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e) eenden, dood, niet in stukken gesneden, geplukt,
schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, met
of zonder hart, lever en spiermaag, genoemd
„eenden 70 % " ;
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g) ganzen, dood, niet in stukken gesneden, geplukt,
schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, met
of zonder hart en spiermaag, genoemd „ganzen
75 % ".

Artikel 2

f) ganzen, dood, niet in stukken gesneden, geplukt,
uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten,
genoemd „ganzen 82 % " ;

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

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

Brussel, 24 april 1968 .
Voor de Commissie

De Voorzitter

Jean REY

VERORDENING (EEG) Nr. 566/68 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 1968

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 222/68, voor wat betreft de restitutie
die van toepassing is op bepaalde produkten in de sector varkensvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 121/67/EEG van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector varkensvlees (*),
inzonderheid op artikel 15 , lid 5 , eerste zin, en lid 6,
en op artikel 22, tweede alinea,
Overwegende dat de restituties die van toepassing

zijn in de sector varkensvlees voor het tijdvak dat
begint op 27 februari 1968 werden vastgesteld door
Verordening ( EEG ) nr. 222/68 van de Commissie van
23 februari 1968 (2), gewijzigd door Verordening
( EEG ) nr. 426/68 van de Commissie van 8 april
1968 (3 ) ;

Overwegende dat Verordening nr. 177/67/EEG van
de Raad van 27 juni 1967 ( 4) de algemene regels
met betrekking tot het toekennen van restituties bij
uitvoer in de sector varkensvlees en de criteria voor

de vaststelling van het bedrag van deze restituties
(») PB nr. 117 van 17. 6. 1967, blz. 2283 / 67.

(2) PB nr. L 49 van 27. 2. 1968, blz. 5 .
(3) PB nr. L 88 van 9. 4 . 1968, blz. 10.
(4) PB nr. 130 van 28 . 6 . 1967, blz. 2614/67.

heeft opgesteld ; dat krachtens artikel 4 van deze
verordening de restitutie voor de Gemeenschap, voor
de produkten vermeld in artikel 1 , lid 1 , van Veror
dening nr. 121 /67/EEG, kan verschillen naargelang
de bestemming van deze produkten, wanneer de toe
stand op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten zulks noodzakelijk maken ;

Overwegende dat de toestand op de markt voor
varkens in de Gemeenschap momenteel gekenmerkt
wordt door een belangrijke daling der prijzen ; dat
uitzonderlijke mogelijkheden tot uitvoer zich mo
menteel voordoen, zowel naar Portugal als naar
Zuid-Vietnam ; dat het derhalve gewenst is om een
restitutie vast te stellen , die verschilt naar gelang van
deze bestemmingen ;

Overwegende dat de restitutie die nodig is om de
uitvoer naar bovenvermelde landen mogelijk te ma
ken , betrekkelijk hoog is ; dat het bijgevolg nodig
is om nauwkeurig en snel de uitwerking van deze
restitutie op de ontwikkeling van de toestand op
de markt der Gemeenschap te kennen ; dat het te
dien einde gewenst is om een regeling tot medede
ling der uitvoeren in te stellen, die alle mogelijk
heden waarborgen biedt ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte

maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor varkensvlees ,
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— de aanduiding van de tariefpost der uitge

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

voerde produkten,

VASTGESTELD :

Artikel 1

— de datum van vervulling der douaneformali
teiten bij uitvoer.

De artikelen 1 a, 1 b en 1 c van Verordening (EEG )
nr. 222/68 , gewijzigd door Verordening (EEG ) nr.
426/68 , worden vervangen door de volgende arti

Artikel 1 b

kelen :

De in bijlage II genoemde bureaus delen de derde
werkdag van elke week aan de Commissie mede,
de hoeveelheden produkten, per tariefpost opge
steld, die overeenkomstig de mededelingen, ver
meld in artikel 1 a, het voorwerp van douane
formaliteiten bij uitvoer in de loop der voor
afgaande week hebben uitgemaakt.

„ Artikel 1 a

Onverminderd de overige bepalingen van de ge
meenschappelijke regeling en in het bijzonder
die van Verordening nr. '1041 /67/EEG van de
Commissie van 21 december 1967 houdende uit

voeringsbepalingen inzake de verlening van resti
tuties bij de uitvoer van produkten waarvoor een
stelsel van gemeenschappelijke prijzen geldt (1 ),
wordt het recht op verlening van de bijzondere
restitutie bij uitvoer naar Griekenland, naar Po
len, naar Portugal en naar Zuid-Vietnam, afhan
kelijk gesteld van de mededeling door de expor
teur aan een van de in bijlage II genoemde bu
reaus, dat de douaneformaliteiten bij uitvoer bin
nen een termijn van twee werkdagen, te rekenen
vanaf de datum van vervulling van deze formali
teiten , werden vervuld .
De mededeling omvat :
— de hoeveelheden uitgevoerde produkten, in
nettogewicht,

Artikel 1 c

Het in ontvangst nemen van het in artikel 1 , lid
1 , van Verordening nr. 1041 /67/EEG bedoelde
document wordt in de zin van deze verordening
beschouwd als het vervullen van de douanefor

maliteiten bij uitvoer".
Artikel 2

In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 222/68 ,
gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 426/68 , wor
den de aanduidingen van de onderverdeling ex 02.01
A III a) 1 vervangen door de volgende aanduidingen :
(R.E./100 kg)

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld, of bevro

„ex 02.01

ren :

AHI

van varkens :

a)

van huisdieren :

1.

Hele of halve varkens, ook indien zonder kop, poten of
zonder bladreuzel

— voor uitvoer naar Griekenland, Polen, Portugal, en
Zuid-Vietnam

31,5000

— voor uitvoer naar andere derde landen

13,6361 "

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 10 mei 1968 .

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

Gedaan te Brussel, 7 mei 1968 .
Voor de Commissie
De Voorzitter

Jean REY

(*) PB nr. 314 van 23 . 12. 1967, blz. 9 .

