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VEEORDENING (EEG) Nr. 1788/92 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1992
tot vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

voor het tijdvak van vijf maanden dat voorafgaat aan de
maand voorafgaande aan het kwartaal waarvoor het

genoemde element wordt berekend ; dat voor dit tijdvak
genomen moet worden het tijdvak van 1 januari tot en
met 31 mei 1992 ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771 /75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector eieren ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1235/89 (2), en met

Overwegende dat het tweede element gelijk moet zijn aan
7 % van het gemiddelde van de sluisprijzen over de vier
kwartalen voorafgaande aan 1 april van ieder jaar ;

name op de artikelen 3 en 7, lid 1 ,

Overwegende dat de heffing op broedeieren moet worden
berekend volgens dezelfde methode als de heffing op

Overwegende dat bij invoer in de Gemeenschap van de in
artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2771 /75
genoemde produkten een heffing moet worden geïnd die
vooraf voor ieder kwartaal wordt vastgesteld ;
Overwegende dat voor de produkten bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2771 /75 de sluisprijzen
vooraf voor ieder kwartaal moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de heffingen en de sluisprijzen in de
sector eieren die laatstelijk bij Verordening (EEG) nr.
743/92 van de Commissie (3) voor de periode van 1 april
tot en met 30 juni 1992 zijn vastgesteld, derhalve opnieuw
moeten worden vastgesteld voor het tijdvak van 1 juli tot
en met 30 september 1992 ;
Overwegende dat de heffing die van toepassing is op
eieren in de schaal uit twee elementen is samengesteld ;
Overwegende dat het eerste element gelijk moet zijn aan
het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap
enerzijds en die op de wereldmarkt anderzijds, van de
hoeveelheid voedergranen zoals vastgesteld in bijlage I
van Verordening (EEG) nr. 2773/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende vaststelling van de voorschriften
voor de berekening van de heffing en de sluisprijs voor
eieren (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
4155/87(0 ;
Overwegende dat de prijs van de hoeveelheid voeder
granen in de Gemeenschap moet worden vastgesteld
volgens het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 2773/75 ; dat de wereldmarktprijs van dezelfde
hoeveelheid moet worden vastgesteld volgens het
bepaalde in artikel 3 van dezelfde verordening ;
Overwegende dat artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
2773/75 bepaalt dat de wereldmarktprijs van elke graan
soort gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de
cif-prijzen, welke voor deze graansoort zijn vastgesteld
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eieren in de schaal ; dat evenwel de in aanmerking te
nemen hoeveelheid voedergranen die moet zijn, welke is
aangegeven in bijlage I van Verordening (EEG) nr.
2773/75 ; dat het tweede element gelijk moet zijn aan
7 % van het gemiddelde der sluisprijzen voor
broedeieren ;

Overwegende dat de heffing op de produkten bedoeld in
artikel 1 , lid 1 , onder b), van Verordening (EEG) nr.
2771 /75 moet worden afgeleid van de heffing op eieren in
de schaal aan de hand van de coëfficiënten vastgesteld in

de bijlage van Verordening nr. 164/67/EEG van de
Commissie van 26 juni 1967 houdende vaststelling van de
elementen voor de berekening van de heffing en
sluisprijzen voor afgeleide produkten in de sector
eieren (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
4155/87 ;

Overwegende dat de sluisprijs voor eieren in de schaal uit
twee bedragen is samengesteld ;
Overwegende dat het eerste bedrag gelijk moet zijn aan de
wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen zoals
vastgesteld in bijlage II van Verordening (EEG) nr.
2773/75 ;

Overwegende dat de prijs van deze hoeveelheid granen
moet worden vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 4,
leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 2773/75 ;
Overwegende dat dit artikel 4 bepaalt dat de prijs op de
wereldmarkt van elke graansoort gelijk is aan het reken
kundig gemiddelde van de cif-prijzen welke voor deze
graansoort zijn vastgesteld voor het tijdvak van vijf
maanden dat voorafgaat aan de maand voorafgaande aan
het kwartaal waarvoor het genoemde element wordt
berekend ; dat voor dit tijdvak genomen moet worden het
tijdvak van 1 januari tot en met 31 mei 1992 ;
Overwegende dat het
voederkosten alsmede
commercialisatiekosten
steld in bijlage II van

tweede bedrag dat de overige
de algemene produktie- en
vertegenwoordigt, wordt vastge
Verordening (EEG) nr. 2773/75 ;

(é) PB nr. 129 van 28. 6. 1967, blz. 2578/67.
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Overwegende dat de sluisprijs voor broedeieren moet
worden berekend volgens dezelfde methode als wordt
toegepast voor de berekening van de sluisprijs voor eieren
in de schaal ; dat de prijs voor de hoeveelheid voeder
granen evenwel die moet zijn van de hoeveelheid vastge
steld in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2773/75 ; dat
het forfaitaire bedrag datgene is dat is vastgesteld in
dezelfde bijlage ;

Overwegende dat de sluisprijzen voor de produkten
bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder b), van Verordening
(EEG) nr. 2771 /75 moeten worden afgeleid van de
sluisprijs voor eieren in de schaal en wel rekening
houdende met de minderwaarde van de grondstof, met de
volgens artikel 5, lid 2, van die verordening vastgestelde
coëfficiënten voor deze produkten en met een forfaitair
bedrag als vastgesteld in de bijlage van Verordening nr.
164/67/EEG ;

Overwegende dat ten aanzien van de minderwaarde die

moet worden aangehouden voor de berekening van de
sluisprijzen voor de heelei-produkten in de eerste plaats
rekening dient te worden gehouden met het niet bestaan
van bepaalde bijzondere afzetkosten als voor eieren in de
schaal, alsmede met een percentage waarin de lagere prijs,
welke in het algemeen verkregen wordt voor de eieren
bestemd voor de uitslagbedrijven, tot uiting wordt
gebracht ; dat deze van de sluisprijs voor eieren in de
schaal

af

te

trekken

commercialisatiekosten

kunnen

worden geraamd op 0,0967 ecu per kg ; dat het
percentage waarmede deze verlaagde sluisprijs moet
worden verminderd, kan worden geraamd op 20 ;

Overwegende dat ten aanzien van de minderwaarde die
moet worden aangehouden bij de berekening van de
sluisprijzen voor eigeel rekening moet worden gehouden
met dezelfde commercialisatiekosten als voor heelei

produkten ; dat evenwel rekening moet worden gehouden
met een percentage dat lager is dan hetgeen wordt aange
houden voor de heelei-produkten, aangezien de produktie
van eigeel het gebruik van verse eieren vereist ; dat dit
percentage kan worden geraamd op 7 ;
Overwegende dat, krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit
91 /482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Economische Gemeenschap ('), geen heffingen

Nr. L 182/57

worden toegepast bij invoer van produkten van oorsprong
uit de landen en gebieden overzee ; dat, krachtens artikel
101 , lid 4, van bovengenoemd besluit, bij invoer van
bepaalde produkten van oorsprong uit de landen en
gebieden overzee een speciaal bedrag zal worden geheven
om te voorkomen dat produkten van oorsprong uit deze
landen en gebieden qua tarief gunstiger worden
behandeld dan soortgelijke produkten die uit Spanje of
Portugal worden ingevoerd in de Gemeenschap in haar
samenstelling op 31 december 1985 ;
Overwegende dat bij de Verordeningen (EEG) nr.
518/92 (2), (EEG) nr. 519/92 0 en (EEG) nr. 520/92 0 van
de Raad van 27 februari 1992 houdende bepaalde
voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereen
komsten betreffende de handel en aanverwante zaken

tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en
respectievelijk de Republiek Polen, de Republiek
Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve
Republiek anderzijds een regeling voor de verlaging van
de heffingen bij invoer van bepaalde produkten is
ingevoerd ; dat bij Verordening (EEG) nr. 579/92 van de
Commissie 0, de bepalingen zijn vastgesteld inzake de
wijze waarop de in deze overeenkomsten bedoelde
regeling moet worden toegepast in de sector eieren ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2771 /75
bedoelde heffingen en de in artikel 7 van die verordening
bedoelde sluisprijzen voor de in artikel 1 , lid 1 , van die
verordening genoemde produkten worden vastgesteld in
de bijlage.
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 1992.

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

Gedaan te Brussel, 1 juli 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 1 juli 1992 tot vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren (2)

GN-code

Sluisprijs

Bedrag
der heffingen

in ecu/ 100 stuks

in ecu/ 100 stuks

0407 00 11

51,72

0407 00 19

10,99

in ecu/100 kg

0408 19 19

83,64
406,57
183,85
195,90

0408 91 10

341,24

0408 99 10

90,41

0407 00 30
0408 11 10
0408 19 11

12,83 (')
3,92 (')
in ecu/ 100 kg

33,69

157,67 (')
68,73 (')
73,44 0
152,28 (')
39,08 (■)

(') Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van
de Interimovereenkomsten die de Gemeenschap met Polen, Tsjecho
slowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig

het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 579/92 afgegeven certificaat
EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage bij die verordening
aangegeven heffingen.
(2) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten
van oorsprong uit de LGO met vrijdom van heffingen in de Gemeen
schap worden ingevoerd.
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