatregelen voor de coördinatie en organisatie van de tenuitvoerlegging van de programma’s op nationaal
niveau.
5. Letland levert ieder jaar een bijdrage aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen,
teneinde de kosten van deelname aan de programma’s te dekken (zie bijlage II).
Het Associatiecomité kan besluiten deze bijdrage aan te passen, voorzover dat wenselijk wordt geacht.
6. De lidstaten van de Gemeenschap en Letland stellen, binnen het kader van de huidige bepalingen, alles in
het werk om het vrije verkeer tussen en het verblijf in Letland en de lidstaten van de Gemeenschap te
vergemakkelijken voor alle studenten, docenten en andere personen die betrokken zijn bij de onder dit
besluit vallende activiteiten.
7. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen
in verband met het toezicht op en de evaluatie van de programma’s, overeenkomstig artikel 10 van het
besluit inzake Leonardo da Vinci, artikel 9 van het besluit inzake Jeugd voor Europa en artikel 8 van het
besluit inzake Socrates, wordt de deelname van Letland permanent geëvalueerd, op basis van partnerschap
tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en Letland. Letland legt de nodige verslagen voor
aan de Commissie en neemt deel aan andere door de Gemeenschap in dit verband ondernomen specifieke
activiteiten.
8. Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 6 van het besluit inzake Leonardo da Vinci, artikel 6 van
het besluit inzake Jeugd voor Europa en artikel 4 van het besluit inzake Socrates, wordt Letland uitgenodigd voor de aan de gewone vergaderingen van de programmacomités voorafgaande coördinatiebijeenkomsten over alle met de tenuitvoerlegging van dit besluit verband houdende vraagstukken. De Commissie stelt
Letland op de hoogte van de resultaten van deze gewone vergaderingen.
9. Bij het inschrijven, het opstellen van overeenkomsten en verslagen en andere administratieve aangelegenheden in verband met de programma’s dient gebruikt te worden gemaakt van een van de officiële talen van
de Gemeenschap.

(1) PB L 340 van 29. 12. 1994, blz. 8.
(2) PB L 87 van 20. 4. 1995, blz. 1.
(3) PB L 87 van 20. 4. 1995, blz. 10.
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BIJLAGE II

FINANCIËLE BöDRAGE VAN LETLAND AAN LEONARDO DA VINCI, JEUGD VOOR
EUROPA EN SOCRATES

1. De financiële bĳdrage van Letland is bestemd voor:
— subsidies en andere financiële steun voor Letlandse deelnemers aan de programma’s;
— financiële steun in het kader van de programma’s voor de werking van de nationale bureaus, voorzover
van toepassing;
— het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de deelname van
Letland.
2. Per begrotingsjaar mag het totaalbedrag aan subsidies en andere financiële steun in het kader van de
programma’s aan Letlandse begunstigden en Letlandse nationale bureaus, na aftrek van de extra administratieve kosten, niet meer bedragen dan de bĳdrage van Letland.
Blĳkt de bĳdrage van Letland aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, na aftrek van
de extra administratieve kosten, hoger te zĳn dan het totaalbedrag aan subsidies en andere financiële steun
voor Letlandse deelnemers aan de programma’s, dan wordt het resterende bedrag door de Commissie
overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar en van de bĳdrage voor dat jaar afgetrokken. Na beëindiging
van de programma’s worden de resterende middelen terugbetaald aan Letland.
3. Leonardo da Vinci
De jaarlĳkse bĳdrage van Letland bedraagt 1 150 000 ECU vanaf 1998. Daarvan is 75 000 ECU bestemd
voor het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de deelname van
Letland.
4. Socrates
De jaarlĳkse bĳdrage van Letland bedraagt:
— 296 000 ECU in 1998 voor de deelname aan hoofdstuk II (schoolonderwĳs, Comenius) en hoofdstuk III
(transversale acties). Daarvan is 19 000 ECU bestemd voor het dekken van de extra administratieve
kosten voor de Commissie als gevolg van de deelname van Letland;
— 868 000 ECU in 1999 voor de deelname aan het volledige programma Socrates, inclusief hoofdstuk I
(Erasmus). Daarvan is 57 000 ECU bestemd voor het dekken van de extra administratieve kosten voor
de Commissie als gevolg van de deelname van Letland.
5. Jeugd voor Europa
De jaarlĳkse bĳdrage van Letland bedraagt:
— 198 000 ECU in 1998 voor de deelname aan de acties AI en BI.
— 300 000 ECU in 1999 voor de deelname aan alle acties van het programma, behalve actie D.
Daarvan is in 1998 en 1999 13 000 ECU respectievelĳk 20 000 ECU bestemd voor het dekken van de extra
administratieve kosten voor de Commissie als gevolg van de deelname van Letland.
6. Het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen,
geldt ook voor het beheer van de bĳdrage van Letland.
Bĳ de inwerkingtreding van dit besluit en aan het begin van 1999 doet de Commissie Letland een verzoek
tot storting toekomen ter hoogte van de bĳdrage van Letland aan de kosten als bĳ dit besluit vastgesteld.
Deze bĳdrage wordt uitgedrukt in ECU en dient te worden overgemaakt op een in ECU gestelde
bankrekening van de Commissie.
De berekening van de jaarlĳkse bĳdrage is gebaseerd op een bĳdrage gedurende een volledig begrotingsjaar.
Indien het besluit van de Associatieraad in de loop van een jaar in werking treedt, wordt de bĳdrage voor
dat jaar aangepast, rekening houdende met de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de programma’s voor dat jaar.
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De bĳdrage van Letland aan de jaarlĳkse kosten als bĳ dit besluit vastgesteld stemt overeen met het verzoek
tot storting en dient uiterlĳk drie maanden na verzending van dit verzoek te worden voldaan. Bĳ vertraging
betaalt Letland rente over het op de vervaldag nog openstaande bedrag. De rentetarieven zĳn die welke
door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking gedurende de maand van de vervaldag worden
toegepast voor transacties in ECU (1), verhoogd met 1,5 procentpunten.
7. Letland financiert de in punt 3, 4 en 5 bedoelde extra administratieve kosten uit de nationale begroting.
8. Het restant van de in punt 3 genoemde jaarlĳkse bĳdrage aan Leonardo da Vinci wordt als volgt betaald:
Letland betaalt in 1998 en 1999 174 000 ECU respectievelĳk 500 000 ECU uit de nationale begroting, en
901 000 ECU respectievelĳk 575 000 ECU uit het nationale PHARE-programma voor Letland voor 1998
en 1999, overeenkomstig de normale PHARE-programmeringsprocedures.
Het restant van de in punt 4 genoemde jaarlĳkse bĳdrage aan Socrates wordt als volgt betaald: Letland
betaalt in 1998 en 1999 0 ECU respectievelĳk 377 000 ECU uit de nationale begroting, en 277 000 ECU
respectievelĳk 434 000 ECU uit het nationale PHARE-programma voor Letland voor 1998 en 1999,
overeenkomstig de normale PHARE-programmeringsprocedures.
Het restant van de in punt 5 genoemde jaarlĳkse bĳdrage aan Jeugd voor Europa wordt als volgt betaald:
Letland betaalt in 1998 en 1999 0 ECU respectievelĳk 130 000 ECU uit de nationale begroting, en 185 000
ECU respectievelĳk 150 000 ECU uit het nationale PHARE-programma voor Letland voor 1998 en 1999,
overeenkomstig de normale PHARE-programmeringsprocedures.

(1) Koers wordt maandelĳks gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen — reeks C.
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BESLUIT Nr. 3/98 VAN DE ASSOCIATIERAAD
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerz¶ds, en de Republiek
Litouwen, anderz¶ds
van 3 november 1998
houdende goedkeuring van de in Besluit nr. 1/97 van het Gemengd Comité
opgenomen w¶zigingen van protocol nr. 3 b¶ de Europa-overeenkomst, uit
hoofde van de Overeenkomst betreffende vr¶handel en met handel verband
houdende zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerz¶ds,
en de Republiek Litouwen, anderz¶ds
(98/655/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de op 12 juni 1995 ondertekende Europa-overeenkomst waarbĳ een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzĳds, en de Republiek Litouwen, anderzĳds, inzonderheid op de artikelen 111 en 132,
Overwegende dat de Associatieraad uit hoofde van artikel
132 van de Europa-overeenkomst op zĳn eerste vergadering alle wĳzigingen van deze overeenkomst vaststelt, met
name van de protocollen en bĳlagen, die vereist zĳn om
de overeenkomst aan te passen aan wĳzigingen van de
Overeenkomst betreffende vrĳhandel en met handel
verband houdende zaken die door het Gemengd Comité
in de periode tussen de ondertekening en de inwerkingtreding van de Europa-overeenkomst zĳn vastgesteld;

Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzĳds, en de
Republiek Litouwen, anderzĳds, wordt gewĳzigd overeenkomstig Besluit nr. 1/97 van het Gemengd Comité van 25
februari 1997 (1) (met de desbetreffende gemeenschappelĳke verklaringen) uit hoofde van de Overeenkomst
betreffende vrĳhandel en met handel verband houdende
zaken tussen de Europese Gemeenschappen, enerzĳds, en
de Republiek Litouwen, anderzĳds.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen en in de Valstybès
zynios (Staatscourant van Litouwen).
Artikel 3

Overwegende dat die wĳzigingen ononderbroken rechtsgeldigheid moeten bezitten en derhalve met ingang van
de inwerkingtreding van de Europa-overeenkomst op
1 februari 1998 van toepassing moeten zĳn,

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt
aangenomen.

BESLUIT:

Gedaan te Brussel, 3 november 1998.
Artikel 1

Protocol nr. 3 betreffende de regels van oorsprong,
gehecht aan de Europa-overeenkomst waarbĳ een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese

Het is van toepassing met ingang van 1 februari 1998.

Voor de Associatieraad
De Voorzitter
W. SCHÜSSEL

(1) PB L 136 van 27. 5. 1997, blz. 1 en Valstybès zynios, nr. 51
van 7. 6. 1997.
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BESLUIT Nr. 2/98 VAN DE ASSOCIATIERAAD
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerz¶ds, en de Tsjechische Republiek, anderz¶ds
van 10 november 1998
tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Tsjechische Republiek aan een programma van de Gemeenschap op het gebied van cultuur
(98/656/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europa-overeenkomst waarbĳ een associatie
tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzĳds, en de Tsjechische
Republiek (1), anderzĳds,
Gelet op het aanvullend protocol bĳ de Europa-overeenkomst waarbĳ een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzĳds, en de Tsjechische Republiek, anderzĳds, betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek aan
communautaire programma’s (2), inzonderheid op de artikelen 1 en 2,
Overwegende dat de Tsjechische Republiek, overeenkomstig artikel 1 aan het aanvullend protocol, mag deelnemen
aan communautaire kaderprogramma’s, specifieke
programma’s, projecten en andere activiteiten, met name
op het gebied van cultuur;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van het
aanvullend protocol, over de voorwaarden voor de deelname van de Tsjechische Republiek aan de in artikel 1
genoemde activiteiten wordt besloten door de Associatieraad,

(1) PB L 360 van 31. 12. 1994, blz. 2.
(2) PB L 317 van 30. 12. 1995, blz. 44.

BESLUIT:

Artikel 1
De Tsjechische Republiek neemt deel aan het programma
Raphaël, overeenkomstig de voorwaarden die zĳn opgenomen in de bĳlagen I en II, die een integrerend deel
vormen van dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing voor de duur van het
programma.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de
maand volgende op de datum van goedkeuring.
Gedaan te Brussel, 10 november 1998.
Voor de Associatieraad
De Voorzitter
J. KAVAN
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BöLAGE I
VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK AAN HET
PROGRAMMA RAPHAËL
1. De Tsjechische Republiek neemt deel aan alle activiteiten in het kader van het programma Raphaël,
overeenkomstig, tenzĳ in dit besluit anders wordt bepaald, de doelstellingen, criteria, procedures en
termĳnen die zĳn vastgelegd in Besluit nr. 2228/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13
oktober 1997 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van het cultureel
erfgoed (1) (hierna „Raphaël” te noemen).
2. Voor instellingen, organisaties en personen uit de Tsjechische Republiek gelden met betrekking tot de
indiening, evalutatie en selectie van inschrĳvingen dezelfde voorwaarden als voor instellingen, organisaties
en personen uit de Gemeenschap.
3. Teneinde de communautaire dimensie van het programma te waarborgen, dient bĳ transnationale projecten
en activiteiten waarvoor de Tsjechische Republiek voorstellen indient, een minimumaantal partners uit de
lidstaten van de Gemeenschap te worden aangetrokken. Over het precieze aantal wordt besloten in het
kader van de tenuitvoerlegging van het programma, rekening houdende met de aard van de verschillende
activiteiten, het aantal partners dat bĳ het project betrokken is en het aantal landen dat aan het programma
deelneemt.
4. De Tsjechische Republiek levert ieder jaar een bĳdrage aan de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen, teneinde de kosten van de deelname aan het programma te dekken (zie bĳlage II). Het
Associatiecomité kan besluiten deze bĳdrage aan te passen, voorzover dat wenselĳk wordt geacht.
5. De lidstaten van de Gemeenschap en de Tsjechische Republiek stellen, binnen het kader van de huidige
bepalingen, alles in het werk om het vrĳe verkeer tussen en het verblĳf in de Tsjechische Republiek en de
lidstaten van de Gemeenschap te vergemakkelĳken voor alle personen die betrokken zĳn bĳ de onder dit
besluit vallende activiteiten.
6. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen
in verband met het toezicht op en de evaluatie van het programma, overeenkomstig artikel 10 van het
besluit inzake Raphaël, wordt de deelname van de Tsjechische Republiek permanent geëvalueerd, op basis
van partnerschap tussen de Tsjechische Republiek en de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De Tsjechische Republiek legt de nodige verslagen voor aan de Commissie en neemt deel aan alle in dit
verband door de Gemeenschap ondernomen activiteiten.
7. Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 7 van het besluit inzake Raphaël, wordt de Tsjechische
Republiek uitgenodigd voor de aan de gewone vergaderingen van het programmacomité voorafgaande
coördinatiebĳeenkomsten over alle met de tenuitvoerlegging van dit besluit verband houdende vraagstukken. De Commissie stelt de Tsjechische Republiek op de hoogte van de resultaten van de gewone
vergaderingen.
8. Bĳ het inschrĳven, het opstellen van overeenkomsten en verslagen en andere administratieve aangelegenheden in verband met het programma dient gebruik te worden gemaakt van een van de officiële talen van
de Gemeenschap.

(1) PB L 305 van 8. 11. 1997, blz. 31.

L 313/23

L 313/24

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BöLAGE II
FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK AAN HET PROGRAMMA
RAPHAËL
1.

De financiële bĳdrage van de Tsjechische Republiek is bestemd voor:
— de financiële ondersteuning van Tsjechische deelnemers aan het programma;
— het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de deelname van
de Tsjechische Republiek.

2.

Per begrotingsjaar mag het totaalbedrag aan subsidies en andere financiële steun in het kader van het
programma aan Tsjechische begunstigden, na aftrek van de extra administratieve kosten, niet meer
bedragen dan de bĳdrage van de Tsjechische Republiek.
Blĳkt de bĳdrage van de Tsjechische Republiek aan de algemene begroting van de Gemeenschap, na
aftrek van de extra administratieve kosten, hoger te zĳn dan het totaalbedrag aan subsidies en andere
financiële steun voor Tsjechische deelnemers aan het programma, dan wordt het resterende bedrag door
de Commissie overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar en van de bĳdrage voor dat jaar afgetrokken.
Na beëindiging van het programma worden de resterende middelen terugbetaald aan de Tsjechische
Republiek.

3.

Raphaël
De jaarlĳkse bĳdrage van de Tsjechische Republiek bedraagt 166 441 ECU vanaf 1998. Daarvan is 11 651
ECU bestemd voor het dekken van de extra administratieve kosten van de Commissie in verband met de
deelname van de Tsjechische Republiek.

4.

Het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Gemeenschap, geldt
ook voor het beheer van de bĳdrage van de Tsjechische Republiek.
Bĳ de inwerkingtreding van dit besluit en aan het begin van ieder jaar doet de Commissie de Tsjechische
Republiek een verzoek tot storting toekomen ter hoogte van de bĳdrage van de Tsjechische Republiek
aan de kosten als bĳ dit besluit vastgesteld.
Deze bĳdrage wordt uitgedrukt in ECU en dient te worden overgemaakt op een in ECU gestelde
bankrekening van de Commissie.
De bĳdrage van de Tsjechische Republiek aan de jaarlĳkse kosten als bĳ dit besluit vastgesteld stemt
overeen met het verzoek tot storting en dient uiterlĳk drie maanden na verzending van dit verzoek te
worden voldaan. Bĳ vertraging betaalt de Tsjechische Republiek rente over het op de vervaldag nog
openstaande bedrag. De rentetarieven zĳn die welke door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking gedurende de maand van de vervaldag worden toegepast voor transacties in ECU, verhoogd met 1,5
procentpunten.

5.

De Tsjechische Republiek financiert de in de punten 3 en 4 bedoelde extra administratieve kosten uit de
nationale begroting.

6.

De Tsjechische Republiek financiert de resterende kosten in verband met de deelname aan het
programma als volgt:

6.1. Raphaël
In 1998, 1999 en 2000 jaarlĳks 74 790 ECU uit de nationale begroting en 80 000 ECU per jaar met
PHARE-middelen.
6.2. De PHARE-bĳdrage is afhankelĳk van de normale programmeringsprocedures van PHARE.
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 november 1998
tot vaststelling van het jaarplan voor de toew¶zing aan de lidstaten van voor het
begrotingsjaar 1999 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3485)
(98/657/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van
10 december 1987 houdende algemene voorschriften voor
de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden
aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan
de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2535/95 (2), en met name op
artikel 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 150/95 (4), en
met name op artikel 3, lid 4, en artikel 6, lid 2,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3149/92 van de
Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 267/96 (6), de uitvoeringsbepalingen vaststelt met
betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de
Gemeenschap; dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
2 van voornoemde verordening de Commissie voor de
uitvoering van de regeling voor de levering van het
bedoelde voedsel aan de meest behoeftige bevolkingsgroepen, een plan moet vaststellen dat met de uit hoofde
van het begrotingsjaar 1999 beschikbare kredieten moet
worden gefinancierd; dat in dat plan in het bĳzonder de
hoeveelheid producten, per soort, die voor uitdeling in
iedere lidstaat uit de interventievoorraden mag worden
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

352 van 15. 12. 1987, blz.
260 van 31. 10. 1995, blz.
387 van 31. 12. 1992, blz.
22 van 31. 1. 1995, blz. 1.
313 van 30. 10. 1992, blz.
36 van 14. 2. 1996, blz. 2.

1.
3.
1.
50.

genomen en de voor de uitvoering van het plan beschikbaar gestelde financiële middelen moeten worden
vermeld; dat in het plan ook de omvang van de middelen
moet worden aangegeven die voor de in artikel 7 van
Verordening (EEG) nr. 3149/92 bedoelde kosten voor het
vervoer van interventieproducten binnen de Gemeenschap moeten worden gereserveerd;
Overwegende dat de bĳ de actie betrokken lidstaten overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3149/92
de nodige gegevens voor dit jaarplan hebben verstrekt;
Overwegende dat bovendien de voor de uitvoering van dit
plan vereiste intracommunautaire overdrachten onder de
in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3149/92 bedoelde
voorwaarden moeten worden toegelaten;
Overwegende dat, om dit plan uit te voeren, moet worden
gespecificeerd welke omrekeningskoersen moeten worden
toegepast op de aan de lidstaten toegewezen financiële
middelen en artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
3813/92 moet worden toegepast;
Overwegende dat voor een optimale benutting van de
begrotingsmiddelen rekening moet worden gehouden
met de mate waarin de lidstaten gebruik hebben gemaakt
van de hun in de vorige begrotingsjaren toegewezen
middelen;
Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig artikel
2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3149/92, bĳ het
opstellen van dit jaarplan het advies heeft ingewonnen
van grote organisaties die met de problemen van de meest
behoeftigen in de Gemeenschap vertrouwd zĳn;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van alle
betrokken Comités van beheer,
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Voor 1999 worden de levensmiddelen die bestemd zĳn
om aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap te
worden verstrekt in het kader van Verordening (EEG) nr.
3730/87, geleverd volgens het in bĳlage I opgenomen
jaarplan.

21. 11. 98
Artikel 3

De bedragen in ecu worden omgerekend in nationale
valuta aan de hand van de op 1 oktober 1998 geldende
koers die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, wordt bekendgemaakt.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 12 november 1998.

Artikel 2
De in bĳlage II bedoelde intracommunautaire overdrachten worden toegestaan.

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BöLAGE I
Jaarplan voor verstrekking van levensmiddelen 1999
a) Voor uitvoering van het programma in elke lidstaat beschikbaar gestelde financiële middelen:
(in ecu)
Lidstaat

Toewĳzing

3 298 000

België
Denemarken

1 095 000

Griekenland

19 276 000

Spanje

51 976 000

Frankrĳk

36 728 000
2 031 000

Ierland

51 414 000

Italië

44 000

Luxemburg
Portugal

19 938 000

Finland

1 200 000
Totaal

187 000 000

b) Hoeveelheid van elke soort uit de interventievoorraden te nemen product voor verstrekking in elke lidstaat binnen de grenzen van de
onder a) aangegeven bedragen:
(in ton)
Producten
Lidstaat

Granen

België

Rijst
(padie)

Olijfolie

3 500

Melkpoeder

Boter

480

Rundvlees
(karkasequivalent)

500

Denemarken

300

Griekenland

14 900

4 500
4 000

Spanje

30 000

12 000

Frankrĳk

17 240

1 800

1 590
3 200

8 154

9 800

3 515

Ierland

60

Italië

500

26 000

21 785

4 000

7 000

5 000

Portugal

6 500

12 500

2 000

4 000

700

Finland

3 760
Totaal

87 000

200
62 985

14 500

24 480

60

20 459

c) Toew¶zing aan Luxemburg voor de aankoop van de Gemeenschap van:
— rundvlees: 17 375 ecu.
— melkpoeder: 24 662 ecu.
Overeenkomstig artikel 2, lid 3, en artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 worden deze bedragen in nationale valuta
omgerekend aan de hand van de op 1 oktober 1998 geldende landbouwomrekeningskoers.
d) De ter dekking van de kosten van vervoer van de interventieproducten tussen de lidstaten vereiste kredieten worden vastgesteld op
3 miljoen ecu.
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BöLAGE II
In het raam van het jaarplan 1999 toegestane intracommunautaire overdrachten
Product

Hoeveelheid
(in ton)

Van

Naar

1. Olĳfolie

2 000

FEGA

INGA

2. Melkpoeder

3 200

Intervention Board

FEGA

3. Melkpoeder

7 000

BLE

AIMA

4. Zachte tarwe

6 500

ONIC

INGA

12 500

FEGA

INGA

4 000

Ierland, ministerie van Landbouw

INGA

7. Rundvlees

200

Denemarken, ministerie van
Landbouw

Finland, ministerie van Landbouw

8. Rundvlees

1 590

Ierland, ministerie van Landbouw

Griekenland, ministerie van
Landbouw

9. Melkpoeder

9 800

BLE

Frankrĳk, ministerie van Landbouw

5. Rĳst
6. Melkpoeder
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RECTIFICATIES
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2499/98 van de Commissie van 19 november 1998 houdende
vaststelling van de restituties welke van toepassing z¶n op bepaalde producten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in b¶lage II van het Verdrag vermelde goederen
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 311 van 20 november 1998)
Bladzĳde 8, in de bĳlage, GN-code 1005 90 00, met betrekking tot de omschrĳving aardappelzetmeel, eerste
streepje, in de derde kolom:
in plaats van: „1,633”,
te lezen:
„1,533”.

Rectificatie op Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998
inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 101 van 1 april 1998)
Op bladzijde 44, bijlage III, eerste kolom:
in plaats van:

„benodigde tijd voor het ontvangen van de kiestoon”

te lezen:

„wachttijd na het kiezen”.
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