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I

(Mededelingen)

COMMISSIE
ECU (')
23 maart 1992

(92 / C 73 /01 )

Bedrag in nationale valuta voor één eenheid :
Escudo

Belgische en

Luxemburgse frank

42,0704

US-dollar

176,024
1,22440

Duitse mark

2,04414

Zwitserse frank

1,85803

Gulden

2,30126

Zweedse kroon

7,41313

Pond sterling

0,713437

Noorse kroon

8,02227

Deense kroon

7,93106

Canadese dollar

1,45826

Franse frank

6,93011

Oostenrijkse schilling

Lire

1536,27

Iers pond
Griekse drachme
Peseta

0,766112

Finse mark
Yen

14,3843
5,56735
163,666

236,811

Australische dollar

1,60957

129,024

Nieuwzeelandse dollar

2,22618

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die elke
gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen :
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen ;

— zijn eigen telexadres geven ;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de omwisse
lingskoersen van de ecu per telex geeft ;
— de mededeling niet onderbreken vóór het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken ,, ffff".

Noot : De Commissie heeft ook een telex met automatisch antwoordmechanisme (nr. 21791 ) in gebruik die
een aantal dagelijkse gegevens verstrekt voor de berekening van de monetaire compenserende

bedragen in het kader van de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(') Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van 30 . 12 . 1978 ,
blz. 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1971 / 89 (PB nr. L 189 van 4 . 7 . 1989, blz. 1 ).
Besluit 80 / 1 184/ EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé) (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980 , blz . 34).

Beschikking nr. 3334/ 80 /EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980 , blz . 27).

Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van de

Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20 . 12 . 1980, blz. 23).

Verordening (EEG) nr. 3308 / 80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van 20 . 12 . 1980 ,
blz . 1 ).

Beschikking van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981 (PB
nr . L 311 van 30 . 10 . 1981 , blz . 1 ).
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Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Richtlijn 88/378/EEG van
de Raad (') betreffende de lijst van door de Lid-Staten erkende instanties belast met de uitvoe
ring van het EG-typeonderzoek als bedoeld in artikel 8, lid 2, en in artikel 10 van de richtlijn
(veiligheid van speelgoed)
(92/ C 73 /02)

Lijst van de door Italië ter kennis gebrachte instanties, zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 , van
Richtlijn 88 / 378 / EEG , als zijnde in overeenstemming met de in bijlage III van voornoemde
richtlijn voorziene voorwaarden .

Toegekend nummer:
88 / 378 — I — 0037 Istituto italiano sicurezza dei giocattoli, Via del Ricardo n . 18 , 1-20128
Milano (tel. (02) 26 30 02 70 ; telefax (02) 26 30 02 78 ).
De Commissie werkt de huidige lijst bij (2).
(') PB nr. L 187 van 16 . 7 . 1988 , blz . 1 .
C) PB nr. C 154 van 23 . 6 . 1990 , blz . 3 ;
PB nr. C 162 van 3 . 7 . 1990 , blz . 25 ;
PB nr. C 278 van 6 . 1 1 . 1990, blz . 3 ;
PB nr. C 320 van 20 . 12 . 1990 , blz . 3 ;
PB nr. C 13 van 19 . 1 . 1991 , blz . 3 ;
PB nr. C 32 van 7 . 2 . 1991 , blz . 6 ;
PB nr. C 68 van 16 . 3 . 1991 , blz . 3 ;
PB nr. C 264 van 10 . 10 . 1991 , blz . 4 ;
PB nr. C 272 van 17 . 10 . 1991 , blz. 3 ;
PB nr. C 279 van 26 . 10 . 1991 , blz . 4 ;

PB nr. C 282 van 29 . 10 . 1991 , blz. 12 (rectificatie);
PB nr. C 307 van 27 . 11 . 1991 , blz . 3 ;
PB nr. C 25 van 1 . 2 . 1992 , blz . 3 .

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

C 58/91 (NN 144/91 )
Duitsland

(92 /C 73 /03)

(Artikelen 92 tot en met 94 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap)

Bekendmaking van de Commissie overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EEG-Verdrag, aan
de andere Lid-Staten en andere belanghebbenden betreffende de steun welke de Duitse Rege
ring heeft verleend aan Carl Zeiss Jena, Jenoptik en Jenaer Glaswerk
Bij onderstaand schrijven heeft de Commissie de Duitse

Regering in kennis gesteld van haar beslissing de proce
dure van artikel 93 , lid 2 , in te leiden .

Jenoptik Carl Zeiss Jena, Carl Zeiss Oberkochen, Jenaer
Glaswerk en Schott Glaswerke werd op 25 juni 1991 ge
sloten . In de overeenkomst is bepaald dat Jenoptik Carl
Zeiss Jena in twee bedrijven wordt opgedeeld :

„ In antwoord op verschillende verzoeken om informatie
heeft Uw Regering de Commissie bij schrijven van 22
oktober 1991 in kennis gesteld van de voorwaarden
waarop Jenoptik Carl Zeiss Jena en Jenaer Glaswerk ge
privatiseerd is .

— Jenoptik.

De verkoopovereenkomst tussen de Treuhandanstalt
(THA), de deelstaten Baden-Wurtemberg en Thuringen,

Jenaer Glaswerk zal onder eigen naam blijven bestaan .

— Carl Zeiss Jena (CZJ) en
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In het contract is herhaaldelijk sprake van bijstand uit
openbare middelen ; in sommige gevallen moet deze
waarschijnlijk worden aangemerkt als een vorm van
overheidssteun :

— de THA zal aan CZJ 110 miljoen DM verschaffen in
de vorm van kapitaal ;

— de THA zal 477 miljoen DM verschaffen aan Thu

ringen, met dien verstande dat dit bedrag aan CZJ
zal worden doorgegeven ; een deel dient als compen
satie voor de verliezen die CZJ naar verwachting de
komende vijf jaar zal lijden ; een tweede gedeelte, dat
zal worden gebruikt voor de financiering van de ac
tiva die CZJ van Jenoptik Carl Zeiss Jena zal overne
men , kan wellicht ook een vorm van overheidssteun

zijn , tenzij kan worden aangetoond dat hiertegenover
een hogere verkoopprijs staat voor de desbetreffende
activa ;

— Jenoptik (het voormalige Jenoptik Carl Zeiss Jena
minus de door CZJ overgenomen kernactiviteiten) zal
eigendom worden van de deelstaat Thuringen. De
THA zal aan Thuringen 921 miljoen DM verschaf
fen, waarmee leningen zullen worden afgelost, af
vloeiingen en pensioensrechten gefinancierd en aan
loopverliezen gecompenseerd ;

— Jenoptik zal tevens van Thuringen uit eigen middelen
800 miljoen DM ontvangen , waarmede de sanering
van het bedrijf wordt gefinancierd ;

Nr. C 73 / 3

Afgezien van deze maatregelen die, naar de Commissie
reden heeft aan te nemen , een vorm van overheidssteun

zijn, zijn er nog bepaalde maatregelen waarover de
Commissie gaarne gegevens zou ontvangen om te kun
nen nagaan of deze bijkomende steun omvatten :

— de vrijstelling van milieuverplichtingen voor Jenoptik,
CZJ en Jenaer Glaswerk ; Uw Regering wordt ver
zocht te bevestigen dat uitsluitend vóór 1 juli 1990
veroorzaakte milieuschade onder deze vrijstellingen
valt, overeenkomstig de beschikking van de Commis
sie inzake de werkzaamheden van de THA ;

— de vrijschelding van schulden welke dateren uit het
voorgaande systeem — 992 miljoen DM voor Jenop
tik en een deel van de 240 miljoen DM voor Jenaer
Glaswerk; Uw Regering wordt verzocht te bevestigen
dat deze vrijschelding strookt met de beschikking van
de Commissie inzake de werkzaamheden van de

THA ;

— de prijs die door CZJ is betaald voor de activa die
zijn overgenomen van het vorige bedrijf Jenoptik
Carl Zeiss Jena — aanvankelijk 140 miljoen DM, la
ter verminderd tot 115 miljoen DM ; Uw Regering
wordt verzocht de Commissie mede te delen hoe dit

bedrag is berekend ;
— tevens wordt Uw Regering verzocht de Commissie in
kennis te stellen van de wijze waarop men is geko
men tot de symbolische door Carl Zeiss Oberkochen
betaalde prijs voor 51 % van CZJ en door Schott
Glaswerke voor 51 % van Jenaer Glaswerk ; tevens
vernam de Commissie gaarne tegen welke prijs en op
welke voorwaarden Carl Zeiss Oberkochen de reste

— de THA en Thuringen zijn bereid om maximaal 300
miljoen DM aan Jenoptik te verschaffen ter compen
satie van onvoorziene verdere verliezen in de eerste

rende 49 % van CZJ van Jenoptik en Schott Glas
werke de resterende 49 % van Jenaer Glaswerk van
Thuringen zal overnemen ;

vijf jaar ;

— de THA zal 240 miljoen DM overdragen aan Thu

ringen om Jenaer Glaswerk kapitaal te verschaffen en
de verliezen tot 31 december 1994 te compenseren ;

— tevens wil de Commissie gaarne nader worden geïn
formeerd over de wijze waarop de kwijtschelding van
vorderingen van de Carl Zeiss Stiftung is verwerkt in
bovengenoemde verkoopprijzen en in de verschil
lende maatregelen ;

in dit verband wordt Uw Regering verzocht om de
Commissie in kennis te stellen van het bedrag van de
„Altschulden " dat in dit bedrag is begrepen ;

— meer in het algemeen zou de Commissie gaarne ver
nemen of de overeenkomst in kwestie tot stand kwam

— Thuringen zal 45 miljoen DM uit eigen middelen aan
Jenaer Glaswerk verschaffen ;

— de THA is bereid om een deel van bijkomende zeer

hoge verliezen die Jenaer Glaswerk in deze periode
zal lijden, te compenseren .

na een open, niet aan voorwaarden gebonden aanbe
steding, of dat de hereniging van Carl Zeiss voor Uw

Regering een doorslaggevende overweging was .
Op grond van de gegevens waarover de Commissie be
schikt, is zij van oordeel dat de verschillende steunmaat
regelen vallen onder artikel 92, lid 1 , van het EEG-Ver
drag. CZJ, Jenaer Glaswerk en — in zekere mate ook —
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Jenoptik zullen van meet af aan optische instrumenten en
optisch en speciaal glas vervaardigen en ten verkoop aan
bieden . De produktie daarvan zal in de loop der jaren
toenemen totdat het gehele personeel bij produktieve
werkzaamheden betrokken is . Ten aanzien van Jenoptik
zij erop gewezen dat dit bedrijf onderzoekwerkzaamhe
den op contractbasis zal uitvoeren en hi-tec-investerin
gen naar Jena zal aantrekken, waardoor de mededinging
kan worden vervalst en het handelsverkeer tussen de Lid

Staten worden beïnvloed . De Commissie zou gaarne na

dere gegevens ontvangen over de herstructurering, de
produktie van CZJ, Jenoptik en Jenaer Glaswerk in de
komende vijf jaar naar volume en aard van de produkten
en de te verwachten levensvatbaarheid van deze bedrij
ven . De Commissie zou tevens gaarne vernemen wat
wordt verstaan onder de kernactiviteiten die door CZJ

zijn overgenomen en de aard van de overige produktieve
en andere werkzaamheden bij Jenoptik. Voorts zou de
Commissie graag weten met welke instrumenten Jenoptik
investeringen in Jena denkt aan te trekken . Tenslotte
wijst de Commissie erop dat in het geheel geen gegevens
zijn verstrekt over de werkzaamheden van Jenaer Glas
werk of de personeelssterkte van dit bedrijf.
De Commissie heeft een voorlopig onderzoek ingesteld
naar de mogelijkheden om een van de uitzonderingen
van artikel 92 toe te passen op de verschillende steun
maatregelen . De Commissie wijst erop dat voor de sane
ring van de drie bedrijven — voor zover deze voor subsi
die in aanmerking komen — ook op grond van reeds
bestaande regelingen steun zal worden verleend .
Tevens wijst de Commissie erop dat in de steun van 921
miljoen DM aan Jenoptik een uitkering van 521 miljoen
DM aan afvloeiende werknemers is opgenomen, alsmede
een storting van 300 miljoen DM in het pensioenfonds
van het personeel ter zake van het tijdvak vóór 28 fe

24 . 3 . 92

tueel ter zake van de steunmaatregelen relevante infor
matie kenbaar te maken, en met name de in dit schrijven
gestelde specifieke vragen te beantwoorden.

Er zij op gewezen dat de Commissie gerechtigd is om,
bij uitblijven van een reactie van de Duitse Regering of
indien het desbetreffende antwoord ontoereikend is,
overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van
14 februari 1990 inzake C-301 / 87 (Boussac), een eind
beslissing in de zin van artikel 93 , lid 2 , van het EEG
Verdrag te nemen en de verenigbaarheid van de steun
maatregel uitsluitend te beoordelen op grond van de ge
gevens waarover zij beschikt en in voorkomend geval te

verlangen dat reeds verleende steun door terugvordering
ongedaan wordt gemaakt.

De Commissie wijst erop dat bovengenoemde verkoop
overeenkomst in juni 1991 is gesloten , maar dat het
grootste deel van de steun gespreid aan de drie bedrijven
zou worden uitbetaald . De Commissie wijst Uw Rege
ring op artikel 93 , lid 3 , van het EEG-Verdrag en ver
langt dat Uw Regering binnen tien werkdagen na kennis
geving van dit schrijven bevestigt zich te zullen onthou
den van het uitkeren van onder deze procedure vallende
steun , totdat de Commissie een eindbeslissing heeft ge
nomen waarin hieraan goedkeuring wordt verleend . Zo
lang deze bevestiging niet is gegeven , behoudt de Com
missie zich het recht voor om een beschikking te nemen
waarin van Uw Regering wordt verlangd dat de betalin
gen worden opgeschort (zie brief van de Commissie van
4 maart 1991 aan de Lid-Staten betreffende de procedu
res voor de kennisgeving van steunvoornemens en proce
dures welke van toepassing zijn indien steun in strijd met
de voorschriften van artikel 93 , lid 3 , van het EEG-Ver
drag is verleend).

bruari 1991 . De Commissie is van oordeel dat deze twee

steunmaatregelen ten goede komen aan de werknemers
van de voormalige vennootschap Jenoptik Carl Zeiss
Jena, en dat de omstandigheden waarin het handelsver
keer in de Gemeenschap plaatsvindt hierdoor niet wor
den beïnvloed in een mate die strijdig is met het gemeen
schappelijk belang. De maatregelen kunnen dan ook als
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden
beschouwd .

Ten aanzien van de overige steunmaatregelen is de Com
missie van oordeel dat zij in dit stadium en gezien de

gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt,
niet in aanmerking komen voor toepassing van één van
de in artikel 92 van het EEG-Verdrag genoemde uitzon
deringen .
Mitsdien heeft de Commissie besloten om ten aanzien

van deze steunmaatregelen de procedure van artikel 93,
lid 2 , van het EEG-Verdrag in te leiden .

Voorts wijst de Commissie op de mededeling in Publika

tieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 318 van 24
november 1983 , bladzijde 3 , welke inhoudt dat onrecht
matig toegekende steun die is toegekend voordat de
Commissie een eindbeslissing heeft genomen, kan wor
den teruggevorderd van de bedrijven die deze steun heb
ben ontvangen .

Het ongedaan maken van deze steunmaatregel houdt te
vens een rentevergoeding in overeenkomstig de procedu
res en bepalingen van de Duitse wet, met name die,
welke betrekking hebben op de moratoire interest over
schulden aan de Staat, welke interest verschuldigd is
vanaf de datum waarop de onrechtmatig toegekende
steun is verleend . Deze maatregel is nodig om de voor
gaande situatie te herstellen (*) door alle financiële voor
delen teniet te doen die de ontvangers van de onrecht
matig verleende steun vanaf de datum van toekenning
van deze steun zouden hebben genoten .

In het kader van deze procedure stelt de Commissie Uw

Regering in de gelegenheid om binnen één maand na
kennisgeving van dit schrijven zijn opmerkingen en even

(') Arrest van 21 maart 1990 in zaak C-142 / 87 , Tubemeuse .
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De Commissie verzoekt de Duitse autoriteiten tevens om

De Commissie maant de andere Lid-Staten en andere

de bedrijven die steun hebben ontvangen onverwijld in
kennis te stellen van het inleiden van de procedure en
van het feit dat eventueel onrechtmatig ontvangen steun
bedragen moeten worden terugbetaald .

belanghebbenden aan, haar hun opmerkingen over de
betrokken maatregelen kenbaar te maken door deze bin

nen een maand na dagtekening van deze bekendmaking
te zenden naar het volgende adres :
Commissie van de Europese Gemeenschappen,

De Commissie deelt Uw Regering mede dat zij de an
dere Lid-Staten en andere belanghebbenden door be
kendmaking in het Publikatieblad van de Europese Ge
meenschappen zal aanmanen haar hun opmerkingen ken
baar te maken ."

Wetstraat 200 ,
B-1049 Brussel .

Deze opmerkingen zullen aan de Duitse Regering worden
medegedeeld.
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II

( Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de accijnzen op uit landbouwgewassen
gewonnen motorbrandstoffen
(92 /C 73 /04)

COM(92) 36 def.

(Door de Commissie ingediend op 5 maart 1992)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 99 ,

oliën, passen de Lid-Staten overeenkomstig de bepalin
gen van onderhavige richtlijn een verlaagd accijnstarief
toe op bepaalde uit landbouwprodukten gewonnen
motorbrandstoffen .

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité ,

Overwegende dat uit landbouwprodukten gewonnen
brandstoffen van belang zijn uit het oogpunt van het
communautaire landbouw- en energiebeleid ;

Artikel 2

De produkten die uit hoofde van deze richtlijn met een
lager tarief worden belast, zijn :
1 . uit landbouwprodukten of plantaardig materiaal ge
wonnen ethanol (hierna bio-ethanol genaamd) zoals
beschreven in post 2207 20 00 10 / 80 van het geïnte
greerde tarief van de Europese Gemeenschappen, on
geacht of het produkt rechtstreeks wordt gebruikt of
eerst chemisch wordt gewijzigd ;

minder vervuilende brandstoffen aan te moedigen ;

2 . uit landbouwprodukten of plantaardig materiaal ge
wonnen methanol zoals beschreven in onderverdeling
2905 11 00 van de gecombineerde nomenclatuur, on
geacht of het produkt rechtstreeks wordt gebruikt of
eerst chemisch wordt gewijzigd ;

Overwegende dat algemeen wordt erkend dat uit her
nieuwbare landbouwprodukten gewonnen brandstoffen
een gunstig effect op het milieu hebben ;

3 . plantaardige oliën zoals beschreven in de onderverde

Overwegende dat het, ten einde schadelijke emissies te
beperken, dienstig is de ontwikkeling en het gebruik van

Overwegende dat een financiële stimulans nodig is om
de ontwikkeling van deze brandstoffen aan te moedigen
en een duurzaam karakter te geven ;

Overwegende dat een verlaging van het toe te passen
accijnstarief daartoe het efficiëntste middel is,

lingen 1507 .. 1508 .. .., 1510 .. .., 1511 .. 1512 .. ..,
1513 .. 1514 .. .. en 1515 .. .. van de gecombineerde
nomenclatuur ;

4 . chemisch gewijzigde plantaardige olie zoals beschre
ven in onderverdeling 1518 .. .. van de gecombineerde
nomenclatuur.

Artikel 3

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Ongeacht de bepalingen inzake de belasting van motor
brandstoffen in Richtlijn . . . van de Raad van . . . betref
fende de harmonisatie van de accijnzen op minerale oliën

en Richtlijn . . . van de Raad van . . . betreffende de har
monisatie van de structuren van de accijnzen op minerale

1 . De op bio-ethanol te heffen accijns mag niet hoger
zijn dan 10 % van de in de betrokken Lid-Staat op on
gelode benzine geheven accijns .
2 . De accijns die moet worden geheven op de in arti
kel 2 , lid 2 , genoemde methanol, mag niet hoger zijn
dan 10 % van de in de betrokken Lid- Staat op ongelode
benzine geheven accijns .
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3 . De accijns die moet worden geheven op al of niet
chemisch gewijzigde plantaardige oliën, mag niet hoger

uit over de fiscale, economische, landbouw-, energie-,
industriële en milieuaspecten van deze maatregel.

zijn dan 10 % van de accijns die in de betrokken Lid
Staat geheven wordt op dieselolie voor wegvervoer.

Artikel 6

Artikel 4

De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om con
trole uit te oefenen op de produktie, opslag, menging en
distributie van deze produkten . In het bijzonder zien zij
erop toe dat alle werkzaamheden geschieden in overeen
stemming met het algemene stelsel van controle op aan
accijns onderworpen produkten zoals vastgesteld in
Richtlijn . . .

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
1 januari 1993 aan deze richtlijn te voldoen .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële be
kendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten .

Artikel 5

Om de twee jaar en voor het eerst uiterlijk op 31 decem
ber 1997 brengt de Commissie aan de Raad een verslag

Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten

(92 /C 73 /05)

COM(92) 66 def. — SYN 285

(Door de Commissie krachtens artikel 149, lid 3, van het EEG-Verdrag ingediend op 5
maart 1992 )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

de verkopers en de dienstverleners kunnen ontstaan, met
name bij de commercialisatie in andere Lid-Staten ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel
100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

In samenwerking met het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité,

Overwegende dat maatregelen dienen te worden vastge
steld om in een periode die op 31 december 1992 af
loopt, de interne markt geleidelijk tot stand te brengen ;
dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen
omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen,

diensten en kapitaal is gewaarborgd ,

Overwegende dat in het bijzonder de nationale wetge
vingen van de Lid-Staten betreffende de oneerlijke be
dingen in overeenkomsten die met consumenten worden
gesloten, aanzienlijke verschillen vertonen en dat het
zelfde geldt zowel voor de nationale wetgevingen betref
fende de verplichting van de verkoper van goederen om
in te staan voor de kwaliteit daarvan, voor de geschikt
heid voor het doel waarvoor zij worden verkocht en
voor de overeenstemming ervan met de overeenkomst,
als voor de nationale wetgevingen betreffende de ver
plichting van de verstrekker van diensten voor de ver
richting daarvan ;

Overwegende dat het de taak van de Lid-Staten is erop
toe te zien dat oneerlijke bedingen niet in met de consu
menten gesloten overeenkomsten worden opgenomen ;
Overwegende dat over het algemeen de consument de
wetten niet kent die in andere Lid-Staten dan het land

Overwegende dat de nationale wetgevingen van de Lid
Staten betreffende de bedingen van een overeenkomst
tussen de verkoper van goederen of diensten enerzijds en
de koper daarvan anderzijds talrijke verschillen vertonen,
zodat de nationale markten voor de verkoop van goede
ren en diensten aan consumenten onderling uiteenlopen

en verstoringen van de concurrentieverhoudingen tussen

waarin hij woont, gelden voor overeenkomsten voor de
verkoop van goederen of diensten ; dat deze moeilijkheid
hem van rechtstreekse transacties van aankoop van goe
deren of diensten in een andere Lid-Staat kan afhouden ;

Overwegende dat het, ten einde de totstandkoming van
een interne markt te vergemakkelijken en de burger in
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zijn rol als consument bescherming te bieden bij het
kopen van goederen en diensten op basis van overeen
komsten die door de wetten van andere Lid-Staten dan

zijn eigen land worden beheerst, van essentieel belang is
om oneerlijke bedingen uit deze overeenkomsten te
weren ;

Overwegende dat daarmee de verkopers van goederen en
diensten bij hun taak om goederen en diensten te verko

pen, zowel in het eigen land als elders in de interne
markt, worden geholpen ; dat aldus de concurrentie tus

sen de verkopers wordt gestimuleerd waardoor de bur
gers van de Gemeenschap als consument betere keuze
mogelijkheden worden geboden ;
Overwegende dat in de twee Gemeenschapsprogramma's
voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van
de consument (') is gewezen op het belang van de be
scherming van de consument op het gebied van oneer
lijke bedingen in overeenkomsten ; dat in deze bescher

ming moet worden voorzien door middel van wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen die hetzij op commu
nautair niveau zijn geharmoniseerd , hetzij rechtstreeks

op dat niveau zijn vastgesteld ;
Overwegende dat, overeenkomstig het beginsel dat on
der het hoofd „bescherming van de economische belan
gen van de consument" in deze twee programma's is
vastgelegd, kopers van goederen of diensten moeten
worden beschermd tegen het misbruik van de machtspo
sitie van de verkoper, in het bijzonder tegen toetredings
overeenkomsten en de oneerlijke uitsluiting van essen
tiële rechten in overeenkomsten ;

Overwegende dat door het vaststellen van uniforme wet
telijke voorschriften op het gebied van oneerlijke bedin
gen een efficiëntere bescherming van de consument kan

worden bewerkstelligd ; dat deze voorschriften voor alle
consumentenovereenkomsten , zowel schriftelijke als mo
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dig blijven en de overeenkomst aldus de partijen nog
blijft binden indien deze zonder de nietige bepalingen
kan voortbestaan ;

Overwegende dat het wenselijk is bepaalde typen bedin
gen vast te stellen die nooit in aan consumenten voorge
stelde overeenkomsten mogen worden gebruikt ;
Overwegende dat in sommige gevallen de mogelijkheid
bestaat de consument de door deze richtlijn geboden be
scherming te ontzeggen door een wet van een derde
Staat aan te merken als op de overeenkomst toepasbare
wet ; dat dientengevolge moet worden vastgesteld dat de
voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn genomen
maatregelen verplicht de daardoor bedoelde situatie
regelt ;

Overwegende dat de lijst van steeds als oneerlijk be
schouwde bedingen wanneer daarover met de consument
niet afzonderlijk onderhandeld is , niet volledig is ;

Overwegende dat personen of organisaties, voor zover
zij volgens de nationale wetgeving worden aangemerkt
als een legitiem belang in de bescherming van de consu
ment te hebben , over mogelijkheden moeten beschikken
om een actie betreffende met het oog op algemeen ge
bruik geredigeerde bedingen in consumentenovereen
komsten, en in het bijzonder oneerlijke bedingen , in te
stellen , hetzij voor een gerechtelijke , hetzij voor een ad
ministratieve instantie die bevoegd is om zich over klach
ten uit te spreken of passende gerechtelijke stappen te
ondernemen ;

Overwegende dat de gerechtelijke of administratieve in
stanties de bevoegdheid moeten hebben om de intrekking
van oneerlijke bedingen in met de consumenten gesloten
overeenkomsten te gelasten of te verkrijgen,

delinge, en, in het geval van schriftelijke, ongeacht of het
om één dan wel verscheidene documenten gaat, dienen
te gelden ;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Overwegende dat een efficiëntere bescherming van de
consument kan worden bewerkstelligd door het vaststel
len van wettelijke voorschriften op het stuk van oneer

lijke bedingen die op al deze bedingen betrekking heb
ben ; dat in dit verband in een individuele overeenkomst
onderscheid moet worden gemaakt tussen de bedingen
waarover afzonderlijk onderhandeld is en de bedingen
waarover niet afzonderlijk onderhandeld is ;

Overwegende dat de overeenkomsten in duidelijke en

begrijpelijke bewoordingen opgesteld moeten worden,
dat de consument daadwerkelijk gelegenheid moet heb

ben om kennis te nemen van alle bedingen en dat in ge

1 . Voorwerp van deze richtlijn is de onderlinge aan
passing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin
gen van de Lid-Staten betreffende oneerlijke bedingen in
tussen een verkoper en een consument gesloten overeen
komsten .

2 . Deze richtlijn is niet van toepassing op arbeidsover
eenkomsten, overeenkomsten betreffende successierech
ten, overeenkomsten met betrekking tot de gezinssitua
tie, of overeenkomsten met betrekking tot de oprichting
en de statuten van maatschappijen .

val van twijfel de voor de consument gunstigste interpre
tatie doorslaggevend moet zijn ;

Overwegende dat de Lid-Staten ervoor zorg moeten dra
gen dat in overeenkomsten die door een verkoper met

Artikel 2

In deze richtlijn wordt verstaan onder :

consumenten worden gesloten, geen oneerlijke bedingen
worden gebruikt ; dat dergelijke bedingen als nietig die

a) „oneerlijke bedingen": de bedingen in een overeen
komst zoals vastgelegd in artikel 3 en 4 ;

bruikt, met dien verstande dat de overige bedingen gel

b) „consument": een natuurlijk persoon die in onder
deze richtlijn vallende transacties handelt voor doel
einden die kunnen worden geacht buiten zijn bedrijfs
of beroepsactiviteit te vallen ;

nen te worden beschouwd indien zij toch worden ge

O PB nr. C 92 van 25 . 4 . 1975 , blz . 1 , en
PB nr. C 133 van 3 . 6 . 1981 , blz . 1 .
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c) „verkoper": iedere natuurlijke of rechtspersoon die in
de onder deze richtlijn vallende transacties handelt in
het kader van zijn beroepsactiviteit, met name de acti
viteiten van publiek- of privaatrechtelijke leveranciers ,
alsmede de verkoop, de verhuur of het anderszins
verstrekken van apparaten door deze leveranciers .
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— ertoe leidt dat de uitvoering van de overeenkomst
overmatig in het nadeel van de consument uitvalt,
en

— aan de consument wordt opgelegd wegens de econo

mische macht van de verkoper en/of wegens zijn
eigen economische en/of intellectuele zwakte.

Artikel 3

1 . Een beding in een overeenkomst waarover niet af
zonderlijk onderhandeld is , wordt als oneerlijk be
schouwd indien het, op zichzelf of in combinatie met een
of meer ander bedingen van dezelfde overeenkomst of
van een andere overeenkomst waarvan het afhankelijk is ,
ongeacht de eisen van goede trouw :
— het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voort

2 . In de gevallen waarin dit artikel voorziet, wordt de
oneerlijkheid van een beding in een overeenkomst be
paald met betrekking tot het tijdstip waarop de overeen

komst wordt gesloten, alle begeleidende omstandigheden
op dat moment en alle overige bedingen van de overeen
komst .

3 . Het onderhavige artikel maakt geen inbreuk op de
nationale bepalingen betreffende de geldigheid van over
eenkomsten .

vloeiende rechten en verplichtingen van de partijen
ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort ;
— ertoe leidt dat de uitvoering van de overeenkomst
aanzienlijk afwijkt van hetgeen de consument recht
matig kon verwachten .

2 . Een beding wordt steeds geacht niet het onderwerp
van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest wan
neer het van tevoren opgesteld is en wanneer de consu
ment in feite geen invloed op de inhoud ervan heeft kun
nen hebben , met name in het kader van een toetredings
overeenkomst.

Het feit dat sommige onderdelen van een beding of een
afzonderlijk beding het onderwerp zijn geweest van een
afzonderlijke onderhandeling, sluit de toepassing van dit
artikel niet uit indien de globale beoordeling leidt tot de
conclusie dat het toch gaat om de naleving van een toe
tredingsovereenkomst.

Artikel 5

1.

In het geval van overeenkomsten waarvan alle of

bepaalde aan de consument voorgestelde clausules schrif
telijk zijn opgesteld , moeten deze clausules steeds duide
lijk en begrijpelijk gesteld zijn. In geval van twijfel over
de zin van een beding, is de voor de consument gun
stigste interpretatie doorslaggevend . In geval van tegen
strijdigheid tussen voorgedrukte bedingen en tijdens de
sluiting van de overeenkomst toegevoegde bedingen , zijn
deze laatste doorslaggevend .
2 . Onafhankelijk van het al dan niet oneerlijke karak
ter worden de bedingen die niet het onderwerp van een
afzonderlijke onderhandeling hebben gevormd, alleen
beschouwd als door de consument te zijn aanvaard wan
neer deze daadwerkelijk de gelegenheid heeft gehad er
vóór het sluiten van de overeenkomst kennis van te ne
men .

Artikel 6

In het geval waarin de verkoper beweert dat een beding
het onderwerp is geweest van een afzonderlijke onder
handeling, neemt hij de bewijslast ten volle op zich.

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om de
consument als koper krachtens een overeenkomst voor
de verkoop van roerende goederen, het recht te garande
ren goederen te ontvangen die in overeenstemming zijn
met de overeenkomst en geschikt zijn voor het doel

3 . De bijlage bij deze richtlijn omvat een niet-volle
dige lijst van bedingen die steeds geacht worden oneer
lijk te zijn wanneer zij niet het onderwerp zijn geweest
van een afzonderlijke onderhandeling. De onder a), b),
c) en p) in punt 1 van de bijlage vermelde clausules wor
den als oneerlijk beschouwd , zelfs indien daarover af

waarvoor zij zijn verkocht, alsmede het recht zich bin

zonderlijk is onderhandeld .

Artikel 4

I. Een beding uit de overeenkomst, ongeacht of deze
al dan niet het onderwerp is geweest van een afzonder
lijke onderhandeling, wordt ook als oneerlijk beschouwd
wanneer dit, alleen of gecombineerd met een of meer an
dere bedingen van de overeenkomst of van een andere
overeenkomst waarvan het afhangt,

nen voldoende lange termijnen te beklagen voor intrin
sieke gebreken aan de goederen.
2 . In het kader van de uitoefening van deze rechten
nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen om de con
sument de keuze tussen de volgende hem ter beschikking
gestelde middelen te garanderen :
— de terugbetaling van de volledige aankoopprijs,
— de vervanging van de goederen,
— het herstel van de goederen op kosten van de ver
koper,

— prijsreductie in geval de consument de goederen be
houdt,
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alsmede het recht om vergoeding te krijgen voor de door
hem uit die overeenkomst voortvloeiende geleden
schade .

3.
Indien de verkoper de consument de garantie van
de fabrikant van de goederen doet toekomen, nemen de
Lid-Staten de nodige maatregelen om de consument het
recht te garanderen om gedurende een periode van
twaalf maanden of gedurende de normale levensduur van

de goederen wanneer deze minder bedraagt dan twaalf
maanden , over de garantie van de fabrikant te beschik
ken en van de verkoper of de fabrikant terugbetaling te
eisen van de kosten welke de consument maakt om de

uitvoering van de garantie te verkrijgen .
4 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om de
consument als koper krachtens een overeenkomst voor
het verlenen van diensten het recht te garanderen om :

— op het overeengekomen tijdstip met de passende effi
ciëntie de diensten verleend te krijgen ,
— de garantie van de dienstverlener te hebben dat die
over de vereiste bekwaamheid en vakkennis beschikt

om de diensten op de bij het vorige streepje omschre
ven wijze te verlenen .
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2 . Deze middelen dienen wettelijke bepalingen te om
vatten waarbij personen of organisaties voor zover deze
volgens de nationale wetgeving worden aangemerkt als
een legitiem belang in de bescherming van de consument

te hebben, een beroep kunnen doen op rechtbanken of
administratieve instanties die bevoegd zijn om zich uit te
spreken over de vraag of bedingen in overeenkomsten
welke opgesteld zijn met het oog op een algemeen ge
bruik en, onafhankelijk van hun daadwerkelijke opname
in individuele overeenkomsten, strijdig zijn met de bepa
lingen van deze richtlijn .

3 . De in lid 2 vermelde acties kunnen gezamenlijk ge
richt zijn tegen meerdere personen die gebruik maken
van of zich gereedmaken om gebruik te maken van of
ook die het gebruik aanbevelen van dezelfde algemene
bedingen of identieke bedingen in overeenkomsten ; de
door de bevoegde instanties genomen beslissing bindt al
deze personen .

4. In het kader van de in de voorgaande leden ver
melde acties beoordelen de bevoegde instanties het
oneerlijke karakter van de betrokken bedingen in het
licht van de lijst van modelbedingen in de bijlage en,
subsidiair, door de criteria in artikel 3 , lid 1 , toe te pas
sen .

Artikel 9

Artikel 7

De Commissie brengt uiterlijk op 31 december 1997 bij
de Raad en het Europese Parlement verslag uit over de
toepassing van deze richtlijn .

De Lid-Staten :

— verbieden het gebruik van oneerlijke bedingen in een
overeenkomst die door een verkoper onafhankelijk
van de toepasbare wet met een consument wordt

aangegaan ; dit verbod doet geen afbreuk aan het
recht van de verkoper om van zijn eigen leverancier
vergoeding te krijgen ;

— bepalen dat, indien niettegenstaande bedoeld verbod
oneerlijke bedingen worden gebruikt, deze bedingen
nietig zijn, dat de overige bedingen van de overeen
komst geldig blijven en dat de overeenkomst aldus
voor de partijen nog bindend blijft indien de oereen
komst zonder de nietige bepalingen kan voortbe
staan .

Artikel 10

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiter
lijk op 31 december 1992 aan deze richtlijn te voldoen ;
zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeen
komsten die na 31 december 1992 met consumenten

worden aangegaan .

De krachtens de eerste alinea vastgestelde bepalingen
houden een uitdrukkelijke verwijzing in naar de onder
havige richtlijn .

Artikel 8

2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

1 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat er in het
belang van de consumenten en de gebruikers, de concur
renten en het publiek in het algemeen, doeltreffende en

van de voornaamste bepalingen van intern recht die zij
op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .

geschikte middelen bestaan voor toezicht op oneerlijke
bedingen in consumentenovereenkomsten en op de be
dingen van overeenkomsten voor de verkoop van goede

Artikel 11

ren of diensten aan consumenten .

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
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BIJLAGE

1 . De volgende bedingen zijn oneerlijk indien zij tot doel of tot gevolg hebben :
a) de aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te beperken bij overlijden of lichamelijk letsel
van de consument ten gevolge van een handeling of een omissie van deze verkoper ;
b) de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de verkoper of een andere partij in geval
van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige uitvoering van één van de verplichtin
gen in de overeenkomst, en met name de in artikel 6 van de onderhavige richtlijn opgesomde rech
ten , uit te sluiten of te beperken ;

c) bij de ondertekening van de overeenkomst te voorzien in een vaste verplichting van de consument en
een niet-vaste verplichting van de verkoper ;

d) de verkoper toe te staan de door de consument betaalde bedragen te behouden wanneer deze afziet
van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst zonder erin te voorzien dat de consument een

dubbel bedrag mag terugverlangen van de verkoper wanneer deze zich terugtrekt ;

e) de verkoper machtiging te geven de overeenkomst op te zeggen indien deze zelfde mogelijkheid niet
aan de consument wordt toegestaan , alsmede de verkoper in staat te stellen de door de consument
betaalde bedragen te behouden in het geval de verkoper zelf de overeenkomst opzegt ;
f) de verkoper te machtigen eenzijdig een overeenkomst van onbeperkte duur zonder redelijke opzeg
gingstermijn op te zeggen ;

g) een overeenkomst van een bepaalde duur automatisch te verlengen bij ontbreken van tegenstelde
kennisgeving van de consument terwijl een al te ver verwijderde datum voor het beëindigen van de
overeenkomst is vastgesteld als uiterste datum om deze wens van de consument tot uiting te bren
gen ;

h) onweerlegbaar de toetreding van de consument vast te stellen tot andere bepalingen van de overeen
komst ;

i) de verkoper te machtigen eenzijdig de termen van de overeenkomst te wijzigen ;

j) de verkoper te machtigen eenzijdig kenmerken van het te leveren produkt of de te verstrekken
dienstverlening te wijzigen ;

k) te bepalen dat de prijs van de goederen wordt vastgesteld op het ogenblik van levering, dan wel een
verkoper of leverancier van goederen of diensten in staat te stellen hun prijzen te verhogen , zonder
dat de consument het overeenkomstige recht heeft om de overeenkomst op te zeggen indien de
eindprijs te hoog is ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen prijs ;

1) de verkoper het recht, te geven te bepalen of de geleverde goederen of de verstrekte dienstverlening
conform de bepalingen van de overeenkomst zijn of hem het exclusieve recht te geven om een of
ander beding van de overeenkomst te interpreteren ;

m) de verplichting van de verkoper om de door zijn opdrachtgevers aangegane verplichtingen te beper
ken ;

n) de consument te verplichten al zijn verplichtingen na te komen , zelfs wanneer de verkoper zijn
verplichtingen niet heeft gehonoreerd ;

o) te voorzien in de mogelijkheid tot opzegging van het contract door de verkoper wanneer hierdoor
de garanties voor de consument zonder diens instemming geringer worden ;

p) de consument die niet aan zijn verplichtingen voldoet een niet evenredig hoog bedrag als schade

loosstelling op te leggen en/of niet erin te voorzien dat een schadeloosstelling van dezelfde orde van
grootte betaald moet worden door de verkoper die zijn verplichtingen niet nakomt ;
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q) de juridische middelen te beperken welke ter beschikking van de consument staan, met name de
mogelijkheid om de opzegging van de overeenkomst te verlangen in het geval waarin de verkoper
niet aan zijn verplichtingen voldoet of een schuld jegens de verkoper te compenseren met een even
tuele schuldvordering jegens deze ;
r) de indiening van aanklachten of rechtsmiddelen door de consument te schrappen of te belemmeren,
met name door de consument te verplichten zich uitsluitend tot een scheidsgerecht te wenden, door
de ter beschikking van de consument staande bewijsmiddelen te beperken of deze te verplichten tot
een bewijslast die volgens de geldende wetgeving op een andere partij bij de overeenkomst zou
moeten rusten .

2 . a) Punt 1 , onder f), vormt geen belemmering voor de bedingen waardoor de leverancier van financiële
diensten zich het recht voorbehoudt een eind te maken aan een overeenkomst van onbeperkte duur
en dit zonder voorafgaande waarschuwing, mits de verkoper verplicht wordt hiervan onmiddellijk de
andere contracterende partijen op de hoogte te stellen.
b) Punt 1 , onder i), vormt geen belemmering voor de bedingen waardoor de leverancier van financiële
diensten zich het recht voorbehoudt de door of aan de consument te bepalen rentevoet of het be
drag van alle op de financiële diensten betrekking hebbende lasten zonder enige waarschuwing te
wijzigen, mits de verkoper verplicht wordt hiervan op de kortst mogelijke termijn de andere con
tracterende partij(en) in te lichten en deze vrij is (zijn) onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen .
c) Punt 1 , onder f) en i), zijn niet van toepassing op :
— beurstransacties ;

— overeenkomsten voor de aankoop van vreemde valuta, reischeques of internationale in deviezen
opgestelde postmandaten.
d) Punt 1 , onder j), vormt geen belemmering voor de bedingen waardoor de verkoper zich het recht
voorbehoudt door de technische evolutie noodzakelijk geworden wijzigingen aan te brengen, op
voorwaarde dat hieruit geen verhoging van prijzen noch daling van kwaliteit voortvloeit en dat deze
bedingen de consument de mogelijkheid voorbehouden de voorwaarden te noemen waarop hij zich
wenst te verplichten.

e) Punt 1 , onder k), vormt geen belemmering voor de bedingen van prijsindexering, voor zover deze
wettelijk zijn en de wijze van prijsverandering hierin expliciet beschreven is .
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III

(Bekendmakingen)

COMMISSIE
Resultaten van de inschrijvingen (communautaire voedselhulp)
(92 /C 73 / 06)

Overeenkomstig artikel 9 , lid 5 , van Verordening (EEG) nr. 2200 / 87 van de Commissie van

8 juli 1987 tot vaststelling van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in de
Gemeenschap van produkten voor levering als communautaire voedselhulp
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 204 van 25 juli 1987, bladzijde 1)
17 maart 1992

Verordening/

Actie

Besluit

nr.

(EEG) nr.

1084 / 91
1086 / 91
1088 / 91
1089 / 91

532 / 92

BLT :
FBLT :
CBL :
CBM :
CBR .
BRI :
FHAF :
SU :
ME :

SOR :
DUR :
GDUR :

C
D

1
1
2
2

000
000
000
000

EMB
EMB
EMB
EMB

4
4
7
7

Cebag, AD Zwolle (NL)
Cebag, AD Zwolle (NL)
Vandemoortele , Izegem (B)
Cebag, AD Zwolle (NL)

676,80
678,62
576,27
574,25

(ecu /ton )

vers

Richco, Rotterdam (NL)
Richco , Rotterdam (NL)
Richco, Rotterdam (NL)

108,48
110,48
110,98

BLT
BLT

2 430
3 264

EMB
EMB

5
5

Richco, Rotterdam (NL)
Richco , Rotterdam (NL)

130,48
130,48

MAI :
FMAI :
G MAI :
SMAI :
LENP :
LEP :
LEPv :
CT :

harde tarwe .

B:
BO :
HOLI :

gries van harde tarwe .

HCOLZ :

mengkoren .
sorgho .

(ton)

8
8
8

NGO / Ethiopië
NGO / Ethiopië

havervlokken .
suiker.

Toewij
zingsprijs

EMB
EMB
EMB

A
B

rondkorrelige volwitte rijst.
breukrijst.

Opdrachtnemer

stadium schrij-

20 000
20 000
20 000

836-838 / 91
936-937 / 91

halïlangkorrelige volwitte rijst.

Aantal
in

BLT
BLT
BLT

C

langkorrelige volwitte rijst.

Leve

rings-

HTOUR
HTOUR
HTOUR
HTOUR

Egypte
Egypte
Egypte

zachte tarwe .
meel van zachte tarwe .

Hoeveel
heid

Egypte
Egypte
Egypte
Egypte

A
B

531 / 92

533 / 92

A
B

Produkt

Begunstigde

1016 / 91
1017 / 91
1018 / 91

(EEG) nr.

(EEG) nr.

Partij

maïs .

maïsmeel .

maïsgries .
maïsgriesmeel.

volle-melkpoeder.
magere-melkpoeder.
gevitamineerd magere-melkpoeder.

HPALM :
HTOUR :

gedeeltelijk geraffineerde palmolie.
geraffineerde zonnebloemolie .

CB :
RsC :
BABYF :
PA :

corned beef.
krenten .

babyfood .
deegwaren .

SAR :

sardines .

tomatenconcentraat .

FEQ :

boter.
butteroil .

FMA :
DEB :
DEN :
EMB :

veldbonen (Vicia faba equina).
tuinbonen (Vicia faba major).
franco loshaven, lossing inbegrepen .

olijfolie.
geraffineerde koolzaadolie .

DEST :

franco .
franco laadhaven .

franco bestemming .
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Phare — Computerapparatuur

Bericht van aanbesteding uitgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschap voor
de Regering van Roemenië voor een project gefinancierd in het kader van het Phare-pro
gramma

(92 / C 73 /07)

Benaming van het project :

Computerapparatuur voor het Nationale Agentschap
voor Privatisering in Roemenië .

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue A1
cide de Gasperi [tél . ( 352) 43 01 1 ; télécopieur
(352) 43 01 44 331 ,
F-75007 Paris Cedex 16, 288 , boulevard Saint-Ger

main
1 . Deelname en oorsprong

De deelname staat onder gelijke voorwaarden open voor
alle natuurlijke personen en rechtspersonen van de Lid
Staten van de Europese Economische Gemeenschap en
van Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, Roe
menië , Albanië en Baltische Staten .

De te leveren goederen dienen van oorsprong te zijn uit
bovenbedoelde staten .

2 . Onderwerp

Levering, in 1 partij , van computerapparatuur voor het

[tél.

( 33 ) 1 40 63 38 38 ;

télécopieur

( 33) 1 45 56 94 171 ,

1-00187 Roma, via Poli 29 [tel . ( 39-6) 678 97 22 ; tele

fax ( 39-6) 679 16 58 ],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf.
(45) 33 14 41 40 ; telefax (45) 33 11 12 03 ],
UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Sto
rey's Gate [tel . (44) 71 222 81 22 ; facsimile
(44) 71 222 09 00],

IRL-Dublin 2 , 39 Molesworth Street
(353) 1 71 22 44 ; facsimile (353) 1 71 26 57 ],

Nationale Agentschap voor Privatisering in Roemenië .

GR- 10674 Athens , Vassilissis Sofias
(30) 1 724 39 82, xe?iE(p&a (30) 1 724 46 20],

3 . Aanbestedingsdossier

E-28001 Madrid, calle de Serrano , 41 , 5a planta [tel .
( 34-1 ) 435 17 00 , 435 15 28 ; telefax (34-1 ) 576 03 87 ,

Het volledige aanbestedingsdossier is kosteloos te ver
krijgen bij :

a) Commissie van de Europese Gemeenschappen, DG I,
Operationele dienst Phare, Wetstraat 84-86
(L84-4 /21 ), B-1049 Brussel (telex 21877 COMEU B,
telefax 236 42 51 );

b) voorlichtingsbureaus van de Europese Gemeenschap
pen te :

D-5300
Bonn ,
Zitelmannstrafie
22
[Tel .
(49) 228 53 00 90 ; Telefax (49) 22 85 30 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D. , afdeling PPA, Be

zuidenhoutseweg 151 [tel . (31-70) 379 88 1 1 ; telefax
( 31-70) 379 78 78 ],

2

[tel .

[rr|X.

577 29 23 ],

P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo

Jean Monnet 1-10? [tel . (351 ) 1 54 11 44 ; telefax
( 351 ) 1 55 43 97],

4. De inschrijvingen

De inschrijvingen dienen uiterlijk op 27. 4 . 1992 om
17.00 uur, plaatselijke tijd, te zijn binnengekomen bij :
Commissie van de Europese Gemeenschappen, DG I,
Operationele dienst Phare , Wetstraat 84-86 (L84-4 / 21 ),
t.a.v. de heer Daudin , B-1049 Brussel,

alwaar zij op 28 . 4. 1992 om 10.00 uur, plaatselijke tijd,
in het openbaar zullen worden geopend .
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Visbestanden

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
(92 / C 73 / 08 )

Desbetreffende analysen moeten onder meer gegevens

In Verordening (EEG) nr. 3499/91 van de Raad van
28 . 11 . 1991 tot vaststelling van een communautair kader
voor studies en proefprojecten met betrekking tot de in
standhouding en het beheer van de visbestanden in de
Middellandse Zee (') zijn de thema's aangegeven die
prioritair aan bod moeten komen in de bedoelde studies
en projecten .
Deze oproep voor 1992 richt zich tot gegadigden die
voorstellen voor studies of projecten met betrekking tot
de onderstaande onderwerpen wensen -in te dienen met
het oog op een financiële bijdrage van de Gemeenschap
als bedoeld in artikel 1 van de vorengenoemde verorde
ning .

— de financiële aspecten van het ontwikkelingsproces in
de visserijsector en, met name, de investeringsinspan
ning, inclusief wat de aanschaf van geavanceerde
elektronische apparatuur (navigatie- en detectieappa

1 . De benthos en de bestanden van dexnersale vis, inclu

ratuur) betreft ;
— de economische problemen die verband houden met

opleveren over :

— de hoogte en de verdeling van kosten en inkomsten
in de visserijsector naar vloot en type van visserij ;
— het effectieve aandeel van de inkomsten uit de visserij
in het totale inkomen van de producenten en, met
name , van diegenen die de visserij-activiteit occasio
neel of deeltijds uitoefenen ;

van demersale vis en , met name , voor de bestanden van

de typische situatie van het Middellandse-Zeegebied
(congestie in de kustwateren met inbegrip van de vis
gronden , het seizoengebonden karakter van de eco

demersale soorten die zich op grotere diepte langs de
continentale helling in de Middellandse Zee ophouden,

— de mening van de vissers over de maatregelen voor

sief in de diepzee
Voor bepaalde soorten benthonische dieren en soorten

alsmede voor de bestaande of zich ontwikkelende takken

van visserij ontbreken recentelijk bijgewerkte gegevens .
Er is dan ook onderzoek nodig op dit gebied , met name
om :

— de benthos en de bestanden van demersale vis , inclu

sief in de diepzee , in kaart te brengen ;
— de parameters voor voortplanting, groei en sterfte te
bepalen ;
— de structuur, dichtheid en biomassa van de populaties
te bepalen ;
— de mogelijkheden inzake exploitatie en , eventueel, de
kenmerken van de bestaande takken van visserij
(vloot, visserij-inspanning, vangsten) te inventarise
ren ;

— de grootte- of leeftijd-frequentieverdeling in de vang
sten per bestand en per vloot of tak van visserij te
bepalen .
2 . Selectiviteit van de voornaamste soorten vistuig

Studies met betrekking tot de parameters voor de selecti
viteit van de voornaamste soorten vistuig die bij de visse
rij op de belangrijkste commerciële vissoorten worden

gebruikt om, hetzij via aanpassing van het vistuig, hetzij
door gebruikmaking van aangepaste apparatuur, hetzij
via de toepassing van enige andere adequate methode,
inclusief elektronische detectie , een hogere mate van se
lectiviteit naar soort en binnen de soort te bereiken .

3 . Economische en sociale aspecten van de voornaamste
takken van visserij in het Middellandse-Zeegebied
Om te kunnen beoordelen in hoeverre en , eventueel , met

welke mate van succes , voorschriften en strategische
maatregelen met het oog op het beheer van de visbestan
den in de Middellandse Zee en , met name , in het ooste
lijk deel van deze zee kunnen worden ingevoerd, is in
formatie nodig over de economische en sociale situatie
van de verschillende takken van visserij in dat gebied .
(') PB nr. L 331 van 3 . 12 . 1991 , blz . 1 .

nomische activiteit, enz .) ;

het beheer van de visbestanden en , met name, over de
gegrondheid van deze maatregelen ;

— de strategische maatregelen die door de producenten
worden genomen in verband met de uit de voor
schriften op visserijgebied voortvloeiende beperkin
gen en , met name , de maatregelen om voorschriften
inzake inrichting van de kustzones en beheer te ont
wijken ;

— de kenmerken van de verschillende vloten en visserij
activiteiten .

4 . Informatiesystemen voor beheersdoeleinden
Om in het Middellandse-Zeegebied een regeling inzake
beheer/ instandhouding van de visbestanden te kunnen
invoeren, die is toegesneden op de feitelijke biologische,
economische , sociale en administratieve situatie, zowel
op nationaal, regionaal als op lokaal vlak, moeten gege
vens over de kenmerken , de activiteiten , de produktie
kosten en de vangsten van de verschillende vloten per
visserijzone worden verzameld en samengevoegd met het
oog op analyse . Alvorens de voor het kwantificeren van

de visserij-inspanning en voor beheersdoeleinden nodige
informatiesystemen tot stand kunnen worden gebracht,
moeten echter eerst geharmoniseerde statistische netwer
ken worden opgezet. In dit verband zijn de volgende
werkzaamheden nodig :
— analyse van de behoeften in het kader van de regeling
inzake beheer/instandhouding van de visbestanden,
met name wat de informatie over de biologische, eco
nomische, sociale, enz . situatie betreft, en waarbij
moet worden bepaald welke gegevens met welke fre
quentie en met welke mate van verfijning moeten
worden verzameld ;

— analyse van bestaande informatiesystemen (admini
stratieve , wetenschappelijke databanken, enz .);
— voorstellen inzake de vorm die een geheel van onder
ling compatibele, geharmoniseerde statistische net
werken zou kunnen aannemen .
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5 . Organisatie van studiebijeenkomsten over de instand
houding en het beheer van de visbestanden
In dit verband kunnen modelprojecten inzake, met
name, het beheer/de instandhouding van de visbestan
den , methoden om de omvang van bestanden te ramen
of de economische waarde van de visserij - activiteit te be

groten , in overweging worden genomen. Projecten met
betrekking tot de totstandbrenging van geharmoniseerde
statistische netwerken kunnen aldus in aanmerking ko
men, op voorwaarde dat de opzet reeds volkomen duide
lijk is (zoals dit bijvoorbeeld het geval is voor de tonijn
bestanden), en bijvoorbeeld de organisatie betreffen van :
— werkvergaderingen tussen deskundigen en weten
schappers met het oog op, met name, harmonisatie
van de systemen voor de verzameling van statistische
gegevens , aanvullen van databanken met de reeds be
schikbare statistische gegevens en evaluatie van de
behaalde resultaten ;

— opleidings- of bijscholingsseminaria inzake de visserij
in het Middellandse-Zeegebied ;

— symposia gewijd aan de problemen inzake instand
houding en beheer van de visbestanden in de Middel
landse Zee .

6 . Overleg tussen overheidsinstanties en het bedrijfsleven
Het overleg tussen de partners die straks te zamen uit
voering moeten geven aan een geharmoniseerde regeling
inzake beheer van de visbestanden in de Middellandse

Zee zal gebaat zijn door onderzoek waarbij wordt nage
gaan hoe zij de functies zien die zij in dit verband moe
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ten uitoefenen en, in geval van een directe controle op
de visserij-inspanning, welke bevoegdheden hun, naar
hun mening, moeten worden toegekend om de hen toe
vertrouwde taken te vervullen . In dit verband kan wor

den gedacht aan de organisatie van bijeenkomsten rond
dit thema, waaraan zou worden deelgenomen door ver
tegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, en die
eventueel in het kader van een symposium over de in
standhouding en het beheer van de visbestanden in de
Middellandse Zee zouden kunnen plaatsvinden.

7. Adres voor de indiening van de blijken van belangstel
ling :

7.1 . De blijken van belangstelling worden verzonden
naar of ingediend op het volgende adres :

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Di
rectoraat-generaal Visserij , ter attentie van de heer
Ch. Nordmann, Administratieve eenheid XIV- 1 ,
Wetstraat 200 (JII 99/ 5-90), B-1049 Brussel .
7.2 . op verzoek, te richten aan het in punt 7.1 . vermelde
adres , worden de algemene voorwaarden van toe
passing op contracten van de Commissie van de Eu

ropese Gemeenschappen gratis toegezonden .
8 . Einddatum voor de indiening van de blijken van be
langstelling :
31 . 5 . 1992 .

9. Geldigheidsduur van de blijken van belangstelling :
31 . 12 . 1992 .
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
Kennisgeving van aanwerving
(92 /C 73 /09)

Het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen publiceert in Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen nr. C 73 A van 24 maart 1992 de volgende kennisgevin
gen van aanwerving :
— ESC /62 / 91 — Directeur,

— ESC / 72 / 91 — Secretaris-generaal .

De betreffende uitgave van het Publikatieblad kan worden aangevraagd bij het Directoraat
Personeelsadministratie en Financiën van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese
Gemeenschappen, Ravensteinstraat 2 , B-1000 Brussel .
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BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Luxemburg

Keuzevrijheid en economische impuls

Doel van het Europese con

sumentenbeleid in de interne markt
Eammon Lawlor

Het doel van deze brochure bestaat er niet in een economische recht

vaardiging te geven van de rechten van de individu — dit zou trouwens
overbodig zijn —, maar te onderstrepen dat deze rechten economische
consequenties hebben .
83 blz . — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-826-0155-2 — Catalogusnr. CB-56-89-869-NL-C
Prijs in Luxemburg ( exclusief BTW): 8,00 ecu
ES , DA , DE , GR , EN , FR , IT, NL , PT

Naar een Europese financiële ruimte
Liberalisatie van het kapitaalverkeer en financiële integratie in de Ge
meenschap

De Lid-Staten van de Europese Gemeenschap hebben zich ten doel ge
steld in 1992 een grote markt zonder belemmeringen aan de binnengren
zen tot stand te brengen . Die grote markt is niet denkbaar zonder een
geïntegreerde financiële markt : kapitaal en financiële diensten moeten
vrij kunnen circuleren .
321 blz . — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-825-8193-4 — Catalogusnr . PP-88-004-NL-C
Prijs in Luxemburg ( exclusief BTW): 16,00 ecu
ES , DA , DE , GR , EN , FR , IT, NL , PT

Een Europese sociale ruimte voor 1992
Patrick Venturini

In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de historische ach
tergrond van de sociale ruimte, de diverse aspecten daarvan en de wis
selwerking daartussen : werkgelegenheid , vrij verkeer van personen en
beroepsmobiliteit, economische en sociale samenhang , de arbeidsomge
ving , vennootschapsrecht, sociale maatregelen ter ondersteuning van
technologische veranderingen en de structuur van de arbeidsverhoudin
gen . Dit zijn de belangrijke aspecten van de „ Europese sociale ruimte "
in de dop .
1989 — 125 blz. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-826-0155-2 — Catalogusnr. CB-56-89-869-NL-C
Prijs in Luxemburg ( exclusief BTW): 9,75 ecu
ES , DA , DE , GR , EN , FR , IT, NL , PT

BESTELBON TE VERSTUREN AAN :

Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg

Gelieve mij de hierboven met \E\ aangegeven publikaties te sturen .
Naam :

Adres :
Tel .:

Datum :

Handtekening :

BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Luxemburg
VRIJ VERKEER
VAN PERSOMEN

IN DE GEMEENSCHAP
VERPLAATSING EN VËriBUjr

Vrij verkeer van personen in de Gemeenschap — verplaatsing en
verblijf
Jean-Claude Seché

Dit document is eén van de bijdragen tot de actie voor een volledige
voorlichting van de burgers over de totstandbrenging van een Euro
pese ruimte zonder grenzen per eind 1992 .
69 blz. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-825-8663-4 — Catalogusnr. CB-PP-88-B04-NL-C
Prijs in Luxemburg ( exclusief BTW): 7,50 ecu
ES , DA , DE , GR , EN , FR , IT, NL , PT

Gemeenschappelijke normen voor de bedrijven
Florence Nicolas , met medewerking van Jacques Repussard
Dit document beoogt op de eerste plaats een uiteenzetting te geven van
de werking van het Europese normalisatiestelsel , de middelen waarover
het de beschikking heeft , zijn integratie in de Instellingen van de Ge
meenschap en zijn raakpunten met de nationale en internationale mecha
nismen . Het is bovendien de bedoeling om aan de hand van concrete
voorbeelden een gebruiksaanwijzing van de normalisatie te bieden .
1988 — 81 blz . — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-825-8557-3 — Catalogusnr. CB-PP-88-A01-NL-C
Prijs in Luxemburg ( exclusief BTW): 9,00 ecu
ES , DA, DE , GR , EN , FR , IT , NL , PT

WEGWIJZER VOOR DE BEROEPSUITOEFENING
IN HET VOORUITZICHT VAN DE
GROTE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

Wegwijzer voor de beroepsuitoefening in het vooruitzicht van de
grote gemeenschappelijke markt
Jean-Claude Seché

Deze brochure biedt , in een ook voor niet-juristen toegankelijk taal
gebruik, een beeld van de huidige situatie , waardoor het mogelijk
wordt zich met de essentiële kenmerken van het vrije verkeer van
personen vertrouwd te maken .
251 blz . — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-825-8070-9 — Catalogusnr. CB-PP-88-004-NL-C
Prijs in Luxemburg ( exclusief BTW): 18,50 ecu
ES , DA , DE , GR , EN , FR , IT, NL , PT

BESTELBON TE VERSTUREN AAN :

Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Gelieve mij de hierboven met L2Ü aangegeven publikaties te sturen .
Naam :
Adres :
Te

Datum :

Handtekening :

INFO 92
De databank van de Commissie van de

Europese Gemeenschappen die specifiek gericht
is op de doelstellingen van de eenheidsmarkt
Helpdesk Eurobases :
fax
: + 32 (2) 236 06 24
phone : + 32 (2) 235 00 03
9192 ■

EUROPA
GLASHELDER

INFO 92 bevat vitale
informatie voor ieder

EUROPA

overdracht van gege

DIRECT TOEGANKELIJK

vens .

een die op de hoogte wil
blijven van 1992 .

Door

de

snelle

INFO

verzending, de moge
lijkheden om gegevens
vrijwel onmiddellijk bij
te werken (in voorko
mend geval meerdere
malen per dag), de dia
loogprocedures , waar

92 is een beschrijving

voor niet eerst een cur

van de stand van zaken
die voortdurend wordt

sus hoeft te worden ge
volgd , richt INFO 92
zich zowel tot het grote publiek als tot
degenen die beroepsmatig informatie

Met INFO 92 wordt er

naar gestreefd gebrui
kers een handleiding te
bieden voor de grote
Interne

Markt .

bijgewerkt : de voorstellen van de
Commissie worden etappegewijs ge
volgd , en alle opmerkelijke gebeurte
nissen worden samengevat en in hun
context geplaatst .
De beschrijving beslaat ook de laatste
fase : de verwerking van de richtlijnen

willen hebben .

Het systeem biedt op eenvoudige wij
ze toegang tot de gegevens door mid
del van de menu 's waaruit de gebrui
ker een keuze kan maken en door de

in de nationale rechtsorde van de Lid

logische opbouw van het informa

staten .

tieaanbod die overeenkomt met het

De toegankelijkheid wordt vergroot
door de simpele wijze van gebruik .
INFO 92 kan namelijk op een video
scherm geraadpleegd worden met be
hulp van een uitgebreide reeks gang
bare apparatuur die aangesloten kan
worden op speciale netten voor de

verloop van het besluitvormingspro
ces in de instellingen .
De gebruiker kan zich eveneens wen
den tot de voorlichtingsbureaus van
de Commissie of, voor de KMO 's tot
de „ Euroloketten" die zich in alle re

gio's van de Gemeenschap bevinden .
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