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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2975/76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer die van toepassing zijn op
granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1143/
76 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 5,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld door Ver
ordening (EEG) nr. 1882/76 (3) en alle latere verorde
ningen die deze hebben gewijzigd ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1882/76 uiteengezette bepalingen op de

aanbodsprijzen en de dagprijzen waarvan de Commis
sie kennis heeft gehad, leidt tot het wijzigen van de
thans van kracht zijnde heffingen, zoals aangegeven in
de bijlage van de onderhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde pro
dukten te innen heffingen zijn vastgesteld in de bijge
voegde tabel.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 december
1976.

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(!) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 130 van 19. 5. 1976, blz. 1 .
Q) PB nr. L 206 van 31 . 7. 1976, blz. 62.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 8 december 1976 houdende vaststelling van de
heffingen bij invoer die van toepassing zijn op granen en meel, gries en griesmeel van tar
we of van rogge
(R.EJton)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B
10.07 A
10.07 B

10.07 C
10.07 D
11.01 A
11.01 B
1 1.02 AI a

1 1.02 A I b

Zachte tarwe en mengkoren
Rogge
Gerst
Haver

Maïs,

84,23

139,42(1 ) (5)
58,84 (<>)

Harde tarwe

49,74
52,92

andere

dan

maïshybriden

voor zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho
Overige granen
Meel van tarwe en van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van tarwe (harde
tarwe)
Gries en griesmeel van tarwe (zach
te tarwe)

57,52 (2) (3 )
0

55,92 (<)
58,93 (<)
0
(5)
129,24
93,67

226,75

138,91

(') Voor durum tarwe van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Ge
meenschap wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton verminderd.
(2) Voor maïs van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. ingevoerd in de overzeese departemen
ten van de Franse Republiek, wordt de heffing overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 706/
76 met 6 rekeneenheden per ton verminderd.
(') Voor maïs van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. wordt de heffing bij invoer in de Ge
meenschap met 1,50 rekeneenheid per ton verminderd.
(*) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de A.C.S.O. of de L.G.O. wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 50 % verminderd.
(5) Voor durum tarwe en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar
de Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton vermin
derd .

(é) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land
naar de Gemeenschap vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 2754/75 van
de Raad en ( EEG) nr. 2622/71 van de Commissie .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2976/76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd
worden voor granen, meel en mout
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen (x),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1143/
76 (2), en inzonderheid op artikel 1 5, lid 6,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 1883/
76 (3) en alle latere verordeningen die deze hebben
gewijzigd ;

Overwegende dat, in functie van de cif prijzen en de
cif-prijzen op termijn van deze dag, de premies die
aan de heffingen worden toegevoegd en die van

kracht zijn, moeten worden gewijzigd volgens de ta
bellen in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Het barema der premies die aan de vooraf vastgestelde
heffingen worden toegevoegd voor het invoeren van
granen en mout, bedoeld onder artikel 15 van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75, wordt vastgesteld zoals
aangeduid in de bijgevoegde tabellen van deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 december
1976 .

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976.
Voor de Commissie

P. J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 130 van 19. 5. 1976, blz. 1 .
P) PB nr. L 206 van 31 . 7. 1976, blz. 64.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 8 december 1976 houdende vaststelling van de
premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd worden voor granen, meel en mout
A. Granen en meel
(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

1 ' term .

2' term .

3« term .

12

1

2

3

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 A

Zachte tarwe en mengkoren

0

0

0

0

10.01 B

Harde tarwe

0

0

0

0

10.02

Rogge

0

0

0

7,15

10.03

Gerst

0

0

0

0

10.04

Haver

0

0,38

0,38

0,38

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor
0

0

0

0

Boekweit

0

0

0

0

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho
Overige
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0,75

0,75

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zaaidoeleinden
10.07 A
10.07 B
10.07 C

10.07 D
11.01 A

B. Mout
(R.E. / ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

11.07 A I (a)

4« term .

12

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
andere vorm dan meel

11.07 B

3« term .

Mout niet van tarwe, niet gebrand, in de
vorm van meel

1 1.07 A II (b)

2' term .

Mout van tarwe, niet gebrand, in een andere
vorm dan meel

1 1 .07 A II (a)

l c term .

Mout van tarwe, niet gebrand, in de vorm
van meel

1 1 .07 A I (b)

Lopend

Mout, gebrand
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VERORDENING (EEG) Nr. 2977/76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

tot vaststelling van de heffingen bij invoer die van toepassing zijn op rijst en op
breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (1), inzonderheid op artikel

leiding geeft tot wijziging van de thans geldende hef
fingen, overeenkomstig de bij deze verordening in bij
lage gevoegde tabel,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

11 , lid 2,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van rijst en breukrijst zijn vastgesteld in
Verordening (EEG) nr. 2137/76 (2), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2921 /76 (3) ;
Overwegende dat toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2137/76 genoemde voorschriften en uitvoe
ringsbepalingen op de aanbodsprijzen en de dagprij
zen waarvan de Commissie kennis heeft gehad, aan

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub a) en b),
van Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde pro
dukten te innen heffingen zijn vastgesteld als vermeld
in de bij deze verordening in bijlage gevoegde tabel.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 december
1976 .

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(!) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 5.
(2) PB nr. L 240 van 1 . 9. 1976, blz. 5.
(3 PB nr. L 333 van 2. 12. 1976, blz. 11 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 december 1976 tot vaststelling van de heffin
gen bij invoer die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst
(R.EJ ton)
A. C. S.
Tariefnummer

Omschrijving

Derde
landen

en

L. G. O.

(*)(2)

10.06

Rijst :

A. Padie of gedopte rijst :
I. Padie :

a) rondkorrelige
b) langkorrelige
II. Gedopte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

92,00

43,00

117,85

55,93

115,00

54,50

147,31

70,66

147,18

63,69

238,29

109,28

156,75

68,13

255,45

117,48

60,22

27,61

B. Halfwitte of volwitte rijst :
I. Halfwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige
II. Volwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

C. Breukrijst

(') Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 706/76.

(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 706/76, worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen
worden ingevoerd.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2978/76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen bij invoer voor rijst en
breukrijst worden verhoogd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt ('), inzonderheid op artikel
13, lid 6,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor rijst en breukrijst dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 2138/
76 (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.

aan de heffingen worden toegevoegd en die van
kracht zijn, moeten worden gewijzigd volgens de tabel
in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies, waarmede vooraf voor de invoer van rijst
en van breukrijst vastgestelde heffingen worden ver
hoogd, worden vastgesteld overeenkomstig de in bijla
ge bij deze verordening gaande tabel.
Artikel 2

2922/76 (3) ;

Overwegende dat, in functie van de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van deze dag, de premies die

Deze verordening treedt in werking op 9 december
1976.

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(>) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
(2) PB nr. L 240 van 1 . 9. 1976, blz. 8 .
(3) PB nr. L 333 van 2. 12. 1976, blz. 13.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 december 1976 tot vaststelling van de premies
waarmede de heffingen bij invoer voor rijst en breukrijst worden verhoogd
(R.EJ ton)
Nr. van het

Lopend

le term .

2e term .

3e term .

12

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Halfwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

0

0

0

0

0

0

II . Volwitte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.06

Rijst :

A. Padie of gedopte rijst :
I. Padie :

a) rondkorrelige
b) langkorrelige

II. Gedopte rijst :
a) rondkorrelige
b) langkorrelige

—

—

—

—

B. Halfwitte of volwitte rijst :

C. Breukrijst

—

—

—

—

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 2979/76 VAN DE COMMISSIE
van 7 december 1976

houdende vaststelling van forfaitaire waarden voor de bepaling van de douane
waarde van citrusvruchten en appels en peren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1570/70 van de
Commissie van 3 augustus 1970 houdende invoering
van een stelsel inzake forfaitaire waarden voor citrus

vruchten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1937/74 van 24 juli 1974 (2), in het bijzon
der op artikel 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1641 /75 van de
Commissie van 27 juni 1975 houdende invoering van
een stelsel inzake forfaitaire waarden voor de bepaling
van de douanewaarde van appels en peren (3), in het
bijzonder op de artikelen 2 en 8 ,

Overwegende dat de toepassing van de regelen en
maatstaven bepaald in de Verordeningen (EEG) nr.
1570/70 en (EEG) nr. 1641 /75 op de gegevens die aan

de Commissie overeenkomstig het bepaalde in artikel
4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1570/70 en in ar
tikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1641 /75 zijn
medegedeeld, ertoe leidt de forfaitaire waarden vast te
stellen vermeld in de bijlage van de onderhavige ver
ordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De forfaitaire waarden bedoeld in artikel 2, lid 1 , van

Verordening (EEG) nr. 1570/70 en in artikel 2, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1641 /75 worden vastge
steld zoals in de lijsten in bijlage is vermeld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 december
1976.

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

Gedaan te Brussel, 7 december 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

0) PB nr. L 171 van 4. 8 . 1970, blz. 10.
(2) PB nr. L 203 van 25. 7. 1974, blz. 25.
3) PB nr. L 165 van 28 . 6. 1975, blz. 45.
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BIJLAGE

Lijst I : citrusvruchten

Bedrag van de forfaitaire waarden/ 100 kg bruto
Omschrijving der goederen

Code

Dkr.

DM

FF

Iers
£

Lire

Fl.

815

130,04

53,28

110,48

13,28

19 092

55,55

13,28

1056

168,50

69,04

143,16

17,21

24 738

71,98

17,21

899

143,52
183,17

58,80
75,05

121,94
155,62

14,65
18,70

21 071

1 148

26 892

61,31
78,25

14,65
18,70

819

130,78

53,58

111,12

13,35

19 201

55,87

13,35

—

—

—

—

Bfr./ Lfr.

1.

Citroenen :

1.1

1.4

—
—
—
—

1.5

— U.S.A\

1.6

— Andere landen

2.

Zoete sinaasappelen :

2.1

— Landen gelegen aan de Middellandse Zee :
— Navels (met uitzondering van wijnnavels),

1.2

1.3

Spanje
Tunesië, Marokko, Algerië
Afrikaanse landen van het zuidelijk halfrond
Andere Afrikaanse landen en landen gelegen
aan de Middellandse Zee

2.1.1

t

Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia lates, Blonde Maltaises, Shamou
tis, Ovalis, Trovita, Hamlins
2.1.2

sterling

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaas
appelen , met inbegrip van wijnnavels,
bloedmaltaises

2.1.3

— Andere

—

—

—

—

2.2

— Afrikaanse landen van het zuidelijk halfrond

874

— U.S.A

808

139,52
128,92

57,16
52,82

118,54
109,54

14,25
13,16

20 483

2.3

18 928

59,60
55,08

14,25
13,16

2.4

— Brazilië

2.5

— Andere landen

875

139,66

57,22

118,66

14,26

20 504

59,66

14,26

3.

901

143,75

58,90

122,13

14,68

21 105

61,41

14,68

3.3

Pompelmoezen (Grapefruit) :
— Tunesië, Marokko, Algerië
— Cyprus, Israël, Gaza, Egypte, Turkije ....
— Afrikaanse landen van het zuidelijk halfrond

3.4

— U.SA.

976

— Andere Amerikaanse landen

938

3.6

— Andere landen

754

4.

Clementines

1 364

63,83
61,35
49,30
89,18

132,36
127,23
102,23
184,93

15,91
15,29
12,29
22,23

22 872

3.5

155,79
149,75
120,33
217,66

31 956

66,55
63,97
51,40
92,99

15,91
15,29
12,29
22,23

5.

Mandarijnen, Wilkings daaronder begrepen . . .

6.

Monreales en Satsumas

998

159,30

65,27

135,34

16,27

23 387

68,05

16,27

7.

Tangerines

—

—

—

—

3.1

3.2

—

—

—

21 986

17 666

—

Lijst II : appels en peren
8.
8.1
8.2

8.3

Appels :
— Landen van het zuidelijk halfrond
— Europese derde landen
— Andere dan Europese landen van het noorde
lijk halfrond

9.

Peren :

9.1

— Landen van het zuidelijk halfrond
— Europese derde landen
— Andere dan Europese landen van het noorde
lijk halfrond

9.2
9.3

—

—

—

—

—

46,69

—

—

—

—

26,17

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

714

—

96,81

14,83

—

—

16 729

48,68

14,83

—

—

26,17

—
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VERORDENING (EEG) Nr. 2980/76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

met betrekking tot de openbare inschrijving voor de levering in het kader van de
voedselhulp van gevitamineerd magere-melkpoeder, gekocht op de markt van de
Gemeenschap en bestemd voor Somalië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,

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 (J), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 559176 (2), met name op artikel 7, lid 5,

VASTGESTELD :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1298/76 van de Raad
van 1 juni 1976 tot vaststelling van de algemene voor
schriften betreffende de levering van magere
melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en be
paalde internationale instellingen in het kader van het
voedselhulpprogramma voor 1976 (3), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2017/76 (4), met name op arti

1 . Overeenkomstig de bepalingen van de Verorde
ningen (EEG) nr. 1298/76 en (EEG) nr. 2018/76 wordt
een openbare inschrijving gehouden voor de kosten
van levering van 1 000 ton gevitamineerd magere
melkpoeder, gekocht op de markt van de Gemeen
schap en verdeeld in twee partijen van 500 ton.

kel 6,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2018/76
van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de levering
van een aanvullende hoeveelheid magere-melkpoeder
aan bepaalde ontwikkelingslanden, internationale in
stellingen en niet gouvernementele organisaties in het
kader van het voedselhulpprogramma voor 1976 (5),
onder andere wordt voorzien in de terbeschikkingstel
ling aan Somalië van 2 150 ton magere-melkpoeder ;
dat dit land een verzoek tot levering van 1 000 ton ge
vitamineerd magere-melkpoeder heeft ingediend ;

Overwegende dat in artikel 2, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1298/76 wordt voorzien dat, indien de hoe
veelheden magere-melkpoeder in openbare opslag
voor hun bijzondere bestemming niet de benodigde
kenmerken bezitten, met name wanneer deze be

stemming de toevoeging van vitaminen vereist, de le
vering wordt verzekerd door de aankoop van magere
melkpoeder op de markt van de Gemeenschap ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5 van Veror
dening (EEG) nr. 1298/76 een procedure van openba
re inschrijving moet worden gevolgd voor de levering
van het magere-melkpoeder en de aanlevering ervan ;
Overwegende dat het met betrekking tot de bepalin
gen van de inschrijving aanbeveling verdient groten
deels de tot op heden voor analoge gevallen vastge
stelde procedure aan te houden ;
(!)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
67 van 15. 3. 1976, blz. 9.
146 van 4. 6. 1976, blz. 3.
224 van 16. 8. 1976, blz. 1 .

(5) PB nr. L 224 van 16. 8 . 1976, blz. 2.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 1

2. De levering moet in de inschepingshaven Moga
discio plaatsvinden.
3. De inscheping heeft zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk op 31 maart 1977 plaats.
4.

Het magere-melkpoeder beantwoordt :

— wat de kwaliteit betreft aan de in de bijlage van
onderhavige verordening vastgestelde voorschrif
ten,

— wat de verpakking betreft aan de in bijlage I van
Verordening (EEG) nr. 1108/68 van de Commissie
van 27 juli 1968 houdende uitvoeringsbepalingen
voor de openbare opslag van magere
melkpoeder (6), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1457/75 (7), vastgestelde voorschrif
ten .

5. De inschrijver, die de toewijzing heeft ontvan
gen, levert aanvullend 5 % lege zakken, die identiek
zijn aan die welke de goederen bevatten, mede. Hij
verbindt zich ertoe deze zakken op het connossement
te laten vermelden .

6. Op de verpakking van het magere-melkpoeder
wordt in letters van ten minste een centimeter hoogte
de volgende vermelding aangebracht :

„Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and
D / Gift of the European Economic Community / For
free distribution".

(6) PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 34.
(7) PB nr. L 145 van 6. 6. 1975, blz. 17.
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Artikel 2
1.

De interventiebureaus stellen een bericht van

openbare inschrijving op waarvan de bekendmaking
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschap
pen ten minste 10 dagen vóór de voor de indiening
van de aanbiedingen vastgestelde einddatum zal
plaatsvinden.
2. De termijn voor de indiening van de aanbiedin
gen verstrijkt op 11 januari 1977, 12 uur.
Artikel 3

1 . De belanghebbenden nemen deel aan de open
bare inschrijving, hetzij door persoonlijk bij het inter
ventiebureau hun schriftelijke aanbieding in te dienen
tegen bewijs van ontvangst, hetzij door aan het inter
ventiebureau een aangetekende brief te sturen . Het in
terventiebureau kan eveneens het gebruik van de telex
toestaan .

2. Een aanbieding is slechts geldig indien zij be
trekking heeft op totale in inschrijving gestelde partij .
De inschrijver preciseert in zijn aanbieding voor hoe
veel partijen deze aanbieding geldig is.
3. In de aanbieding worden met name vermeld :
a) de naam en het adres van de deelnemer aan de in
schrijving ;
b) de inschepingshaven(s) gekozen uit de havens van
de Gemeenschap ;
c) het bedrag, exclusief belastingen, uitgedrukt in de
munteenheid van de Lid-Staat waar de aanbieding
wordt ingediend en waartegen de inschrijver zich
verbindt tegen de vastgestelde voorwaarden de tota
le in inschrijving gestelde partij te leveren.
In de geboden prijs zijn de verzekeringskosten voor
het vervoer tot en met het in artikel 1 , lid 2, be

doelde, voor de levering voorziene stadium, begre
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(EEG) nr. 804/68 wordt een maximumbedrag, uitge
drukt in rekeneenheden, vastgesteld of wordt besloten
de inschrijving geen verdere doorgang te laten vinden .
Artikel 6

1 . Op de aanbieding wordt niet ingegaan wanneer
het voorgestelde bedrag, omgerekend in rekeneenhe
den, boven het voor de betrokken partij geldende
maximumbedrag ligt.

2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde wordt de
partij toegewezen aan de inschrijver die het laagste
bedrag, omgerekend in rekeneenheden, biedt. In het
geval dat verschillende aanbiedingen met hetzelfde
bedrag, omgerekend in rekeneenheden, door hetzelfde
interventiebureau in aanmerking zouden worden ge
nomen geschiedt de toewijzing door middel van lo
ting. In het geval dat deze aanbiedingen worden inge
diend bij verschillende interventiebureaus geschiedt
de toewijzing door het interventiebureau dat wordt
aangewezen volgens de in artikel 5 bedoelde procedu
re .

3. Aan elke inschrijver wordt door het interventie
bureau onmiddellijk kennis gegeven van het resultaat
van zijn deelneming aan de inschrijving.
4. De uit de inschrijving voortvloeiende rechten en
verplichtingen zijn niet overdraagbaar.
5.

De interventiebureaus delen aan de Commissie

onmiddellijk de naam en het adres van de inschrijver,
die de toewijzing heeft ontvangen, mede.
Artikel 7

1 . De inschrijver die de toewijzing heeft ontvangen
verwezenlijkt de levering van het magere-melkpoeder,
dat beantwoordt aan de eisen met betrekking tot kwa
liteit en verpakking, zoals vastgesteld in artikel 1 ,
lid 4.

pen .

4. De aanbieding is slechts geldig indien het bewijs
van het stellen van de in artikel 4 bedoelde waarborg
wordt geleverd vóór het verstrijken van de voor de in
diening van de aanbiedingen vastgestelde termijn.

5.

De aanbieding mag niet wofden teruggetrokken .
Artikel 4

1 . De inschrijvings- en leveringswaarborg bedraagt
20 rekeneenheden per ton magere-melkpoeder.
2. De waarborg wordt naar keuze van de Lid-Staat
gesteld, hetzij in de vorm van een cheque op naam
van de bevoegde instantie, hetzij in de vorm van een
garantie die voldoet aan de door de betrokken Lid
Staat vastgestelde criteria.
Artikel 5

Met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen en
volgens de procedure van artikel 30 van Verordening

2. De levering in de ontschepingshaven heeft
plaatsgevonden op het ogenblik dat de goederen
daadwerkelijk zijn gedeponeerd op de kade of op de
lichter in de haven van ontscheping.
3 . Het land van bestemming draagt alle kosten na
de levering, inclusief de kosten van inontvangstne
ming van de goederen .
Artikel 8

De eventuele kosten van overliggelden in de haven
van ontscheping als gevolg van vertragingen waarvoor
het land van bestemming verantwoordelijk is komen
ten laste van dit land. Over het bedrag en de wijze van
betaling, vastgesteld in de overeenkomst tussen de in
schrijver die de toewijzing heeft ontvangen en de ver
voerder, moet van tevoren overeenstemming worden
bereikt tussen de inschrijver die de toewijzing heeft
ontvangen, die optreedt als gevolmachtigde van de
Gemeenschap en de ontvanger van het land van be
stemming.
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Artikel 9
1.

Het betreffende interventiebureau zendt aan het

land van bestemming zo spoedig mogelijk een bericht
waarin de naam van het schip, de datum van inlading,
de hoeveelheid en de kwaliteit van de goederen, zoals
geconstateerd bij de inlading, en de ontschepingsha
ven zijn vermeld.
2. De inschrijver, die de toewijzing heeft ontvan
gen, stelt het land van bestemming ten minste 10 vol
le dagen van tevoren in kennis van de vermoedelijke
datum van aankomst van het schip in de ontsche
pingshaven. De inschrijver, die de toewijzing heeft
ontvangen, laat in de scheepsvrachtbrief een bepaling
opnemen waarbij de kapitein wordt verplicht het land
van bestemming ten minste 72 uur van tevoren de
waarschijnlijke datum van aankomst van het schip in
de haven mede te delen .

Artikel 10

1 . De bevoegde instantie van de Lid-Staat, waar de
aanbieding is aanvaard, controleert de overeenstem
ming van de kwaliteit en de verpakking van het be
trokken magere-melkpoeder met de in artikel 1 , lid 4,
bedoelde voorwaarden .

2. Wanneer de overeenstemming is vastgesteld
geeft deze instelling aan de inschrijver, die de toewij
zing heeft ontvangen, vóór de vervulling van de in ar
tikel 11 , lid 1 , bedoelde douaneformaliteiten een ver

klaring af, waarin wordt vermeld dat de in artikel 1 ,
lid 4, bedoelde voorwaarden zijn vervuld.
3 . Wanneer de levering heeft plaatsgevonden,
wordt het bewijs van de levering gegeven door een
verklaring van het land van bestemming, waarin wordt
vermeld dat de betrokken hoeveelheid magere
melkpoeder in het in artikel 1 , lid 2, bedoelde stadi
um is ontvangen, alsmede de in artikel 1 , lid 5, be
doelde lege zakken.
Artikel 11

1 . De douaneformaliteiten bij uitvoer vinden plaats
in de Lid-Staat waar de aanbieding is aanvaard.
2. Indien de in de aanbieding genoemde insche
pingshaven zich in een andere Lid-Staat bevindt dan
die waar de douaneformaliteiten zijn vervuld, wordt
het produkt, vanaf het ogenblik van vervulling van
deze formaliteiten geplaatst onder een stelsel van dou
anecontrole, waardoor de inscheping in de in de aan
bieding genoemde haven wordt verzekerd.

Het bewijs van de inscheping kan slechts worden ge
leverd door overlegging van het in artikel 1 van Ver
ordening (EEG) nr. 2315/69 van de Commissie van 19
november 1969 betreffende het gebruik van de docu
menten voor communautair douanevervoer met het
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Verordening (EEG) nr. 690/73 (2), bedoelde controle
exemplaar.
De vakken

101 , 103 en 104 van het controle

exemplaar worden ingevuld. Vak 104 wordt ingevuld
door de niet van toepassing zijnde vermeldingen door
te halen en bij het tweede gedachtenstreepje één van
de hiernavolgende vermeldingen aan te brengen :
— „Livraison de lait écrémé en poudre à titre d aide
alimentaire (règlement (CEE) n0 2980/76) destinée
à être embarquée au port de . . .",
— „Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungs
mittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. 2980/76) zur
Verschiffung im Hafen von . . . bestimmt",
— „Fornitura di latte scremato in polvere a titolo di
aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 2980/76)
destinata ad essere imbarcata nel porto di . . .",
— „Levering van magere-melkpoeder als voedselhulp
(Verordening (EEG) nr. 2980/76) bestemd om te
worden verscheept in de haven van . .
— „Delivery of skimmed-milk powder as food aid
(Regulation (EEC) No 2980/76), to be shipped
from the port of . . .",
— „Levering af skummetmælkspulver som fødeva
rehjælp (forordning (EØF) nr. 2980/76), bestemt til
lastning i havnen i . . .".
Artikel 12

1 . Behalve in geval van overmacht wordt de in
schrijvings- en leveringswaarborg slechts vrijgegeven :
a) wanneer niet op de aanbieding is ingegaan ;
b) indien de inschrijver
— zijn aanbieding niet vóór het besluit tot toewij
zing heeft teruggetrokken,
— de in artikel 10 , leden 2 en 3 voorziene verkla

ring heeft overgelegd.
2.

De waarborg wordt onmiddellijk vrijgegeven.
Artikel 13

In geval van overmacht stelt het interventiebureau de
maatregelen vast die het in de gegeven omstandighe
den noodzakelijk acht.
Artikel 14

Het in artikel 3, lid 3, sub c), bedoelde bedrag wordt
slechts betaald na overlegging van de in artikel 10, le
den 2 en 3, bedoelde verklaringen .
Artikel 15

Met uitsluiting van gevallen van overmacht neemt de
gene die de toewijzing heeft ontvangen alle financiële
gevolgen voor de Gemeenschap voor zijn rekening,

oog op de toepassing van communautaire maatregelen
welke een controle op het gebruik en/of de bestem
ming van goederen met zich brengen (!), gewijzigd bij

die voortvloeien uit het niet nakomen van de in arti

0) PB nr. L 295 van 24. 11 . 1969 , blz . 14.

(2) PB nr. L 66 van 13 . 3 . 1973, blz. 23 .

kel 1 , lid 3, bedoelde datum van inscheping van het
magere-melkpoeder.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 340/ 14

9 . 12. 76

De kosten, welke voortvloeien uit het niet leveren van

serende bedragen (monetaire of „toetreding j toege

het magere-melkpoeder ten gevolge van geval van
overmacht komen ten laste van de bevoegde instantie
van de Lid-Staat waar de aanbieding is aanvaard.

past.

Artikel 16

Voor het krachtens deze verordening geleverde mage
re-melkpoeder worden geen restituties, noch compen

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op de dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publika

tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

BIJLAGE

Kwaliteitseisen van het magere-melkpoeder
a) vetgehalte :
b) watergehalte :

c) totaal zuurgehalte, uitgedrukt in melkzuur :
d) proef op aanwezigheid van neutraliseermid
delen :

e) toegelaten additieven :
f) fosfataseproef :
g) oplosbaarheid :

h) zuiverheidsgraad :
i) kiemgehalte :
k) titer colibacillen :
1) smaak en geur :
m) uiterlijk :

n) verrijking met vitamines :
aa) vitamine A
bb) vitamine D

ten hoogste 1,5 %
ten hoogste 4,0 %
ten hoogste 0,15% (18° Dornic)
negatief
geen

negatief
ten hoogste 0,5 ml (ten minste 99 %)
ten minste schijf B ( 15,0 mg)
ten hoogste 50 000 per g
negatief in 0,1 g
zuiver

witte of lichtgele kleur, geen onzuiverheden
noch gekleurde deeltjes

verrijkingsniveau 5 000 i.e. per 100 g
verrijkingsniveau 500 i.e. per 100 g
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VERORDENING (EEG) Nr. 2981 /76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende
zaden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1707/73 (2), inzonderheid op

ringsbepalingen op de gegevens waarover de Commis
sie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding geeft
tot wijziging van het op dit tijdstip geldende bedrag
van de steun in de zin als vermeld in de bijlage bij
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 27, lid 4,

Overwegende dat het bedrag van de steun bedoeld in
artikel 27 van Verordening nr. 136/66/EEG werd vast
gesteld door Verordening (EEG) nr. 1713/76 (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2906/

Het bedrag van de in artikel 27 van Verordening nr.
136/66/EEG, bedoelde steun wordt vastgesteld in de
tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

76 (4);

Overwegende dat toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1713/76 genoemde voorschriften en uitvoe

Deze verordening treedt in werking op 9 december
1976.

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

(!)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30 . 9 . 1966, blz . 3025/66.
L 175 van 29 . 6. 1973, blz. 5.
L 192 van 16. 7. 1976, blz. 17.
L 332 van 1.12. 1976, blz. 31 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 december 1976 houdende vaststelling van het
bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

Bedragen van de steun voor kool- en raapzaad (nr. ex 12.01 van het gemeenschappelijk douanetarief)
en voor zonnebloempitten (nr. ex 12.01 van het gemeenschappelijk douanetarief) van toepassing
vanaf 9 december 1976 (R.E./ 100 kg)

Kool- en raapzaad

Zonnebloempitten

8,152

4,302

— voor de maand december 1976

8,152

4,302

— voor de maand januari 1977

8,456

4,657

— voor de maand februari 1977

6,006

— voor de maand april 1977

8,760
9,064
9,384

— voor de maand mei 1977

9,384

Bedragen van de steun
Bedragen van de steun bij vooruitfixering :

— voor de maand maart 1977

6,361
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VERORDENING (EEG) Nr. 2982/76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

houdende vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat, met het oog op een normale wer
king van het stelsel, voor de berekening van de we
reldmarktprijs

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

— voor de munteenheden waartussen een contante

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten (J), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1707/73 (2),

maximummarge op een bepaald moment van
2,25 % wordt gehandhaafd een omrekeningskoers
die is gebaseerd op de effectieve pariteit, en
— voor de andere munteenheden een omrekenings
koers die is gebaseerd op het rekenkundig gemid

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1569/72 van de Raad
van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatre
gelen voor kool- en raapzaad (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3477/73 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2300/73 van de
Commissie van 23 augustus 1973 houdende uitvoe
ringsbepalingen inzake de differentiële bedragen voor
kool- en raapzaad alsmede intrekking van Verorde
ning (EEG) nr. 1464/73 (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 632/75 (6), en met name op ar

delde van de contante wisselkoersen die voor elk

van deze munteenheden gedurende een bepaalde
periode ten opzichte van de in de voorgaande
alinea bedoelde munteenheden van de Gemeen

schap zijn geconstateerd,
dient te worden aangehouden ;

Overwegende dat toepassing van deze bepalingen er
toe leidt de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad
vast te stellen zoals vermeld in de tabel in de bijlage
bij deze verordening,

tikel 9, lid 4,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de Commissie, op grond van artikel
9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2300/73 de we
reldmarktprijs voor kool- en raapzaad moet vaststel
len ;

Overwegende dat de wereldmarktprijs wordt vastge
steld overeenkomstig de bepalingen en criteria die
nog eens zijn opgesomd in Verordening (EEG) nr.
1713/76 van de Commissie van 15 juli 1976 houden
de vaststelling van het bedrag van de steun in de sec
tor oliehoudende zaden (7), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2981 /76 (8) ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
2300/73 bedoelde wereldmarktprijs, is vastgesteld in
de tabel in de bijlage van deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 december
1976.

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976.
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie

')
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 175 van 29. 6. 1973, blz. 5.
L 167 van 25. 7. 1972, blz. 9.
L 357 van 28 . 12. 1973, blz. 6.
L 236 van 24. 8 . 1973, blz. 28 .
L 66 van 13. 3 . 1975, blz. 11 .
L 192 van 16. 7. 1976, blz. 17.

8) Zie blz. 15 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE

Met ingang van 9 december 1976 voor kool- en raapzaad (ex 12.01 van het gemeenschappe
Hik douanetarief) toe te passen wereldmarktprijs
R.EJ100 kg (')

Wereldmarktprijs
Wereldmarktprijs bij voorfixatie van de steun :

20,634

— voor de maand december 1976

20,634
20,634
20,634
20,634
20,314
20,314

— voor de maand januari 1977
— voor de maand februari 1977
— voor de maand maart 1977

— voor de maand april 1977
— voor de maand mei 1977

(!) De omrekeningskoersen van de rekeneenheid in nationale valuta, bedoeld in artikel 9, lid 5, sub a) van Verordening (EEG) nr. 2300/
73 zijn de volgende :
1 R.E. 1 R.E. =
• 1 R.E. -

3,15665 DM
3,35507 Fl .
48,6572 Bfr./ Lfr.

1 R.E. 1 R.E. =

6,64077 FF
7,89407 Dkr.

1 R.E. =
1 R.E. -

0,797200 £ (Britse)
0,797200 £ (Ierse)

1 R.E. = 1 150,51 lire
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II

(Besluiten waarvan de publikcitie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 23 november 1976

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te
komen

(76/893/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

oog op het vrije verkeer van deze materialen en voor

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

werpen ;

kelen 100 en 227,

Overwegende dat het wenselijk is allereerst in een ka
derrichtlijn de algemene beginselen vast te leggen op
basis waarvan het mogelijk zal zijn de ongelijkheden
in de wettelijke bepalingen vervolgens op te heffen
door middel van specifieke richtlijnen ;

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (!),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),

Overwegende dat in elke wetgeving betreffende mate
rialen en voorwerpen die als afgewerkte produkten be
stemd zijn om in aanraking te komen met voor men
selijke voeding bestemde waren niet alleen rekening
moet worden gehouden met de eisen inzake de be
scherming van de gezondheid van de mens, maar te
vens met de economische en technologische behoef
ten binnen de door de bescherming van de gezond
heid gestelde grenzen ;
Overwegende dat de fabricage en de verkoop van deze
materialen en voorwerpen een belangrijke plaats in
nemen op de gemeenschappelijke markt ;
Overwegende dat de verschillen die thans tussen de
nationale wetgevingen bestaan met betrekking tot
deze materialen en voorwerpen het vrije verkeer ervan
belemmeren, ongelijke mededingingsvoorwaarden
kunnen scheppen en uit dien hoofde rechtstreeks van
invloed zijn op de instelling of de werking van de
gemeenschappelijke markt ;
Overwegende dat de onderlinge aanpassing van de
desbetreffende wetgevingen noodzakelijk is met het
(') PB nr. C 155 van 9 . 12. 1974, blz. 10 .
2) PB nr. C 108 van 15. 5. 1975, blz. 72.

Overwegende dat de bedekkings- en omhullingsmate
rialen die geheel of gedeeltelijk één geheel vormen
met de levensmiddelen, niet kunnen worden be

schouwd als zijnde enkel in aanraking met deze le
vensmiddelen, maar dat er in dat geval rekening mee
moet worden gehouden dat dergelijke materialen
eventueel door de verbruikers worden opgegeten ; dat
de voorschriften van deze richtlijn in dergelijke om
standigheden ongeschikt blijken ;
Overwegende dat in afwachting van een communau
taire definitie van „levensmiddelen", deze onder de na

tionale wetgevingen ressorteert ; dat het evenwel
noodzakelijk lijkt om nu reeds te preciseren welke
materialen en voorwerpen die in aanraking komen
met water dat bestemd is voor menselijke consumptie,
onder de bepalingen van deze richtlijn vallen ;

Overwegende dat deze richtlijn slechts betrekking
heeft op het gedrag van materialen en voorwerpen ten
opzichte van de levensmiddelen waarmee zij in aanra
king komen en niet van invloed is op de bepalingen
inzake de eventuele uitwerking van rechtstreeks con
tact met het menselijke organisme ; dat evenwel moet
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worden voorzien in de mogelijkheid om zo nodig in
specifieke richtlijnen bepalingen aan te nemen voor
die gedeelten van bepaalde voorwerpen die gezien het
gebruik dat ervan wordt gemaakt tegelijkertijd met de
mond en met levensmiddelen in aanraking komen ;

lijnen voorkomt in een materiaal of voorwerp een ge
vaar kan opleveren voor de gezondheid, de Lid-Staten
moet worden toegestaan dat gebruik te stoppen of te
beperken totdat op communautair niveau een besluit
wordt genomen ;

Overwegende dat derhalve het basisprincipe van deze
voorschriften moet zijn dat elk materiaal en voorwerp
bestemd om in aanraking te komen met levensmidde

Overwegende dat het bijwerken van de lijst van stof
fen die bij de fabricage van de materialen en voorwer
pen mogen worden gebruikt, alsmede het bepalen van
de regels met betrekking tot de monsterneming en de
analysemethoden die in de eerste plaats vereist zijn
voor de controle van de lijst van gebruikte stoffen,
hun zuiverheidscriteria en hun gebruiksvoorwaarden,
alsmede van de vastgestelde algemene en specifieke
migratiegrenzen, uitvoeringsmaatregelen van techni
sche aard zijn ; dat, ter vereenvoudiging en bespoedi
ging van de procedure, het aannemen van deze maat
regelen moet worden toevertrouwd aan de Commissie
voor wat betreft de bijwerking van de lijst, voor zover
de specifieke richtlijnen hierin voorzien, en voor wat
betreft de regels met betrekking tot de monsterne
ming en de analysemethoden, voor zover deze richt
lijnen geen andersluidende bepalingen bevatten ; dat
voor de bijwerkingsprocedure in voorkomend geval
het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke
voeding ingesteld bij Besluit 74/234/EEG (J), dient te
worden geraadpleegd ;

len, of dat contact nu direct of indirect is, voldoende

inert moet zijn om aan de levensmiddelen geen be
standdelen af te geven in zodanige hoeveelheden dat
deze gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid
van de mens, kunnen leiden tot een onaanvaardbare

wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen
of tot een ongewenste verandering van de organolepti
sche eigenschappen ervan ;

Overwegende dat het voor het bereiken van dit doel
soms noodzakelijk kan blijken om enerzijds de lijst
vast te stellen van de stoffen die mogen worden ge
bruikt bij de fabricage van de materialen en voorwer
pen (met vermelding van zuiverheidscriteria en ge
bruiksvoorwaarden), en anderzijds algemene en/of
specifieke migratiegrenzen of andere beperkingen vast
te stellen ;

Overwegende dat het wenselijk is in de specifieke
richtlijnen die in de kaderrichtlijn bedoelde bepalin
gen op te nemen die het meest geschikt zijn om het
gestelde doel te bereiken, ten einde rekening te hou
den met de technologische eigenschappen die eigen
zijn aan iedere groep materialen en voorwerpen ;
Overwegende dat het met het oog op de voorlichting
van de consument wenselijk is te bepalen dat alle ma
terialen en voorwerpen die leeg in de kleinhandel
worden verkocht, ter wille van het juiste gebruik er
van, naast andere aanduidingen ook de vermelding
„voor levensmiddelen" of „voor eet- en drinkwaren"

dan wel een meer specifieke vermelding voor het ge
bruik of een overeengekomen symbool moeten verto
nen ; dat het de Lid-Staten evenwel mogelijk moet
zijn een dergelijke vermelding niet verplicht te stellen
in het geval van materialen en voorwerpen waarvoor
nog geen specifieke communautaire richtlijnen of na
tionale bepalingen bestaan ;
Overwegende dat deze richtlijn geen betrekking heeft
op de etikettering van produkten die wegens hun ge
drag ten opzichte van levensmiddelen hiermee niet in
aanraking mogen worden gebracht ;
Overwegende dat, ter bevordering van de technische
vooruitgang, aan de Lid-Staten de mogelijkheid moet
worden gelaten om op hun grondgebied en onder hun
officiële controle voorlopig het gebruik toe te staan
van een stof die in de specifieke richtlijnen niet wordt
genoemd, zulks in afwachting van een definitief be

Overwegende dat voor alle gevallen waarin de Raad de
bevoegdheid voor de tenuitvoerlegging van de voor
schriften in de sector materialen en voorwerpen be
stemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
aan de Commissie overdraagt, moet worden voorzien
in een procedure voor een nauwe samenwerking tus
sen de Lid-Staten en de Commissie in het kader van

het Permanent Comité voor levensmiddelen, ingesteld
bij Besluit 69/41 4/EEG (2) ;
Overwegende dat het, ten einde de produktieproces
sen voor de fabricage van de materialen en voorwer
pen te kunnen aanpassen aan de in onderstaande be
palingen gestelde nieuwe eisen, dienstig is dat de
voorschriften zodanig worden toegepast dat de handel
in de materialen en voorwerpen die in overeenstem
ming zijn met deze richtlijn twee jaar na de kennisge
ving van deze richtlijn wordt toegestaan en dat de
handel in en het gebruik van de materialen en voor
werpen die niet in overeenstemming zijn met de
richtlijn drie jaar na de kennisgeving worden verbo
den ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

sluit op communautair niveau ;

1 . Deze richtlijn is van toepassing op materialen en
voorwerpen die als afgewerkte produkten bestemd zijn
om in aanraking te worden gebracht of overeenkom
stig hun bestemming in aanraking zijn met levens
middelen. Hierna worden zij „materialen en voorwer
pen" genoemd.

Overwegende dat, indien mocht blijken dat het ge
bruik van een stof die in één van de specifieke richt

(') PB nr. L 136 van 20 . 5 . 1974, blz. 1 .
(2) PB nr. L 291 van 19 . 11 . 1969, blz. 9 .
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De bedekkings- of omhullingsmaterialen die — zoals
materialen ter bekleding van kaaskorsten, vleeswaren
of fruit — één geheel vormen met de levensmiddelen
en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze samen met
die levensmiddelen worden opgegeten, vallen niet on
der de bepalingen van deze richtlijn.

g) andere voorschriften om het bepaalde in artikel 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op materialen en
voorwerpen in aanraking met water dat bestemd is
voor menselijke consumptie. Zij is evenwel niet van
toepassing op vaste openbare of particuliere installa

Artikel 4

ties voor de distributie van water.

3 . De Lid-Staten kunnen wat „antiquiteiten" betreft
geheel of gedeeltelijk van deze richtlijn afwijken .
Artikel 2

De materialen en voorwerpen dienen overeenkomstig
goede fabricagemethoden te worden vervaardigd, op
dat zij bij normaal of te verwachten gebruik aan le
vensmiddelen geen bestanddelen afgeven in hoeveel
heden die :

— een gevaar kunnen opleveren voor de menselijke
gezondheid,
— kunnen leiden tot een onaanvaardbare wijziging in
de samenstelling van de levensmiddelen of tot een
ongewenste verandering van de organoleptische
eigenschappen ervan.
Artikel 3

Overeenkomstig de procedure van artikel 100 van het
Verdrag stelt de Raad door middel van een richtlijn de
bijzondere bepalingen vast die van toepassing zijn op
bepaalde groepen materialen en voorwerpen (specifie
ke richtlijnen).
Deze specifieke richtlijnen kunnen met name bevat
ten :

a) indien mogelijk en noodzakelijk de lijst van stoffen
waarvan het gebruik is toegestaan, met uitsluiting
van alle andere stoffen ;

b) de zuiverheidscriteria voor deze stoffen ;
c) de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor deze stof
fen en/of de materialen en voorwerpen waarin deze
stoffen zijn verwerkt ;
d) specifieke grenzen voor de migratie van bepaalde
bestanddelen of groepen van bepaalde bestandde
len in of op levensmiddelen ;
e) een algemene grens voor de migratie van bestand
delen in of op levensmiddelen ;
f) zo nodig voorschriften tot bescherming van de
menselijke gezondheid tegen eventuele gevaren die
kunnen voortvloeien uit aanraking van de materi
alen en voorwerpen met de mond ;

te doen naleven ;

h) de basisvoorschriften, vereist voor het toezicht op
de naleving van de bepalingen sub d), e), f) en g).

1 . In afwijking van artikel 3 kan een Lid-Staat, in
dien overeenkomstig artikel 3, sub a), een lijst van
stoffen is vastgesteld, het gebruik van een stof die niet
op die lijst voorkomt onder de volgende voorwaarden
op zijn grondgebied toelaten :
a) de toelating moet beperkt worden tot een tijdvak
van ten hoogste drie jaar,

b) de Lid-Staat moet materialen en voorwerpen die
zijn vervaardigd met de stof waarvan hij het ge
bruik heeft toegelaten, officieel controleren,
c) de aldus vervaardigde materialen en voorwerpen
moeten een speciale aanduiding dragen die bij de
toelating wordt omschreven.
2.

De Lid-Staat stelt de overige Lid-Staten en de

Commissie in kennis van de tekst van ieder krachtens

lid 1 opgesteld toelatingsbesluit, en wel binnen een
termijn van twee maanden na de datum waarop dit
besluit van kracht is geworden .

3 . Vóór het verstrijken van de in lid 1 vastgestelde
termijn van drie jaar, kan de Lid-Staat bij de Commis
sie een verzoek indienen om de overeenkomstig lid 1
op nationaal vlak toegelaten stof op de in artikel 3,
sub a), bedoelde lijst op te nemen. Tegelijkertijd ver
strekt hij de documenten die volgens hem de opne
ming op de lijst rechtvaardigen en vermeldt hij het
gebruik waarvoor deze stof is bestemd.
Binnen een termijn van achttien maanden na de in
diening van dit verzoek wordt, op basis van de gege
vens over volksgezondheid, na raadpleging van het
Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding,
volgens de procedure van artikel 10 besloten of de be
trokken stof op de in artikel 3, sub a), bedoelde lijst
kan worden opgenomen dan wel of de nationale toela
ting moet worden ingetrokken. Indien er op grond
van artikel 3, sub b), c) en d), bepalingen nodig blijken
te zijn, worden deze volgens dezelfde procedure vast
gesteld. In afwijking van lid 1 , sub a), blijft de nationa
le toelating van kracht totdat ten aanzien van het ver
zoek om opneming op de lijst een besluit is genomen .
Indien overeenkomstig de tweede alinea wordt beslo
ten dat de nationale toelating moet worden ingetrok
ken, is dit besluit van toepassing op iedere andere na
tionale toelating met betrekking tot de betrokken stof.
In dit besluit kan worden gepreciseerd dat het verbod
om deze stof te gebruiken zich uitstrekt tot een ander
dan het gebruik, bedoeld in het verzoek om opne
ming op de lijst.
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Artikel 5

Onverminderd artikel 4, lid 3, worden de in de bijla

gen van de specifieke richtlijnen op grond van de
ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische
kennis aan te brengen wijzigingen, in voorkomend
geval na raadpleging van het Wetenschappelijk Co
mité voor de menselijke voeding, vastgesteld volgens
de procedure van artikel 10, voor zover deze richtlij
nen in die procedure voorzien .
Artikel 6

1 . Indien een Lid-Staat op basis van een uitvoerige
motivering op basis van nieuwe gegevens of een
nieuwe beoordeling van bestaande gegevens, ter be
schikking gekomen of tot stand gekomen n^ de aan
neming van één van de specifieke richtlijnen, consta
teert dat het gebruik van een materiaal of voorwerp
gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens,
hoewel voldaan is aan de bepalingen van de desbetref
fende specifieke richtlijn, kan deze Lid-Staat de toe
passing van de betrokken bepalingen op zijn grond
gebied tijdelijk schorsen of beperken. Hij stelt daarvan
onverwijld de andere Lid-Staten en de Commissie in
kennis onder opgave van de redenen die tot zijn be
sluit hebben geleid.

2. De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk
de beweegredenen die de betrokken Lid-Staat heeft
opgegeven en pleegt overleg met de Lid-Staten in het
kader van het Permanent Comité voor levensmidde

len ; zij brengt vervolgens onverwijld advies uit en
neemt de passende maatregelen.
3 . Indien de Commissie wijzigingen in de specifie
ke richtlijn noodzakelijk acht om het hoofd te bieden
aan de in lid 1 genoemde moeilijkheden en ter be
scherming van de gezondheid van de mens, leidt zij
de procedure van artikel 10 in ten einde deze wijzi
gingen vast te stellen ; in dat geval kan de Lid-Staat
die vrijwaringsmaatregelen heeft getroffen, deze hand
haven totdat de wijzigingen van kracht worden.
Artikel 7

1 . Onverminderd eventuele in de specifieke richt
lijnen vastgestelde afwijkingen moeten materialen en
voorwerpen, die nog niet met levensmiddelen in aan
raking zijn gebracht, bij het in de handel brengen
voorzien zijn van de volgende aanduidingen :

a) — hetzij één of, in voorkomend geval, verscheide
ne van de onderstaande aanduidingen :
— „voor levensmiddelen" of „voor eetdrinkwaren",
— „til levnedsmidler",
— „für Lebensmittel ,
— „for food use ,

en

— „pour contact alimentaire" of „convient pour
aliments",
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— „per alimenti ,
— „Ie haghaidh bia ;
— hetzij een specifieke aanduiding voor het ge
bruik, zoals koffiemachine, wijnfles, soeplepel ;
— hetzij een symbool dat zal worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 1 0 ;

b) in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden
die bij gebruik in acht moeten worden genomen ;
c) — hetzij de naam of de handelsnaam en het adres
of de maatschappelijke zetel,
— hetzij het handelsmerk,
van de fabrikant of de verwerker, dan wel van een

in de Gemeenschap gevestigde verkoper.

2. De in lid 1 bedoelde aanduidingen moeten goed
zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aan
gebracht :
a) bij de verkoop aan de consument

— hetzij op de materialen en voorwerpen of op de
verpakkingen,
— hetzij op etiketten die op de materialen en
voorwerpen of op de verpakkingen daarvan zijn
aangebracht,
— hetzij op een bord dat zich in de onmiddellijke
nabijheid van de materialen en voorwerpen be
vindt en dat duidelijk zichtbaar is voor de ko
pers ; in het geval van de in lid 1 , sub c), be
doelde aanduiding mag van laatstgenoemde
mogelijkheid echter alleen gebruik worden ge
maakt indien deze aanduiding, of een etiket
met deze aanduiding, om technische redenen
noch bij de vervaardiging noch bij het in de
handel brengen op genoemde materialen en
voorwerpen kan worden aangebracht ;

b) in de andere handelsstadia dan dat van de verkoop
aan de consument

— hetzij op de begeleidende documenten,
— hetzij op de etiketten of verpakkingen,
— hetzij op de materialen en voorwerpen zelf.
De Lid-Staten behoeven de in lid 1 , sub a), bedoelde
aanduidingen op hun grondgebied evenwel niet ver
plicht te stellen voor de verkoop aan de consument
van materialen en voorwerpen die door hun aard ken
nelijk bestemd zijn om met levensmiddelen in aanra
king te komen.
3 . De in lid 1 , sub a) en b), bedoelde aanduidingen
zijn voorbehouden aan materialen en voorwerpen die
voldoen aan

a) de specifieke richtlijnen,
b) bij ontbreken van specifieke richtlijnen, de in arti
kel 2 vastgestelde criteria en eventueel de nationale
bepalingen .
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4. In afwijking van lid 1 mogen de Lid-Staten de
aldaar genoemde aanduidingen op hun grondgebied
slechts verplicht stellen voor die materialen en voor
werpen waarop specifieke richtlijnen of, bij afwezig
heid daarvan, nationale bepalingen van dezelfde aard
van toepassing zijn.
5. Voor materialen en voorwerpen die nog niet zijn
onderworpen aan een specifieke richtlijn kunnen de
Lid-Staten de bestaande nationale bepalingen handha
ven uit hoofde waarvan deze materialen en voorwer

pen vergezeld moeten gaan van een schriftelijke ver
klaring waaruit blijkt dat zij voldoen aan de desbetref
fende voorschriften .

6. De Lid-Staten kunnen op hun grondgebied de
kleinhandel in de materialen en voorwerpen verbie
den indien de overeenkomstig lid 1 , sub a) en b), ver
eiste aanduidingen niet ten minste in de nationale of

officiële taal of talen zijn aangebracht op de etiketten,
verpakkingen, borden of begeleidende documenten .
De Lid-Staten kunnen voorts bepalen dat de aandui
dingen van lid 1 , sub a) en b), door de kleinhandelaar
worden vermeld in een voor de kopers gemakkelijk te
begrijpen taal. Hiertoe kan slechts het aanbrengen van
een bord in de nabijheid van het aangeboden produkt
worden geëist.

Nr. L 340/23

procedure bij het bij Besluit 69/41 4/EEG ingestelde
Permanent Comité voor levensmiddelen, hierna te

noemen „het Comité", ingeleid door de Voorzitter,
hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van de ver
tegenwoordiger van een Lid-Staat.
2. De Vertegenwoordiger van de Commissie dient
bij het Comité een ontwerp in van de te nemen maat
regelen. Het Comité brengt over dit ontwerp advies
uit binnen een termijn die de Voorzitter kan vaststel
len naar gelang van de urgentie van het betrokken
vraagstuk. Het Comité spreekt zich uit met een meer
derheid van eenenveertig stemmen, waarbij de stem
men van de Lid-Staten worden gewogen overeenkom
stig het bepaalde in artikel 148, lid 2, van het Verdrag.
De Voorzitter neemt geen deel aan de stemming.

3. a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen
vast, wanneer deze in overeenstemming zijn met
het advies van het Comité.

b) Indien de beoogde maatregelen niet in overeen
stemming zijn met het advies van het Comité of
bij gebreke van een advies, dient de Commissie
bij de Raad onverwijld een voorstel in betref
fende de vast te stellen maatregelen. De Raad
besluit met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen .

Artikel 8

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen op
dat de handel in en het gebruik van de materialen en
voorwerpen die overeenkomen met de voorschriften
van deze richtlijn of van de specifieke richtlijnen niet
kunnen worden belemmerd door de toepassing van de
nationale, niet-geharmoniseerde bepalingen inzake de
samenstelling, het gedrag ten opzichte van levensmid
delen of de etikettering van deze materialen en voor
werpen .

c) Indien na verloop van een termijn van drie
maanden, te rekenen vanaf de indiening van het
voorstel bij de Raad, deze geen besluit heeft ge
nomen, worden de voorgestelde maatregelen
door de Commissie vastgesteld.
Artikel 11

Artikel 10 is van toepassing gedurende een periode
van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum dat de in

2. Lid 1 is niet van toepassing op niet
geharmoniseerde bepalingen die gerechtvaardigd zijn
op grond van :
— bescherming van de volksgezondheid ;
— beteugeling van misleiding, op voorwaarde dat
deze bepalingen niet van dien aard zijn dat daar
mede de toepassing van de in deze richtlijn vastge
legde voorschriften wordt belemmerd ;
— bescherming van de industriële en commerciële
eigendom, de aanduidingen van herkomst alsmede
het tegengaan van oneerlijke concurrentie.
Artikel 9

Behoudens andersluidende bepalingen in de specifie
ke richtlijnen, worden de regels met betrekking tot de
monsterneming en de analysemethoden die nodig zijn
voor de controle op de naleving van de bepalingen
bedoeld in artikel 3, sub a) tot en met g), volgens de
procedure van artikel 10 vastgesteld.
Artikel 10

1 . In de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van
de in dit artikel omschreven procedure, wordt deze

artikel 10, lid 1 , bedoelde procedure voor de eerste
maal bij het Comité is ingeleid.
Artikel 12

Deze richtlijn is niet van toepassing op materialen en
voorwerpen bestemd voor export buiten de Gemeen
schap.
Artikel 13

1 . Binnen 18 maanden na de kennisgeving van
deze richtlijn wijzigen de Lid-Staten, zo nodig, hun
wetgeving ten einde aan deze richtlijn te voldoen en
stellen zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
De aldus gewijzigde wetgeving wordt zo toegepast dat
— twee jaar na de kennisgeving van deze richtlijn de
handel in materialen en voorwerpen die overeen
stemmen met de bepalingen van deze richtlijn
wordt toegelaten, onverlet de toepassing van de na
tionale bepalingen die bij afwezigheid van speci
fieke richtlijnen van toepassing zijn op bepaalde
groepen materialen en voorwerpen ;
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— drie jaar na de kennisgeving van deze richtlijn de
handel in en het gebruik van materialen en voor
werpen die niet met de bepalingen van deze richt
lijn overeenstemmen, wordt verboden.
2. Lid 1 belet de Lid-Staten niet om twee jaar na de
kennisgeving van deze richtlijn de vervaardiging van
materialen en voorwerpen die niet met deze richtlijn
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Artikel 15

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 23 november 1976 .

overeenstemmen, te verbieden .
Voor de Raad
Artikel 14

Deze richtlijn is van toepassing in de Franse overzeese
departementen.

De Voorzitter
A. P. L. M. M. van der STEE
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 23 november 1976

tot instelling van een Permanent Planteziektenkundig Comité
(76/894/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Gezien het ontwerp-besluit van de Commissie,

Overwegende dat de door de Raad op planteziektenkundig gebied vastgestelde bepalingen
voorzien in een procedure voor nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Com
missie ten einde de uitvoering van deze bepalingen te vergemakkelijken ; dat, om deze
samenwerking te verwezenlijken, een Comité moet worden ingesteld, dat wordt belast met
de uitoefening van de taken uit hoofde van deze bepalingen ;
Overwegende dat het wenselijk is dat deze samenwerking zich uitstrekt tot alle in deze
bepalingen omschreven gebieden ; dat daartoe genoemd Comité dient te worden gemach
tigd, alle tot deze gebieden behorende vraagstukken te onderzoeken,
BESLUIT :

Artikel 1

Er is ingesteld een Permanent Planteziektenkundig Comité, hierna te noemen het „Co
mité", dat is samengesteld uit Vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder voorzitter
schap staat van een Vertegenwoordiger van de Commissie.
Artikel 2

Het Comité vervult de taken, die het bij de door de Raad op planteziektenkundig gebied
vastgestelde bepalingen zijn opgedragen, in de gevallen en onder de voorwaarden, die
daarin zijn omschreven .
Bovendien kan elk ander tot het gebied van deze bepalingen behorende vraagstuk onder
zoeken, dat door zijn Voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een Lid
Staat, aan de orde wordt gesteld.
Artikel 3

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
Gedaan te Brussel, 23 november 1976.
Voor de Raad
De Voorzitter
A. P. L. M. M. van der STEE
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 23 november 1976

betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit
(76/895/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti
kelen 43 en 100 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),

Overwegende dat de opbrengst van land- en tuinbouw
een zeer belangrijke plaats inneemt in de Europese
Economische Gemeenschap ;
Overwegende dat deze produktie voortdurend in ge
vaar wordt gebracht door schadelijke organismen uit
het planten- of dierenrijk alsmede door virussen ;

Overwegende dat een
tegen deze schadelijke
om een daling van het
deren en bovendien de

bescherming van de planten
organismen beslist vereist is
produktievermogen te verhin
produktiviteit in de landbouw

te doen toenemen ;

Overwegende dat een van de belangrijkste middelen
om planten en plantaardige produkten tegen de in

werking van schadelijke organismen te beschermen,
de chemische bestrijdingsmiddelen zijn ;

Overwegende dat deze bestrijdingsmiddelen echter
niet alleen een nuttig effect wat betreft de plantaardi
ge produktie hebben, maar ook in de regel giftige stof
fen of preparaten met gevaarlijke uitwerking zijn ;
Overwegende dat een groot aantal van deze bestrij
dingsmiddelen of de metabolieten of afbraakproduk
ten daarvan schadelijke gevolgen voor de gebruikers
van plantaardige produkten met zich kan brengen ;
Overwegende dat deze bestrijdingsmiddelen niet zou
den mogen worden gebruikt op een wijze die gevaar
kan opleveren voor de gezondheid van mens of dier ;
Overwegende dat er in bepaalde Lid-Staten uiteenlo
pende methoden bestaan om dit gevaar te vermijden
en dat verscheidene van deze Staten verschillende ni

veaus hebben vastgesteld voor wat betreft de maximale
hoeveelheid residuen van bepaalde bestrijdingsmidde
len op en in de behandelde planten of plantaardige
produkten , die in acht dienen te worden genomen bij
het verkeer in deze produkten ;
(') PB nr. C 97 van 28 . 7. 1969 , blz . 35.
2 ) PB nr. C 40 van 25 . 3 . 1969, blz . 4.

Overwegende dat de tussen de Lid-Staten bestaande
verschillen aangaande de maximale hoeveelheden re
siduen van bestrijdingsmiddelen kunnen bijdragen tot
het in het leven roepen van belemmeringen voor het
handelsverkeer en derhalve het vrije verkeer van goe
deren binnen de Gemeenschap kunnen hinderen ; dat
om deze reden bepaalde maximale hoeveelheden die
nen te worden vastgesteld die door de Lid-Staten
kunnen worden toegepast ;
Overwegende dat bij het vaststellen van deze maxima
le hoeveelheden een evenwicht gevonden moet wor
den tussen de behoeften van de plantaardige produk
tie en de eisen van de bescherming van de gezond
heid van mens en dier ;

Overwegende dat het in eerste instantie vereist is deze
maximale hoeveelheden vast te stellen voor de residu

en van bepaalde bestrijdingsmiddelen op en in groen
ten en fruit, rekening houdend met het feit dat groen
ten en fruit in de regel voedingsmiddelen zijn, echter
daarnaast incidenteel ook aan dieren gevoederd wor
den ; dat deze maximale hoeveelheden het laagst mo
gelijke niveau dienen te vormen ;

Overwegende dat het vrije verkeer in de gehele Ge
meenschap in produkten met een hoeveelheid residu
en van bepaalde bestrijdingsmiddelen lager dan of ge
lijk aan de in bijlage II vastgestelde maxima dient te
worden verzekerd ; dat terzelfder tijd aan de Lid-Staten
dient te worden toegestaan in gevallen waarin zij zulks
gerechtvaardigd achten op niet-discriminatoire wijze
het verkeer op hun grondgebied in produkten met
een hoeveelheid residuen groter dan deze maxima toe
te laten, waarbij zij ten opzichte van deze produkten al
dan niet maxima vaststellen ;

Overwegende dat het niet noodzakelijk is het bepaal
de in deze richtlijn toe te passen op groenten en fruit
die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen ;

Overwegende dat plotseling kan blijken dat de in bij
lage II vastgestelde hoeveelheden toch nog een gevaar
vormen voor de gezondheid van mens of dier ; dat het
dus noodzakelijk is de Lid-Staten in staat te stellen in

dit geval deze hoeveelheden voorlopig te verlagen ;
Overwegende dat in dit geval een nauwe samenwer
king is aan te bevelen tussen de Lid-Staten en de
Commissie binnen het Permanent Planteziektenkun

dig Comité ;
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Overwegende dat voor zover de Lid-Staten maximale
hoeveelheden vaststellen voor de produkten die op
hun grondgebied in het verkeer worden gebracht zij
door ambtelijke controles die tenminste bij wijze van
steekproef plaatsvinden, moeten nagaan of deze hoe
veelheden in acht worden genomen ;

Overwegende dat in dit geval de ambtelijke controles
moeten plaatsvinden volgens communautaire bemon

grondgebied produkten als bedoeld in artikel 1 in het
verkeer worden gebracht die residuen van bestrij

dingsmiddelen bevatten in hoeveelheden die groter
zijn dan in de bijlage II vastgestelde hoeveelheden .
3.

De Lid-Staten stellen de andere Lid-Staten en de

Commissie in kennis van de aan de leden 1 en 2 ge
geven toepassing.
Artikel 4

stering- en analysemethoden ;

Overwegende dat het vaststellen van de bemonstering
en analysemethoden een uitvoeringsmaatregel is van
technische en wetenschappelijke aard ; dat om de
aanvaarding ervan te vergemakkelijken de voorschrif
ten voor deze bemonsteringen en analyses dienen te
worden vastgelegd volgens een procedure waarbij in
het kader van het Permanent Planteziektenkundig
Comité tussen de Lid-Staten en de Commissie een

Nr. L 340/27

1.

Wanneer een Lid-Staat meent dat een in bijlage

II vastgestelde maximale hoeveelheid een gevaar
vormt voor de gezondheid van de mens of van dieren,
andere dan schadelijke organismen, kan deze Lid-Staat
deze hoeveelheid voor zijn grondgebied voorlopig ver
lagen . In dat geval stelt hij de andere Lid-Staten en de
Commissie onverwijld in kennis van de genomen
maatregelen en verstrekt daarbij een uiteenzetting van

nauwe samenwerking wordt ingevoerd ;

de motieven .

Overwegende dat de wijzigingen van de bijlagen waar
van het karakter voornamelijk van technische aard is,
moeten worden vergemakkelijkt door middel van een
snelle procedure,

2. Volgens de procedure van artikel 8 wordt beslo
ten of de in bijlage II vastgestelde maximale hoeveel
heden moeten worden gewijzigd. Zolang noch door
de Raad noch door de Commissie volgens bovenge
noemde procedure een besluit is genomen, kan de
Lid-Staat de maatregelen die hij ten uitvoer heeft ge
legd handhaven .

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 5

Artikel 1

Deze richtlijn is van toepassing op de voor de voeding
van mensen, of, incidenteel voor de voeding van die
ren, bestemde produkten, die vallen onder de in bijla
ge I vermelde posten van het gemeenschappelijk dou
anetarief, voor zover op of in deze produkten residuen
aanwezig zijn van de in bijlage II genoemde bestrij
dingsmiddelen .
Artikel 2

1 . In de zin van deze richtlijn zijn residuen van be
strijdingsmiddelen de resten van de in bijlage II ver
melde stoffen en eventueel aanwezige, giftige, meta
bolieten of afbraakprodukten daarvan, die op of in de
artikel 1 bedoelde produkten voorkomen .
2. , In de zin van deze richtlijn verstaat men onder
in het verkeer brengen iedere overdracht, al of niet
tegen vergoeding, van de in artikel 1 bedoelde pro
dukten nadat deze zijn geoogst.

Onverminderd artikel 4 stelt de Raad, op voorstel van
de Commissie, de wijzigingen vast die aangebracht
moeten worden in de bijlagen. Hierbij wordt met
name rekening gehouden met de stand van de kennis
van techniek en wetenschap, alsmede met de eisen
van de volksgezondheid en de landbouw.
Artikel 6

1 . De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen
opdat officieel wordt gecontroleerd, door middel van
steekproeven, dat aan de volgens deze richtlijn vastge
stelde maximale hoeveelheden de hand wordt gehou
den .

2. De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen
opdat, wanneer de in artikel 1 bedoelde produkten
volgens lid 1 worden gecontroleerd, de bemonstering
en de kwalitatieve en kwantitatieve analyses van de re
siduen worden uitgevoerd op een wijze en volgens
methodes die overeenkomstig de procedure van arti
kel 7 worden vastgesteld.

Artikel 3

Artikel 7

1 . De Lid-Staten mogen het in het verkeer brengen
op hun grondgebied van de in artikel 1 bedoelde pro
dukten wegens het aanwezig zijn van residuen van be
strijdingsmiddelen verbieden noch verhinderen, in
dien de hoeveelheid van deze residuen niet meer be

draagt dan de in bijlage II vastgestelde maximale hoe
veelheden .

2. De Lid-Staten kunnen, in de gevallen waarin zij
zulks gerechtvaardigd achten, toestaan dat op hun

1.
In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in
dit artikel omschreven procedure, leidt de Voorzitter
van het bij Besluit 76/894/EEG (J ) ingestelde Perma
nent Plantenziektekundig Comité, hierna het „Co
mité" genoemd, deze procedure, hetzij op eigen initi
atief, hetzij op verzoek van een Lid-Staat, onverwijld
in bij het Comité.
( ! ) Zie blz. 25 van dit Publikatieblad .
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In het Comité worden de stemmen van de Lid

Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 148 , lid 2, van het Verdrag. De Voorzitter neemt
geen deel aan de stemming.
3. De vertegenwoordiger van de Commissie dient
een ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het
Comité brengt over deze maatregelen advies uit bin
nen een termijn die de Voorzitter kan vaststellen naar
gelang van de urgentie der aan een onderzoek onder
worpen vraagstukken . Het Comité spreekt zich uit
met een meerderheid van eenenveertig stemmen .
4. De Commissie , stelt de maatregelen vast en legt
deze onmiddellijk ten uitvoer, wanneer zij in overeen
stemming zijn met het advies van het Comité. Wan
neer zij hiermede niet in overeenstemming zijn of
wanneer het Comité geen advies heeft uitgebracht,
legt de Commissie onverwijld een voorstel voor aan de
Raad betreffende de te nemen maatregelen. De Raad
stelt de maatregelen vast met gekwalificeerde meer
derheid van stemmen .

Indien de Raad binnen drie maanden na indiening
van het voorstel geen maatregelen heeft vastgesteld,
stelt de Commissie de voorgestelde maatregelen vast
en legt zij deze onmiddellijk ten uitvoer, behalve
wanneer de Raad zich met volstrekte meerderheid van

stemmen heeft uitgesproken tegen genoemde maatre
gelen .

stemming zijn met het advies van het Comité. Wan
neer zij hiermede niet in overeenstemming zijn of
wanneer het Comité geen advies heeft uitgebracht,
legt de Commissie onverwijld een voorstel voor aan de
Raad betreffende de te nemen maatregelen . De Raad
stelt de maatregelen vast met gekwalificeerde meer
derheid van stemmen .

Indien de Raad binnen vijftien dagen na indiening
van het voorstel geen maatregelen heeft vastgesteld,
stelt de Commissie de voorgestelde maatregelen vast
en legt zij deze onmiddellijk ten uitvoer, behalve
wanneer de Raad zich met volstrekte meerderheid van

stemmen heeft uitgesproken tegen genoemde maatre
gelen .
Artikel 9

Deze richtlijn geldt niet voor de in artikel 1 bedoelde
produkten, indien ten minste door een passende aan
duiding wordt aangetoond dat zij voor uitvoer naar
derde landen zijn bestemd.
Artikel 10

Deze richtlijn geldt onverminderd de bepalingen van
de Gemeenschap betreffende de gemeenschappelijke
kwaliteitsnormen voor groenten en fruit.
Artikel 11

Artikel 8

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in
dit artikel omschreven procedure, leidt de Voorzitter
van het Comité deze procedure, hetzij op eigen initi
atief, hetzij op verzoek van een Lid-Staat, onverwijld
in bij het Comité.
2.
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De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om binnen
een termijn van twee jaar na de kennisgeving van deze
richtlijn aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen .
Zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in
kennis .

In het Comité worden de stemmen van de Lid

Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 148 , lid 2, van het Verdrag. De Voorzitter neemt
geen deel aan de stemming.
3.
De Vertegenwoordiger van de Commissie dient
een ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het
Comité brengt over deze maatregelen advies uit bin
nen een termijn van twee dagen . Het Comité spreekt
zich uit met een meerderheid van eenenveertig stem

Artikel 12

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 23 november 1976 .
Voor de Raad

men .

4. De Commissie stelt de maatregelen vast en legt
deze onmiddellijk ten uitvoer, wanneer zij in overeen

De Voorzitter
A. P. L. M. M. van der STEE
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BIJLAGE I
Lijst van de in artikel 1 bedoelde produkten

Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

07.01 B

Kool en spruitjes, vers of gekoeld

07.01 C

07.01 E

Spinazie, vers of gekoeld
Sla van alle soorten, alsmede andijvie en witloof (witlof), vers of gekoeld
Snijbiet en kardoen , vers of gekoeld

07.01 F

Peulgroenten , ook indien gedopt, vers of gekoeld

07.01 G

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en andere dergelijke eet
bare wortelen en knollen, vers of gekoeld

07.01 H

Uien, sjalotten en knoflook, vers of gekoeld

07.01 IJ

Prei en andere looksoorten , vers of gekoeld

07.01 K

Asperges, vers of gekoeld

07.01 L

Artisjokken, vers of gekoeld

07.01 M

Tomaten, vers of gekoeld

07.01 N

Olijven, vers of gekoeld

07.01 O

Kappers, vers of gekoeld

07.01 P

07.01 Q

Komkommers en augurken, vers of gekoeld
Paddestoelen en truffels, vers of gekoeld

07.01 R

Venkel , vers of gekoeld

07.01 S

niet scherp smakende pepers, vers of gekoeld

07.01 T

andere groenten en moeskruiden , vers of gekoeld

07.01 D

ex 07.02

Groenten en moeskruiden , niet gekookt, bevroren

ex 08.01

Dadels, bananen, ananassen, manga's, advokaten, guaves en manggistans, kokosno

ex 08.02

ten, paranoten en cashewnoten, vers ('), zonder dop, schil of schaal, of gepeld
Citrusvruchten , vers (')

ex 08.03

Vijgen , vers (')

ex 08.04

Druiven , vers (')

ex 08.05

Noten (andere dan die bedoeld bij post 08.01 ), amandelen , kastanjes en pingels,
vers ('), zonder dop of schaal, of gepeld

08.06

Appelen , peren en kweeperen , vers (')

08.07

Steenfruit, vers (')

08.08

Aardbeien en bessen , vers (')

08.09

Ander vers fruit (')

ex 08.10

Fruit, niet gekookt, bevroren , zonder toegevoegde suiker

(') Gekoelde vruchten worden met verse vruchten gelijkgesteld .
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BIJLAGE II
Lijst van residuen van bestrijdingsmiddelen en de maximale hoeveelheden daarvan

residuen van bestrijdingsmiddelen

Nr.

maximale
hoeveelheid

E.E.G.

(')

—

—

gebruikelijke benaming

amitrol

3-Amino- 1 ,2,4-triazol

nul (2)

aramite

0-[2-(4-tert-butyl-phenoxy)- 1 -methyl-ethyl]-0
(2-chloor-ethyl)sulfite

nul (2)

atrazin

2-Chloor-4-ethylamino-6-isopropylamino
1,3,5-triazine

15/ 60

15/42

6 / 20
609 / 21

—

6/ 11

(in mg/kg (ppm))

chemische benaming

azinfos-ethyl

0,0-Diethyl-S-[4-oxo-3H-l,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-dithiofosfaat

azinfos-methyl

0,0-Dimethyl-S-[4-oxo-3H - 1 ,2,3-benzo-triazin
3-yl)-methyl]-dithiofosfaat

barban

(4-Chloor-but-2-yn-yl)-N-(3-chloorfenyl)-carbamaat

binapacryl

[6-(l-Methylpropyl)-2,4-dinitrofenyl]-3,3-dimethyl
acrylaat

1,0

v afzonderlijk of gezamenlijk :

f nul (2) : wortelgroenten,

> met uitzondering van
\ knolselderij
' 0,4 : andere produkten
0,1

nul (2) : wortelen
0,3 : andere produkten

captan

N-(trichloormethylthio)-l,2,3,6-tetrahydroftaalimide

15,0

carbaryl

N-Methyl - 1 - naphtyl-carbamaat

1 ,2, met uitzondering van
abrikozen, appelen, peren,
perziken , druiven, pruimen,
sla, kool : 2,5

620 / 6

chloorbenzide

(4-Chloorbenzyl)-4-(chloor-fenyl)-sulfide

1,5

620/4

chloorfenson

(4-Chloorfenyl)-4-chloorbenzeen-sulfonaat

1,5

chloorbenzilaat

Ethyl-2-hydroxy-2, 2-bis(4-chloorfenyl)acetaat

1,5

chlorexuron

3-[4-(4-Chloorfenoxy)fenyl]-l,l-dimethylureum

0,2

demethon-S-methyl

0,0-Dimethyl-S-(2-ethyl-thioethyl)-monothiofosfaat

—

6 / 22
15/ 33

15 /49

oxydemeton-methyl

0,0-Dimethyl-S-(2-ethyl-sulfinylethyl)monothiofosfaat

demeton-S-methyl
sulfon

\ afzonderlijk

of gezamen

1 lijk : 0,4 (berekend in de

r meton-S-methyl

sulfon)

\ met uitzondering van wor
telen : nul (2)

0,0-Dimethyl-S-(2-ethyl-sulfonylethyl)-mono
thiofosfaat

6 / 19

607/ 24
15/ 55

diallaat

S-(2,3-Dichloorallyl)-N,N-diisopropylmonothio
carbamaat

0,05

dichloorprop

2-(2,4 Dichloorfenoxy)-propionzuur (dichloorprop)

0,05

0,0-dimethoaat

0,0-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoyl)-methyl
dithiofosfaat

—

609 / 23
—

omethoat

1.5 (3)

0,0-Dimethyl-S-(N-methyl-carbamoyl)-methyl
monothiofosfaat

0,4

dinoseb

6-(l-Methylpropyl)-2,4-dinitrofenol)

0,05

dodine

N-dodecylguanidine-acetaat

nul (2) ; met uitzondering
van fruit : 1,0

602/ 33

endosulfan

6,7,8,9,10,10-Hexachloor-l,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,
9-methano-2,3,4-benzo[e]-dioxathiepin-3-oxide

) 0,2 : wortelen
) 0,5 : andere produkten
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residuen van bestrijdingsmiddelen

Nr.

maximale
hoeveelheid

E.E.G.

0)

602/ 32

gebruikelijke benaming

endrin

(in mg/kg (ppm))

chemische benaming

1 ,2,3,4,1 0,1 0-Hexachloor-6, 7-expoxy-l ,4,4a,5,6,7,8 ,
8a-octa-hydro-l , 4-endo-5, 8-endo-dimethano
naftaleen

15/ 56

15/ 58

fenchlorfos

fenitrothion

nul (2)

0-(2,4,5-Trichloorfenyl) 0,0-dimethyl-monothiofosfaat
(fenchloorfos)

0,5

0,0-Dimethyl-0-(3-methyl-4 'nitrofenyl)monothiofosfaat

15/ 61

formothion

0,5

0,0-Dimethyl-S-(3-methyl-2,4-dioxo-3-aza-butyl)dithiofosfaat

—

602/ 23

—

lindaan

0,1

1 ,1 - Dichloor-2,2-bis (4-ethylfenyl)ethaan

10,0

gamma- 1 ,2,3,4,5,6-hexachloor-cyclohexaan

2,0 : bladgroenten
0,1 : wortelen

1,5 : andere produkten
15/44

malathion met inbegrip
van

S-[l,2-bis(ethoxycarbonyl)-ethyl]-0,0-dimethyl
dithiofosfaat

—

—

15/ 37

malaoxon

S-[ 1 ,2-bis(ethoxycarbonyl)-ethyl]0,
0-dimethyl-monothiofosfaat

methoxychloor

1 , 1 , 1 -Trichloor-2,2-bis-(4-methoxyfenyl)ethaan
0,0-diethyl-0-(4-nitrofenyl)-monothiofosfaat
0,0-diethyl-0-(4-nitrofenyl)-fosfaat

15/ 22

parathion-methyl

0,0-Dimethyl-0-(4-nitrofenyl)-monothiofosfaat

met inbegrip van para
oxon-methyl

0,0-Dimethyl-0-(4-nitrofenyl)-fosfaat

fosfamidon

(2-Chloor-3-diethylamino- 1 - methyl-3-oxoprop- 1 en-yl)-dimethylfosfaat

folpet

N-(Trichloormethylthio)ftaalimide

propoxur

2-isopropopoxyfenyl-N-methyl-carbamaat

15/ 27

TEPP

0,0,0,0-Tetraathyldifosfaat

6/ 5

thiram

Tetramethylthiuramdisulfide

607/ 21
—

V

0,5 : andere produkten
10,0

parathion, met inbegrip
van paraoxen

15/ 36

\ 3,0 : groenten, met uitzon
dering van wortelgroenten

| 0,5

| 0,15
0,15
15,0

3,0

nul (2)
3,8 : aardbeien, druiven

3,0 : andere produkten
602/ 24

15/ 21

toxafeen

Gechloreerde camfenen (67-69 % chloor)

trichloorfon

0,0-Dimethyl-(2,2,2-trichloor- 1 -hydroxyethyl)fosfonaat

0,4
0,5

(>) Nummering van bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB nr. 196 van 16. 8 . 1967, blz. 5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 75/409/ EEG (PB nr. L 183 van 14. 7.
1975, blz . 22).

(2) Te verwaarlozen residuen worden toegelaten indien zij niet de onderste gevoeligheidsgrens van de bepalingsmethode overschrijden .
(3) Met inbegrip eventueel van het maximumgehalte van 0,4 ppm dat voor omethoaat is vastgesteld .

Nr. L 340/32
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RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening ( EEG) nr. 2956/76 van de Commissie van 3 december 1976 tot
wijziging van de monetaire compenserende bedragen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 337 van 6 december 1976)
Bijlage I, deel 1 , sector granen , bladzijde 5, nummer van het gemeenschappelijk douanetarief 17.02 B
II b) (3), kolom „ France" :

in plaats van : „ 166,68"
te lezen :

„ 166,88".

Bijlage I, deel 8, onder Verordening (EEG) nr. 1059/69 vallende goederen, bladzijde 24, nummer van
het gemeenschappelijk douanetarief 21.07 F II d) 2, kolom „ Italia" :

in plaats van : „8 145"
te lezen :

-8 415".
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MEDEDELING AAN DE ABONNEES
VAN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN

Het lopende abonnement eindigt op 31 december 1976.

Ten einde iedere onderbreking in de toezending te vermijden, kunnen de
abonnementen reeds thans worden verlengd.
De jaarabonnementsprijs 1977 is vastgesteld op Fl. 207 (Bfr. 3 000).

