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VERORDENING ( EEG) Nr. 3439/83 VAN DE COMMISSIE
van 5 december 1983

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de uitvoer van bepaalde kaas
soorten naar Australië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische 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 zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1600/83 (2), en met name op artikel 17, lid 4, eerste
alinea,

Overwegende dat de Commissie met de Regering van
Australië een regeling is overeengekomen die enerzijds
beoogt niet-toepassing van compenserende rechten bij
invoer in Australië van bepaalde kaassoorten van
communautaire oorsprong en anderzijds verlaging van
de restituties bij uitvoer van deze kaassoorten naar
Australië ;

Overwegende dat een regeling moet worden ingesteld
van verklaringen die de betrokken kaassoorten moeten
vergezellen om de bevoegde diensten van het land van
bestemming in staat te stellen de goederen snel in te
klaren ; dat moet worden verzekerd dat geen enkele
hogere restitutie zal worden toegekend dan die vastge
steld voor de uitvoer naar Australië ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en
-zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen
de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

Artikel 3

Voor de produkten van post 04.04 E I b) 2 bevat vak 7
van de verklaring de vermelding „vochtgehalte op de
vetvrije massa meer dan 47 doch niet meer dan 62
gewichtspercenten".
Artikel 4

De verklaring is slechts geldig voor de daarin vermelde
hoeveelheid . Wanneer evenwel de hoeveelheid ten

hoogste 5 % verschilt van de in de verklaring
vermelde hoeveelheid, wordt zij geacht hiermee
overeen te komen .

Artikel 5

1 . Het origineel en een kopie van de verklaring
moeten worden overgelegd, om te worden geviseerd,
aan het douanekantoor waar de aangifte ten uitvoer is
ingediend voor de in de verklaring vermelde kaas . De
documenten moeten worden overgelegd binnen 60
dagen te rekenen van de dag volgende op die waarop
de verklaring is afgegeven .
2.

Het in lid 1 bedoelde douanekantoor viseert het

origineel en de kopie van de verklaring slechts voor
zover deze gedurende de in lid 1 genoemde geldig
heidsduur van de verklaring aan dit bureau zijn voor
gelegd en mits het derde land van bestemming dat is
vermeld in de aangifte ten uitvoer en in het document
dat gebruikt wordt om in aanmerking te komen voor
de restitutie , overeenstemt met het land waarvoor de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Op verzoek van de belanghebbenden zal een verkla
ring volgens het model in bijlage II worden afgegeven
voor de uitvoer naar Australië van de in bijlage I
bedoelde kaassoorten .

verklaring is afgegeven .
3 . Nadat het origineel en de kopie van de verkla
ring zijn geviseerd worden zij aan de belanghebbende
teruggegeven .

4. Wanneer een controle achteraf wordt gevraagd
door de bevoegde instanties van het land van bestem
ming, brengt de instantie van afgifte deze zo spoedig

mogelijk op de hoogte van het resultaat van de
controle .

Artikel 2

1 . De verklaringen worden afgegeven door de
bevoegde instantie, hierna te noemen instantie van
afgifte, die door elke Lid-Staat wordt aangewezen.
Deze instantie behoudt een kopie van de verklaring.
2.

De instantie van afgifte geeft elke verklaring een
volgnummer. De kopieën hebben hetzelfde volg
nummer als het origineel .
(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 13 .
(2 PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 56.

Artikel 6

1 . Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van
Verordening (EEG) nr. 2730/79 van de Commissie (3)
wordt de kopie van de verklaring waarvan het model is
opgenomen in bijlage II die door de douaneautori
teiten van het derde land van bestemming in het daar
voor bestemde vak is geviseerd, beschouwd als bewijs
bedoeld in lid 3 van het genoemde artikel .
(■') PB nr. L 317 van 12. 12. 1979, blz. 1 .
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2. Wanneer Australië als land van bestemming is
aangegeven op het document dat bij de vervulling van
de douaneformaliteiten bij uitvoer wordt gebruikt om
voor een restitutie in aanmerking te komen mag geen
hogere restitutie worden verleend dan die welke voor
de uitvoer van kaas naar Australië is vastgesteld .
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drukken . Het formaat van de formulieren is 210 x
297 mm .

3. De Lid-Staten van uitvoer kunnen verlangen dat
de op hun grondgebied gebruikte verklaring, behalve
in de Engelse taal, ook wordt opgesteld in één van hun
officiële talen .

Artikel 7
Artikel 8

1 . Het formulier volgens het model van bijlage II
wordt opgemaakt in een origineel en ten minste twee
kopieën .
2.

Het is de taak van de Lid-Staten de in deze veror

dening bedoelde formulieren te drukken of te laten

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1984.

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

Gedaan te Brussel , 5 december 1983 .
Voor de Commissie
Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

Lijst van kaassoorten waarvoor een verklaring volgens het model in bijlage II kan worden
afgegeven

Nr. van het

Omschrijving van de produkten

gemeenschappelijk
douanetarief

ex 04.04 C

04.04 E I b) 1

ex 04.04 E I b) 2

Blauw-groen geaderde kaas, met uitzondering van Roquefort
Cheddar

Andere kaas met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa, van
meer dan 47, doch niet meer dan 62 gewichtspercenten, met uitzondering
van :

— Kefalotyri, Kefalograviera en Kassen, die uitsluitend met schape- en/of
geitemelk zijn vervaardigd

— Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano, Butterkàse, Esrom,
Italico, Kernhem , Saint-Nectaire, Saint-Paulin , Taleggio, Ricotta en Feta
— kaas met een vetgehalte, berekend op de droge stof, van minder dan 19
gewichtspercenten en met een gehalte aan droge stof van ten minste 32
gewichtspercenten
— kaas met een vetgehalte, berekend op de droge stof, van ten minste 19,
doch minder dan 39 gewichtspercenten en met een vochtgehalte, bere
kend op de vetvrije kaasmassa, van ten hoogste 62 gewichtspercenten

i. txporter

CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF CERTAIN

CHEESES TO AUSTRALIA

No

\

\

2. Closing date for presentation for export

5. Member State of production of cheeses

NOTES

El

A. This certificate must be made out in one original and at least two copies.
B. The original and one copy of the certificate must be submitted, for endorsement, to the customs office
at which the customs export formalities for the cheeses covered by the certificate are completed.
C. The endorsed original and copy must be presented to the Australian customs authorities.

6. Invoice(s) No(s)

7. Marks, numbers, number and kind of packages ; type and any brand or trade name of the cheeses, water
content by weight of the non-fatty matter

8. Gross weight (kg)

A

U
E1

\

9. Net weight (kg)

7 . Marks, numbers, number and kind of packages ; type and any brand or trade name of the cheeses

8. Gross weight (kg)

B

ll

\

9. Net weight (kg)

10 . THE ISSUING AGENCY

hereby certifies that if the other conditions are fulfilled , the cheeses listed above will benefit from the refund applicable for exports to
Australia
Place :
Date :

( Stamp)

( Signature )
11

ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE

12 . ENDORSEMENT BY AUSTRALIAN CUSTOMS

Customs formalities for the export to Australia of the cheeses
covered by this certificate have been completed

This is to certify that the abovementioned goods have been
cleared by customs for home use

Customs document :

Place :

Type :

Date :

No :

Date :

( Signature )

( Stamp)

1

ORIGINAL |

4 . ISSUING AGENCY

3. Consignee

1

Signature and stamp of customs :

