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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 292/78 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1978

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer die van toepassing zijn op
granen en meel, gries en griesmeèl 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 (J),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2560/
77 (2), inzonderheid op artikel 1 3, 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. 1 729/77 (3) en alle latere verorde
ningen die deze hebben gewijzigd ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1729/77 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 15 februari
1978 .

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

Gedaan te Brussel, 14 februari 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

(») PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 303 van 28 . 11 . 1977, blz. 1 .
(J) PB nr. L 191 van 30 . 7. 1977, blz. 5.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 februari 1978 houdende vaststelling van de
heffingen bij invoer die van toepassing zijn op granen en meel, gries en griesmeel van
tarwe of van rogge
(RE / ton)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 A
10.01 B
10.02

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge

10.03
10.04
10.05 B

Gerst
Haver

10.07 A
10.07 B
10.07
10.07
11.01
11.01

C
D
A
B

1 1.02 A Ia)
111 .02 AlI b)

Maïs,

87,72

115,20 (1)(5)
75,72 (*)
79,66
72,92

andere

dan

maïshybriden

voor zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst, tros- of vogelgierst
(millet)
Sorgho
Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe
(„durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

77,65 (2) (3)
0

77,79 (♦)
81,48 (4)
0
(»)
134,44
117,63

189,57
144,15

(') Voor harde tarwe („durum^ van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar
de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per ton vermin
derd.

(2) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO ingevoerd in de overzeese departementen
van de Franse Republiek, wordt de heffing overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 706/76
met 6 rekeneenheden per ton verminderd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing bij invoer in de Ge
meenschap met 1,50 rekeneenheid per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing bij in
voer in de Gemeenschap met 50 % verminderd.
(') Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat
land naar de Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,50 rekeneenheid per
ton verminderd.

(') 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. 1 1 80/77 van
de Raad en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 293/78 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1978

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 (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2560/
77 (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. 1730/
- 77 (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 15 februari
1978 .

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

Gedaan te Brussel, 14 februari 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

0) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 303 van 28 . 11 . 1977, blz. 1 .
(}) PB nr. L 191 van 30 . 7. 1977, blz . 7.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 februari 1978 houdende vaststelling van de
premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd worden voor granen, meel en mout
A. Granen en meel
(RE / ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

Lopend

1 « term .

2' term .

3» term .

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

10.02

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge

0

0

0

1,82
13,19
1,34

10.03

Gerst

0

0

0

0,67

10.04

Haver

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden

0

0

0

0

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho
Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren

0

0,34

0,34

0,34

0

2,68

2,68

2,68

0

0

0

0

0

0

0

10.01 A
10.01 B

10.07 C
10.07 D

11.01 A

2,57

B. Mout
(RE / ton)
Nr. van het

Lopend

1 « term .

2' term .

3' term .

4« term .

2

3

4

5

6

0

0

0

3,24

3,24

0

0

0

2,42

2,42

0

0

0

1,19

1,19

andere vorm dan meel

0

0

0

0,89

0,89

Mout, gebrand

0

0

0

1,04

1,04

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

11.07 AI (a)

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

1 1 .07 A I (b)

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

1 1 .07 A II (a)

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

1 1 .07 A II (b)
11.07 B

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
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VERORDENING (EEG) Nr. 294/78 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1978

houdende vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en
zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2560/77 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 8,

prijzen waarvan de Commissie kennis heeft gehad,
leidt tot het wijzigen van de thans van kracht zijnde
heffingen, zoals aangegeven in de bijlage van de on
derhavige verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer in de sector melk en zuivelprodukten wer
den vastgesteld door Verordening (EEG) nr. 2952/
77 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
167/78H ;

De in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
804/68 bedoelde heffingen worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage.

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2952/77 uiteengezette bepalingen op de

Deze verordening treedt in werking op 16 februari

Artikel 2

1978 .

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

Gedaan te Brussel, 14 februari 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
303 van 28 . 11 . 1977, blz. 1 .
348 van 30 . 12. 1977, blz. 16.
25 van 31 . 1 . 1978 , blz. 5 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 februari 1978 houdende vaststelling van de
invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten
(in RE/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Nummer van het

gemeenschappelijk douanetarief

04.01
04.01
04.01
04.01

Code

A I a)
A I b)
A II a) 1
A II a) 2

0110

04.01 A II b) 1
04.01 A II b) 2

0150

04.01 B I

0200

04.01 B II

0300

04.01 B III

0400

04.02 A I

0500

04.02
04.02
04.02
04.02
04.02

A
A
A
A

II
II
II
II

a) 1
a) 2
a) 3
a) 4
A II b) 1

04.02 A II b) 2
04.02 A II b) 3
04.02 A II b) 4
04.02 A III a) 1
04.02 A III a) 2

04.02 A III b) 1
04.02 A III b) 2
04.02 B I a)
04.02 B I b ) 1 aa)

04.02 B I
04.02 B I
04.02 B I
04.02 B I
04.02 B I

b)
b)
b)
b)
b)

1
1
2
2
2

bb)
cc)
aa)
bb )
cc)

Bedrag van de heffing

21,28
19,28
19,28
23,74
18,28
22,74
48,76
103,14
159,39
15,30
91,24
121,60
123,60
134,50
85,24
115,60
117,60
128,50
20,76
28,03
103,14
159.39
30,00

0120

0130
0140
0160

0620
0720
0820

0920
1020
1120

1220
1320
1420
1520

1620
1720
1820
2220

2320
2420
2520

2620
2720

04.02 B II a)

2810

04.02 B II b) 1
04.02 B II b ) 2

2910

04.03 A

3110

04.03 B

3210

04.04 A I a) 1
04.04 A I a) 2

3321

04.04 A I b) 1 aa)
04.04 A I b ) 1 bb)
04.04 A I b ) 2

3521

04.04 A II

3800

04.04 B

3900

04.04 C

4000

04.04 D I

4120

04.04 D II a) 1
04.04 D II a) 2

4410

3010

3420

3619
3719

4510

04.04 D II b)

4610

04.04 E I a)

4710

04.04 E I b) 1 aa)
04.04 E I b) 1 bb)

4834
4850

per
per
per
per
per
per

kg
kg
kg
kg
kg
kg

0,8524 (9)
1,1560 (9)
1,2850 (9)
0,8524 ( 10)
1,1560 ( 10)
1,2850 (10)
33,26

per kg
per kg

1,0314 (10)
1,5939 ( 10)
187,52
228,77
15,00
131,54
15,00
131,54
131,54
131,54
147.40
127,81
30,00
128,64
136,94
216,94
147,40
15,00
168,11

(")
(»)
(«)
( 12)
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Nummer van het

gemeenschappelijk douanetarief

04.04 E I b)
04.04 E I b)
04.04 E I b)
04.04 E I b)
04.04 E I b )

2 aa)
2 bb)
3
4
5

Code

4922
5022
5030

5060
5120
5210

04.04 E I c) 1
04.04 E I c) 2
04.04 E II a)

5250

04.04 E II b)

5410

5310

17.02 A II ( 16)

5500

21.07 F I

5600

23.07 B I a) 3
23.07 B I a) 4

5700

23.07 B I b) 3

5900

23.07 B I c) 3

6000

23.07 B II

6100

5800

Bedrag van de heffing

136,57
136,57
136,57
136,57
1 36,57

( 13)
( 14 )
( 15)
( 15)

102,43
216,57
147,40
216,57
18,95
18,95
65,93
85,54
79,97
65,57
85,54

Voor de aantekeningen (l) tot (') zie de aantekeningen (*) tot (■) van Verordening (EEG) nr. 823/68 van at.

Raad (PB nr. L 151 van 30. 6. 1968).

(•) De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

a) het per kilogram aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg

produkt,
b) 6,00 RE ,
c) 12,26 RE .

(") De heffing per 100 kg produkt, behorende tot deze onderverdeling is gelijk aan de som van de volgende
elementen :

a) het per kilogram aangegeven bedrag vermenigvuldigd met het gewicht van de melk en de room in 100 kg
produkt,
b) 12,26 RE .

(") De heffing is beperkt tot 7,50 RE per 100 kg netto .

(") De heffing voor 100 kg netto is beperkt tot 6 % van de douanewaarde .
I1') De heffing is beperkt tot 49,75 RE per 100 kg netto voor invoer, al naar gelang het geval , ' anuit Finlan ..,
Oostenrijk , Roemenië en Zwitserland (gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1054/68).
(") De heffing is beperkt tot 69,75 RE per 100 kg netto voor invoer, al naar gelang het geval, vanuit Finland,
Oostenrijk , Roemenië en Zwitserland (gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1054/68).
( ls) De heffing is beperkt tot 69,75 RE per 100 kg netto voor invoer , al naar gelang het geval , vanuit Bulgarije ,
Hongarije, Roemenië en Turkije (gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1054/68).
(") De lactose (melksuiker) en de melksuikerstroop, die behoren tot de onderverdeling 17.02 A I zijn krachtens
Verordening (EEG) nr. 2730/75 onderworpen aan dezelfde heffing als die welke van toepassing is op
lactose (melksuiker) en melksuikerstroop die behoren tot de onderverdeling 17.02 A II .

NB : Wat post 04.04 betreft is de toe te passen wisselkoers voor de omrekening in nationale
munteenheden van de rekeneenheid, waarnaar in de tekst van de onderverdelingen van
deze post wordt verwezen, in afwijking van algemene bepaling C 3, opgenomen in deel I,
titel I, van het gemeenschappelijk douanetarief, de representatieve koers indien een
dergelijke koers is vastgesteld overeenkomstig Verordening nr. 129 van de Raad inzake
de waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen, die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (PB nr. 106 van 30.10.1962,
blz. 2553/62).
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VERORDENING (EEG) Nr. 295/78 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1978

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1801 /77 houdende uitvoerings
bepalingen voor de distillatie van uit tafeldruiven verkregen wijnen voor het
wijnoogstjaar 1977/ 1978
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 816/70 van de Raad
van 28 april 1970 houdende aanvullende bepalingen
inzake de gemeenschappelijke ordening van de wijn
markt ( !), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2560/77 (2), en met name op artikel 24 ter, lid 4,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat in artikel 2, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1801 /77 van de Commissie van 3 augustus
1977 houdende uitvoeringsbepalingen voor de distilla
tie van uit tafeldruiven verkregen wijnen voor het wijn
oogstjaar 1977/ 1978 (3) is bepaald dat de aanvragen
om goedkeuring van de contracten vóór 15 januari
1978 bij het betrokken interventiebureau moeten
worden ingediend ; dat de met deze uiterste datum
vastgestelde termijn te kort is gebleken om het doel
dat met deze distillatieactie wordt nagestreefd te be
reiken ; dat het derhalve dienstig blijkt als uiterste da

In artikel 2, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1801 /77
wordt „15 januari 1978" vervangen door „1 maart

tum 1 maart 1978 vast te stellen :

Zij is van toepassing met ingang van 16 januari 1978 .

1978".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 14 februari 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

(>) PB nr. L 99 van 5. 5. 1970, blz. 1 .
(2) PB nr. L 303 van 28 . 11 . 1977, blz. 1 .
(3 PB nr. L 198 van 5 . 8 . 1977, blz. 9.
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VERORDENING (EEG) Nr. 296/78 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1978

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2205/77 van de Commissie betreffende
de preventieve distillatie voor het wijnoogstjaar 1977/ 1978
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 816/70 van de Raad
van 28 april 1970 houdende aanvullende bepalingen
inzake de gemeenschappelijke ordening van de wijn
markt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2560/77 (2), en met name op artikel 6 ter, lid 4,
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2205/77
van de Commissie van 5 oktober 1977 betreffende de

preventieve distillatie voor het wijnoogstjaar 1977/
1978 (3) is bepaald dat de aanvragen om goedkeuring
van de distillatiecontracten moeten worden ingediend
in de periode van 9 oktober 1977 tot 1 februari 1978 ;
dat deze periode, met name gezien een recente toe
neming van de aanvragen, te kort is gebleken ; dat
derhalve, om te bereiken dat deze distillatie volledig
effect sorteert, de periode tot 1 maart 1978 moet wor
den verlengd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor wijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening
zigd :
a) in artikel
gen door
b) in artikel
gen door

(EEG) nr. 2205/77 wordt als volgt gewij
2, lid 1 , wordt „1 februari 1978" vervan
„1 maart 1978".
2, lid 2, wordt „ 15 februari 1978" vervan
„ 15 maart 1978".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 februari 1978 .

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

Gedaan te Brussel, 14 februari 1978 .
Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH

(!) PB nr. L 99 van 5. 5. 1970, blz . 1 .
(2) PB nr. L 303 van 28 . 11 . 1977, blz . 1 .
P) PB nr. L 255 van 6. 10 . 1977, blz. 11 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 297/78 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1978

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 162/78 houdende instelling van een
compenserende heffing bij invoer van bepaalde variëteiten zoete sinaasappelen
van oorsprong uit Algerië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad
van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector groenten en
fruit (!), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1034/77 (2), en met name op artikel 27, lid 2, tweede

waaronder een heffing, vastgesteld in toepassing van
artikel 25 van genoemde verordening, wordt gewij
zigd ; dat deze voorwaarden aanleiding geven tot wij
ziging van de compenserende heffing voor de invoer
van bepaalde variëteiten zoete sinaasappelen van oor
sprong uit Algerië,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

alinea,

Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 162/78
van de Commissie van 27 januari 1978 (3), gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 252/78 (4), een compense
rende heffing werd ingesteld bij invoer van bepaalde
variëteiten zoete sinaasappelen van oorsprong uit Al

Het in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 162/78
voorkomende bedrag van 3,44 rekeneenheden wordt
vervangen door 1,84 rekeneenheid.
Artikel 2

gerië ;

Overwegende dat in artikel 26, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 de voorwaarden zijn vastgesteld

Deze verordening treedt in werking op 15 februari
1978 .

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

Gedaan te Brussel , 14 februari 1978 .
Voor de Commissie
De Vice- Voorzitter
Finn GUNDELACH

(>)
(2)
(3)
4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118 van 20 . 5. 1972, blz. 1 .
125 van 19 . 5. 1977, blz. 1 .
23 van 28 . 1 . 1978 , blz. 37.
38 van 8 . 2. 1978 , blz . 7.
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Informatie omtrent de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en de
Republiek Oostenrijk over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de
voorschriften inzake communautair douanevervoer

De Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk hebben de Europese Economische
Gemeenschap op 25 januari 1978 in kennis gesteld van de voltooiing van de procedures
die noodzakelijk zijn voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst (') tussen de Euro
pese Economische Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk
over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de voorschriften inzake communautair
douanevervoer. De Europese Economische Gemeenschap heeft op 31 januari 1978 de
Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk in kennis gesteld van de voltooiing, ha
rerzijds, van de procedures die noodzakelijk zijn voor de inwerkingtreding van genoemde
Overeenkomst.

Bijgevolg zal de Overeenkomst, conform artikel 5 ervan , op 1 maart 1978 in werking
treden .

1 PB nr. L 142 van 9 . 6. 1977, blz. 1 .
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 30 januari 1978

tot benoeming van een plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor de
beroepsopleiding
(78/ 139/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Gelet op het besluit van de Raad van 18 december 1963 houdende vaststelling van het
statuut van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding ('), gewijzigd bij besluit van
9 april 1968 (2) inzonderheid op artikel 4,

Gelet op het besluit van de Raad van 21 en 22 juni 1976 houdende benoeming van de
gewone en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de beroepsoplei
ding voor het tijdvak dat op 20 juni 1978 verstrijkt,
Overwegende dat de zetel van een plaatsvervangend lid van genoemd Comité voor de be
roepsopleiding in de categorie vertegenwoordigers van de Regeringen vacant is ingevolge
het aftreden van dr. Connolly, waarvan de Raad op 30 november 1977 in kennis werd ge
steld,

Gelet op de door de Ierse Regering op 13 januari 1978 ingediende voordracht,
BESLUIT :

Enig artikel
De heer W. White wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité
voor de beroepsopleiding ter vervanging van dr. Connolly voor de verdere duur van diens
mandaat, dat wil zeggen tot en met 20 juni 1978 .
Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DALSAGER

(•) PB nr. 190 van 30 . 12. 1963, blz. 3090/63 .
2) PB nr. L 91 van 12. 4. 1968, blz. 26.
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 30 januari 1978

houdende vervanging van een lid van de Raad van Beheer van de Europese
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
(78/ 140/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de op
richting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandig
heden (! ), inzonderheid op artikel 6,
Gelet op het besluit van de Raad van 15 maart 1976 houdende benoeming, voor het tijd
vak dat op 14 maart 1979 afloopt, van de leden van de Raad van Beheer van de Europese
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,
Overwegende dat in de Raad van Beheer van genoemde Stichting in de categorie Rege
ringsvertegenwoordigers de zetel van een lid is vrijgekomen door het aftreden van de heer

O'Carroll, van welk aftreden de Raad op 29 december 1977 in kennis is gesteld,
Gezien de voordracht die op 13 januari 1978 door de Ierse Regering is ingediend,
BESLUIT :

Enig artikel

De heer G.B. O'Sullivan wordt benoemd tot lid van de Raad van Beheer van de Europese
Stichting tot verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden , ter vervanging van de

heer O'Carroll, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 14
maart 1979 .

Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DA LSAG ER

(M PB nr. L 139 van 30 . 5. 1975, blz . 1 .
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 30 januari 1978

houdende vervanging van twee gewone leden en een plaatsvervangend lid van

het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers
(78/ 141 /EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende
het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (J), inzonderheid op artikel 27,
Gelet op het besluit van de Raad van 1 1 oktober 1 977 houdende benoeming van de leden
en de plaatsvervangers van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers
voor het tijdvak tot en met 10 oktober 1979,

Overwegende dat twee posten van gewoon lid en één post van plaatsvervangend lid van
dit Comité, in de categorie vertegenwoordigers van de Regeringen, zijn opengevallen ten
gevolge van het ontslag van de heren O'Neill, Leonard en Bonner, waarvan de Raad op 5
en 6 december 1977 in kennis is gesteld,
Gezien de voordrachten die de Ierse Regering op 13 januari 1978 heeft ingediend,
BESLUIT :

Enig artikel
Voor het tijdvak tot en met 10 oktober 1979 worden de heren John Keane en Patrick
Hayden tot gewoon lid en wordt de heer Paschal Leonard tot plaatsvervangend lid be
noemd van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers.
Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DALSAGER

(M PB nr. L 257 van 15 . 10 . 1968 , blz. 8 en 9 .
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 30 januari 1978
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
materialen en voorwerpen die vinylchloride-monomeer bevatten en bestemd
zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen
(78/ 142/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Richtlijn 76/893/ EEG 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 ('), inzonderheid op artikel 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat in artikel 2 van Richtlijn 76/
893/EEG is bepaald dat materialen en voorwerpen aan
levensmiddelen geen bestanddelen mogen afgeven in
hoeveelheden die gevaar kunnen opleveren voor de
menselijke gezondheid ;
Overwegende dat in artikel 3 van dezelfde richtlijn is
bepaald dat de Raad overeenkomstig de procedure van
artikel 100 van het Verdrag door middel van een
richtlijn de bijzondere bepalingen vaststelt die van
toepassing zijn op bepaalde groepen materialen en
voorwerpen (specifieke richtlijnen) ; dat deze bepalin
gen met name specifieke grenzen kunnen bevatten
voor de migratie van bepaalde bestanddelen in of op

Overwegende dat thans verder onderzoek wordt ver
richt betreffende vinylchloride-monomeer, maar dat
in afwachting van de resultaten van dit onderzoek de
opname van vinylchloride-monomeer voorzichtig
heidshalve dient te worden beperkt ;
Overwegende dat het passende instrument om deze
doelstelling te verwezenlijken een specifieke richtlijn
is in de zin van artikel 3 van Richtlijn 76/893/EEG
waarvan de algemene voorschriften ook op het onder
havige geval van toepassing worden ;

Overwegende echter dat deze richtlijn niet op alle as
pecten van de materialen en voorwerpen op basis van
polymeren of copolymeren van vinylchloride betrek
king heeft en dat de Lid-Staten derhalve dienen te
worden gemachtigd om de in artikel 7 van Richtlijn
76/893/EEG vastgestelde aanduidingen op de etikette
ring niet verplicht te stellen overeenkomstig de in de
leden 4 en 5 van dit artikel geboden mogelijkheden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

1 . Deze richtlijn is een specifieke richtlijn in de zin
van artikel 3 van Richtlijn 76/893/EEG.

levensmiddelen, evenals andere voorschriften om arti

kel 2 van genoemde richtlijn te doen naleven ;

Overwegende dat bij proeven met dieren is gebleken
dat de toediening van grote hoeveelheden vinylchlori
de-monomeer schadelijke effecten veroorzaakt en dat
deze effecten ook bij de mens zouden kunnen optre
den ;

Overwegende dat het Wetenschappelijk Comité voor
de menselijke voeding een advies heeft uitgebracht
waarin werd gesteld dat de aanwezigheid van vinyl
chloride-monomeer in polyvinylchloride en aanver
wante polymeren zoveel mogelijk dient te worden be
perkt en tegelijkertijd de aanbeveling heeft gedaan dat
er bij toepassing van een methode die in het alge
meen op de meeste levensmiddelen en door de mees
te controlerende laboratoria kan worden toegepast,
geen vinylchloride in levensmiddelen of drinkwater
mag kunnen worden aangetoond ;
(•) PB nr. L 340 van 9 . 12. 1976, blz. 19 .
(2) PB nr. C 118 van 16 . 5 . 1977, blz . 70 .
(3) PB nr. C 114 van 11 . 5 . 1977, blz . 13 .

2. Deze richtlijn heeft betrekking op de aanwezig
heid en het eventueel afgeven van vinylchloride
monomeer in en via materialen en voorwerpen op ba
sis van polymeren en copolymeren van vinylchloride
hierna „materialen en voorwerpen" genoemd, die be
stemd zijn om als eindprodukt met levensmiddelen in
aanraking te komen of die daarmede bij gebruik over
eenkomstig hun bestemming in aanraking komen.
Artikel 2

1 . Materialen en voorwerpen mogen niet méér vi
nylchloridemonomeer bevatten dan in bijlage I als
maximum is aangegeven .

2. De materialen en voorwerpen mogen in levens
middelen die in aanraking worden of zijn gebracht
met deze materialen en voorwerpen geen vinylchlori
de afgeven dat via de methode die beantwoordt aan de
in bijlage II vastgestelde criteria, kan worden aange
toond .
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Artikel 3

Artikel 6

De analysemethode voor de controle op de naleving
van artikel 2 wordt vastgesteld volgens de procedure
van artikel 10 van Richtlijn 76/893/EEG en moet vol
doen aan de in bijlage II vastgestelde criteria.

1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 26 november 1979 aan deze richtlijn te
voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld
in kennis .

Artikel 4

De Raad bestudeert deze richtlijn opnieuw aan de
hand van verslagen van de Commissie die zijn opge
steld op basis van de wetenschappelijke en technische
kennis die ter beschikking is gekomen sedert de aan
neming van de richtlijn en eventueel zijn vergezeld
van passende voorstellen . Het eerste verslag van de
Commissie wordt uiterlijk 1 januari 1979 aan de Raad
toegezonden .

2. Een Lid-Staat mag evenwel de tenuitvoerlegging
van artikel 2, lid 2, en van bijlage II uitstellen totdat er
overeenkomstig artikel 3 een communautaire analy
semethode wordt aangenomen .
Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Artikel 5

Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de nationale be
palingen die betrekking hebben op eventuele andere
voorschriften bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 76/
893/EEG noch aan de mogelijkheden die de Lid
Staten krachtens artikel 7, leden 4 en 5, van die richt

lijn hebben .

Voor de Raad
De Voorzitter
P. DALSAGER
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BIJLAGE I

Maximaal gehalte aan vinylchloride-monomeer in materialen en voorwerpen
1 mg/ kg eindprodukt.

BIJLAGE II

Criteria die van toepassing zijn op de methode voor de bepaling van het gehalte aan
vinylchloride in materialen en voorwerpen en voor de bepaling van het door materialen en
voorwerpen afgegeven vinylchloride
1 . De bepaling van het gehalte aan vinylchloride in materialen en voorwerpen en de bepaling van
door materialen en voorwerpen aan levensmiddelen afgegeven vinylchloride geschieden door
middel van gas-chromatografie volgens de „head-space"-methode.
2. Voor de bepaling van door materialen en voorwerpen aan levensmiddelen afgegeven vinylchloride,
bedraagt de opsporingsgrens 0,01 mg/kg.

3. De bepaling van door materialen en voorwerpen aan levensmiddelen afgegeven vinylchloride ge
schiedt in beginsel in de levensmiddelen . Wanneer de bepaling in sommige levensmiddelen om
technische redenen niet mogelijk blijkt, kunnen de Lid-Staten voor deze levensmiddelen toe
stemming geven voor bepaling door middel van simulatoren .
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 30 januari 1978

houdende tweede wijziging van Richtlijn 70/357/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake
oxydatie tegengaande stoffen waarvan het gebruik in levensmiddelen is
toegestaan

(78/ 143/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (*),

het licht van nadere wetenschappelijke en toxicologi
sche gegevens opnieuw moet worden bezien ;
Overwegende dat het op basis van de meest recente
wetenschappelijke en toxicologische gegevens thans
mogelijk is een definitieve beslissing te nemen om
het gebruik van propylgallaat in de Gemeenschap toe
te laten ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Richtlijn 70/
357/EEG van de Raad van 13 juli 1970 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften
der Lid-Staten inzake oxydatie tegengaande stoffen
waarvan het gebruik in levensmiddelen is
toegestaan (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 74/
412/EEG (4), de Lid-Staten tot en met 31 december
1977 hun nationale wettelijke voorschriften mogen
handhaven krachtens welke het gebruik van calciumdinatrium-ethyleendiamine tetra-acetaat, propylgallaat

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 2 van Richtlijn 70/357/EEG wordt gelezen :
„Artikel 2

1.

In afwijking van artikel 1 mogen de Lid

Staten tot en met 31 december 1980 de nationale

en de esters van L-ascorbinezuur van de onvertakte

wettelijke voorschriften handhaven krachtens wel

vetzuren C 14 en C 18 in levensmiddelen is toege

ke :

staan ;

Overwegende dat krachtens bijlage VII, hoofdstuk IX,
punt 3, van de Toetredingsakte Denemarken, Ierland
en het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december
1977 hun nationale wettelijke voorschriften betreffen
de het gebruik van propylgallaat en ethoxyquin in le
vensmiddelen mogen handhaven ;
Overwegende dat op communautair niveau het nut
van ethoxyquin voor de behandeling van appelen en
peren, van calcium-dinatrium-ethyleendiamine tetra
acetaat als een stof waardoor de oxydatie tegengaande
werking van andere stoffen kan worden verhoogd en
van propylgallaat als oxydatie tegengaande stof in le
vensmiddelen technologisch is aangetoond ;

Overwegende echter dat het nog niet mogelijk is een
definitieve beslissing te nemen omtrent de wenselijk
heid het gebruik van ethoxyquin en van calciumdinatrium-ethyleendiamine tetra-acetaat op het niveau
van de Gemeenschap toe te staan en dat de situatie in
O) PB nr. C 6 van 9 . 1 . 1978 , blz. 117.

(2) Advies uitgebracht op 14/ 15. 12. 1977 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).
(3) PB nr. L 157 van 18, 7. 1970, blz. 31 .
(<) PB nr. L 221 van 12. 8 . 1974, blz. 18 .

— het gebruik van ethoxyquin ter bestrijding van
bruine vlekken op appelen en peren is toege
staan op voorwaarde dat de ethoxyquin
residuen niet meer dan 3 mg/kg hele vrucht
bedragen ;
— het gebruik in levensmiddelen van calciumdinatrium-ethyleendiamine tetra-acetaat is toe
gestaan .

2. Voor het aflopen van de in lid 1 genoemde
periode kan de Raad, overeenkomstig de in artikel
100 van het Verdrag vastgelegde procedure,
ethoxyquin
en
calcium-dinatrium-ethyleen
diamine tetra-acetaat in de bijlage opnemen ".
Artikel 2

Deel I van de bijlage bij Richtlijn 70/357/EEG wordt
als volgt aangevuld :
EEG-nummering

Benaming

E3310

Propylgallaat
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Artikel 3

De artikelen 1 en 2 worden van kracht met ingang

Nr. L 44/ 19

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

van 1 januari 1978 .
Artikel 4

De Lid-Staten nemen uiterlijk 12 maanden na ken
nisgeving van deze richtlijn de wettelijke of bestuurs
rechtelijke maatregelen die nodig zijn om aan deze
richtlijn te voldoen en stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DALSAGER
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RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 30 januari 1978
houdende zesde wijziging van de richtlijn van de Raad van 23 oktober 1962 inza
ke de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende
kleurstoffen die kunnen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde
waren

(78/ 144/EEG)

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

Overwegende dat het wetenschappelijk onderzoek van
sommige van deze stoffen nog niet is afgesloten en
het derhalve niet mogelijk is een definitieve beslissing
te nemen omtrent het toelaten in de Gemeenschap
van het gebruik van Briljantblauw FCF, Bruin FK,
Chocoladebruin HT, Rood 2 G en riboflavine-5'fosfaat, Geel 2 G en de in de Toetredingsakte opge
nomen stoffen voor het aanlengen of oplossen van

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

kleurstoffen,

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gezien het voorstel van de Commissie,

Comité (2),

Overwegende dat de richtlijn van de Raad van 23 ok
tober 1962 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende kleurstoffen
die kunnen worden gebruikt in voor menselijke voe
ding bestemde waren (3), laatstelijk gewijzigd bij Richt
lijn 76/399/EEG (4), een gemeenschappelijke lijst van
kleurstoffen bevat ;

Overwegende dat op communautair niveau het nut
van titaandioxyde (E 171 ), ijzeroxyden en ijzerhy
droxyden (E 172) niet alleen voor het aan de opper
vlakte kleuren , doch ook voor het door en door kleu

ren technologisch is aangetoond ;
Overwegende dat het volgens de meest recente weten
schappelijke en toxicologische gegevens mogelijk is
het gebruik van bovengenoemde stoffen in de Ge
meenschap toe te laten ;
Overwegende dat krachtens bijlage VII, hoofdstuk IX,
punt 1 , van de Toetredingsakte, Denemarken, Ierland
en het Verenigd Koninkrijk tot en met 31 december
1977 hun nationale wettelijke voorschriften mogen
handhaven, krachtens welke het gebruik in levens
middelen is toegestaan van bepaalde kleurstoffen en
produkten om kleurstoffen aan te lengen of op te los
sen, die niet voorkomen op de gemeenschappelijke
lijst ;

Overwegende dat riboflavine-5'-fosfaat in bepaalde
omstandigheden technologische voordelen biedt in
vergelijking met het reeds in bijlage I van de Richtlijn
opgenomen riboflavine (E 101 );

(•) PB nr. C 6 van 9 . 1 . 1978 , blz. 132.

(2) Advies uitgebracht op 14/ 15. 12. 1977 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).
P) PB nr. 115 van 11 . 11 . 1962, blz. 2645/62.
4) PB nr. L 108 van 26. 4. 1976, blz. 19.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Artikel 2 van de richtlijn van 23 oktober 1962 wordt
gelezen :
„Artikel 2

1 . In afwijking van artikel 1 mogen de Lid
Staten het gebruik van de in bijlage II genoemde
stoffen in levensmiddelen toestaan .

2. Binnen drie jaar na de kennisgeving van deze
richtlijn onderzoekt de Commissie de afwijkingen
waarvan sprake is in lid 1 opnieuw en stelt alle
dienstige wijzigingen voor aan de Raad.".
Artikel 2

Bijlage I van de richtlijn van 23 oktober 1962 wordt
als volgt gewijzigd :

De aanduidingen met betrekking tot de nrs. E 171 en
E 172 worden van deel II overgebracht naar deel I en
na het nummer E 163 ingevoegd.
Artikel 3

Bijlage II van de richtlijn van 23 oktober 1962 wordt
gelezen :
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„ BIJLAGE II

a) Kleurstoffen waarmee waren door en door en aan de oppervlakte worden gekleurd :
Gebruikelijke
benaming (')

Briljantblauw FCF

Schultz

Cl

DFG

(2)

(2)

(2)

770

42 090

Bruin FK

Chemische naam of omschrijving

Dinatriumzout van 4 [4-(N-ethyl-p
4-(N-ethyl-p
fenyl)-methyleen)-[ 1 -(N-ethyl-Nsulfobenzyl]Δ2,5-)cyclohexadieen-imine
—

Een mengsel dat in hoofdzaak omvat het
dinatriumzout van 1,3-diamino-4 (psulfofenylazo)benzeen en het natriumzout
van 2,4-diamino-5-(p-sulfofenylazo) tolu
een

Chocoladebruin HT

Dinatriumzout van 4,4-[2,4-dihydroxy-5
(hydroxymethyl)-m-fenyleen] tot (azo) di-

20 285

1 - naftaleen-sulfonzuur
Rood 2 G

40

Dinatriumzout en acetamino-5 hydroxy-4
(fenylazo)-3 naftaleen-2,7 disulfonzuur

18 050

Riboflavine-5'-fosfaat
Geel 2 G

5'fosfaatester van riboflavine

Dinatriumzout
van
1 -(2,5-dichloor-42,5-dichloor-4sulfofenylazopyrazol

18 965

b) Produkten om kleurstoffen aan te lengen of op te lossen :
Ethylacetaat
Diëthylether
Glycerolmono-acetaat
Glyceroldo-acetaat
Glyceroltri-acetaat
Iso-propylalcohol
Propyleenglycol
Azijnzuur
Natriumhydroxide
Ammoniumhydroxide.
(')(2) Zie voetnoten van bijlage I ".

Artikel 4

De artikelen 1 , 2 en 3 worden van kracht met ingang van 1 januari 1978 .

Artikel 5

De Lid-Staten nemen uiterlijk éen jaar na kennisgeving van deze richtlijn de wettelijke of
bestuursrechtelijke maatregelen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen en stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
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Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Commissie
De Voorzitter
P. DALSAGER
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 30 januari 1978

houdende dertiende wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpas
sing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die
mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren
(78/ 145/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (2),
Overwegende dat in artikel 3 van Richtlijn 64/
54/EEG van de Raad van 5 november 1963 betreffen

de de aanpassing van de wetgevingen van de Lid
Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden
gebruikt in voor menselijke voeding bestemde
waren (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 76/
629/EEG (4), is bepaald dat de Lid-Staten alleen dan
vergunning mogen verlenen voor het roken van be
paalde levensmiddelen wanneer zulks geschiedt in
rook van hout of houtachtige planten in hun natuur
lijke staat en dat het roken geen risico voor de ge
zondheid van de mens mag veroorzaken ;

Overwegende dat krachtens bijlage VII, hoofstuk IX,
punt 2, van de Akte van Toetreding Denemarken, Ier
land en het Verenigd Koninkrijk hun wettelijke voor
schriften inzake het gebruik in levensmiddelen van
waterige rookoplossingen tot en met 31 december
1977 mogen handhaven ;
Overwegende dat waterige rookoplossingen in de eer
ste plaats wegens hun aromatische eigenschappen
worden gebruikt, doch dat zij daarnaast een conserve
rende werking kunnen hebben ;

Overwegende dat momenteel in verschillende Lid
Staten onderzoek wordt verricht naar de toxicologi
sche aanvaardbaarheid en naar de juiste technologi

sche functie van waterige rookoplossingen en dat de
situatie moet worden herzien in het licht van dit on

derzoek ;

Overwegende dat het derhalve nog niet mogelijk is
een definitief besluit te nemen inzake het al dan niet

(!) PB nr. C 6 van 9. 1 . 1978, blz. 117.

(2) Advies uitgebracht op 14/ 15. 12. 1977 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).
(3) PB nr. 12 van 27. 1 . 1964, blz. 161 / 164.
(4) PB nr. L 223 van 16. 8 . 1976, blz. 3 .

toestaan van het gebruik van waterige rookoplossingen
in de Gemeenschap noch over de wijze waarop deze
machtiging moet worden gegeven ;
Overwegende dat krachtens Richtlijn 74/62/EEG van
de Raad van 17 december 1973 houdende negende
wijziging van Richtlijn 64/ 54/EEG (5) de Lid-Staten
gemachtigd zijn de voorschriften van hun nationale
wetten inzake het gebruik van formaldehyde in „Gra
na Padano"-kaas tot en met 31 december 1977 te

handhaven ;

Overwegende dat het, in het licht van de meest recen
te wetenschappelijke en toxicologische gegevens,
evenwel mogelijk is deze machtiging te handhaven,
mits de residuen van formaldehyde te verwaarlozen
zijn,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Artikel 5, lid 2, van Richtlijn 64/54/EEG wordt
als volgt gelezen :
„2. In afwijking van artikel 1 mogen de Lid
Staten tot en met 31 december 1980 het gebruik
van waterige rookoplossingen toestaan .".
2. Artikel 5 van Richtlijn 64/54/EEG wordt als
volgt aangevuld :

„3. a) In afwijking van artikel 1 mogen de Lid
Staten de nationale wettelijke voorschriften
met betrekking tot het gebruik van formal
dehyde in Grana Padano-kaas handhaven
op voorwaarde dat het eindprodukt wan
neer dit op de markt wordt gebracht niet
meer dan 0,5 mg/kg vrij en/of gebonden
formaldehyde bevat.
b) Binnen drie jaar na de kennisgeving van
deze richtlijn, bestudeert de Commissie de
sub a) genoemde afwijking opnieuw en
stelt zij de Raad elke nodige wijziging
voor.".

(5 ) PB nr. L 38 van 11 . 2. 1974, blz . 29 .
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Artikel 2

Artikel 1 wordt van kracht met ingang van 1 januari
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Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

1978 .

Artikel 3

De Lid-Staten treffen uiterlijk twaalf maanden na
kennisgeving van deze richtlijn de wettelijke of be
stuursrechtelijke maatregelen die nodig zijn om aan
deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DALSAGER
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 30 januari 1978
inzake de communautaire financiering van bepaalde uitgaven voor de
verstrekking van voedselhulp in de vorm van graan in het kader van het
programma 1978

(78/ 146/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1703/72 van de Raad
van 3 augustus 1972 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 2052/69 voor wat betreft de communautaire
financiering van de uitgaven voor de uitvoering van
het Voedselhulpverdrag van 1967 en tot vaststelling
van de voorschriften met betrekking tot de commu
nautaire financiering van de uitgaven voor de uitvoe
ring van het Voedselhulpverdrag van 1971 (!), inzon
derheid op artikel 8, lid 1 , en artikel 10, lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Overwegende dat het bepaalde landen en organisaties
die in het kader van het programma 1978 voedselhulp
in de vorm van graan zullen ontvangen, in verband
met hun economische en financiële situatie moeilijk
zal vallen om de kosten van vervoer vanaf de haven

van inlading op zich te nemen en dat deze kosten
daarom door de Gemeenschap dienen te worden ge
dragen,
BESLUIT :

Enig artikel
Bij de acties voor voedselhulp in de vorm van graan
van de Gemeenschap in het kader van het programma
1978 omvat de communautaire financiering de kosten
van vervoer en distributie na de levering in de haven
van inlading volgens de hierna volgende regeling :

(>) PB nr. L 180 van 8 . 8 . 1972, blz. 1 .
(2) Advies uitgebracht op 20 . 1 . 1 978 (nog niet verschenen in
het Publikatieblad).

— voor Bangla Desh de Comoren, Ethiopië, Gambia,
Guinee, Guinee-Bissau, Kaapverdische Republiek,
Mauretanië, Mozambique, Sao Tomé en Principe,
Senegal, Vietnam en Zaïre alsmede de Catholic
Relief Service : de financiering geldt tevens voor
de uitgaven tussen de haven van inlading en de
haven van ontscheping ;
— voor Lesotho, Niger, Opper-Volta, Rwanda, Tsjaad,
het Internationale Comité van het Rode Kruis, de

Liga van Rode-Kruisverenigingen en het Kinder
fonds van de Verenigde Naties : de financiering
geldt tevens voor de uitgaven tussen de haven van
inlading en de plaats van bestemming ;
— voor het Wereldvoedselprogramma en de
UNRWA : de financiering geldt tevens voor de
uitgaven tussen de haven van inlading en de plaats
van bestemming en voor de distributiekosten ;
— voor spoedacties met gebruikmaking van de reser
ve : de financiering kan zich uitstrekken tot de
uitgaven tussen de haven van inlading en de plaats
van bestemming en tot de kosten van distributie
indien de hulp via een internationale organisatie
wordt aangevoerd ;
— de financiering kan geheel of gedeeltelijk in de
vorm van een forfaitaire bijdrage geschieden, in
dien zulks in de met elke begunstigde overeen te
komen leveringsvoorwaarden wordt bepaald.
Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DALSAGER
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BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 30 januari 1978

houdende machtiging tot al dan niet stilzwijgende verlenging van bepaalde
handelsakkoorden die door Lid-Staten met derde landen zijn gesloten
(78/ 147/ EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
113,

Gelet op de beschikking van de Raad van 16 decem
ber 1969 betreffende de geleidelijke eenmaking van
de akkoorden inzake de handelsbetrekkingen tussen
de Lid-Staten en derde landen en de betreffende on

derhandelingen over communautaire akkoorden ( 1),
inzonderheid op artikel 3,

regeling ; dat deze machtiging bijgevolg geen afbreuk
doet aan de verplichtingen van de Lid-Staten om elke
onverenigbaarheid tusen deze akkoorden en de bepa
lingen van het communautair recht te vermijden en,
in voorkomend geval, op te heffen ;
Overwegende dat gedurende de betrokken periode
daarenboven de bepalingen van de al dan niet stil
zwijgend te verlengen akkoorden geen belemmerin
gen hoeven te vormen voor de tenuitvoerlegging van
de gemeenschappelijke handelspolitiek ;

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat voor de in de bijlage vermelde ak
koorden bij beschikkingen van de Raad van 28 januari
1969 (2), 12 mei 1969 (3), 8 december 1969 (4), 26 juni
1969(5), 30 juni 1969(6), 15 september 1969 (7), 20
december 1969 (8), 8 juni 1970 (9), 29 september
1970 (10), 1 maart 1971 ("), 25 april 1972 ( 12), 28 april
1973 (13), 21 maart 1974 (u), 17 februari 1975 (15), 24
februari 1 976 (16), en 21 december 1976 (17) reeds
machtiging werd verleend tot al dan niet stilzwijgende
verlenging na de overgangsperiode ;

Overwegende dat de betrokken Lid-Staten opnieuw
hebben verzocht te worden gemachtigd om deze ak
koorden al dan niet stilzwijgend te verlengen ten ein
de een onderbreking in hun op overeenkomst berus
tende handelsbetrekkingen met de betrokken derde
landen te vermijden ;
Overwegende dat het zaak is machtiging te verlenen
tot het handhaven van tussen betrokken Lid-Staten en

deze derde landen op overeenkomst berustende han
delsbetrekkingen in afwachting van hun vervanging
door een communautaire conventionele of autonome

(') PB nr. L 326 van 29. 12. 1969, blz . 39 .
(2) PB nr. L 43 van 20. 2. 1969, blz. 15 .
(3) PB nr. L 117 van 16. 5. 1969, blz. 9 .
(4) PB nr. L 323 van 24. 12. 1969, blz . 10 .
(5) PB nr. L 159 van 1 . 7. 1969, blz. 20 .
(6) PB nr. L 169 van 10 . 7. 1969, blz. 2.
(7) PB nr. L 238 van 23 . 9 . 1969, blz. 9.
(8) PB nr. L 6 van 9 . 1 . 1970, blz. 1 .
O PB nr. L 133 van 18 . 6 . 1970, blz. 14.
( 10) PB nr. L 225 van 12. 10 . 1970, blz. 24.
( u ) PB nr. L 56 van 1 . 3 . 1971 , blz. 8 .
(12) PB nr. L 112 van 14. 5. 1972, blz . 10.
(13) PB nr. L 124 van 10 . 5. 1973, blz. 22.
( H) PB nr. L 93 van 4. 4. 1974, blz. 23 .
(15) PB nr. L 62 van 7. 3 . 1975, blz. 32.
( 16) PB nr. L 58 van 5. 3 . 1976, blz. 14.
( 17) PB nr. L 366 van 31 . 12. 1976, blz. 21 .

Overwegende dat de betrokken Lid-Staten hebben
verklaard dat de al dan niet stilzwijgende verlenging
van deze akkoorden geen belemmering betekent voor
het openen van communautaire onderhandelingen
met de betrokken derde landen en het opnemen in
communautaire akkoorden van de regelingen op han
delsgebied van deze akkoorden, en het aanvaarden van
maatregelen die noodzakelijk zijn om de eenmaking
van de invoerregelingen van de Lid-Staten te voltooi
en tijdens de betrokken periode niet verhindert ;
Overwegende dat na het bij artikel 2 van de beschik
king van 16 december 1969 bedoelde overleg werd
vastgesteld dat gedurende de overwogen periode de
bepalingen van de al dan niet stilzwijgend te verlen
gen akkoorden dus geen belemmering zullen vormen
voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke
handelspoltiek, zoals door voornoemde verklaringen
van de belanghebbende Lid-Staten wordt bevestigd ;

Overwegende dat deze akkoorden dan ook voor een
periode die beperkt is tot één jaar, al dan niet stilzwij
gend kunnen worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De

in

de

bijlage

vermelde

handelsakkoorden

tussen Lid-Staten en derde landen kunnen al dan
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niet stilzwijgend worden verlengd tot de aangegeven
data.

Nr. L 44/27

Gedaan te Brussel, 30 januari 1978 .
Voor de Raad

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

De Voorzitter
P. DALSAGER
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BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Udlab efter forlaengelse eller

Medlemsstat

Tredjeland

Aftalens art og datering

Mitgliedstaat

Drittland

Art und Datum des Abkommens

Member State

Third country

Type and date of Agreement

État membre

Pays tiers

Nature et date de l'accord

Échéance après prorogation

Stato membro

Paese terzo

Natura e data delfaccordo

Scadenza dopo la proroga

Lid-Staat

Derde land

Aard en datum van het akkoord

BENELUX

DANMARK

DEUTSCHLAND

FRANCE

stiltiende videreforelse

Ablauf nach Verlangerung oder
stillschweigender Verlangerung

Prolonged or tacitly
renewed until

ou tacite reconduction

o il tacito rinnovo
Vervaldatum na al dan niet

stilzwijgende verlenging

Honduras

Handelsakkoord

30 . 1 . 1959

27. 5. 1979

Joegoslavië

Handelsakkoord

18 . 6 . 1958

30 . 6 . 1979

Marokko

Handelsakkoord

5 . 8 . 1958

30 . 6 . 1979

Indonesien

Handelsaftale

9 . 9 . 1952

30 . 6 . 1979

Madagaskar

Handelsaftale

10 . 12. 1965

25. 6. 1979

Marokko

Handelsaftale

26 . 7. 1961

30 . 6 . 1979

Senegal
Spanien

Handelsaftale

11 . 4. 1962

10 . 7. 1979

Handelsaftale

1 . 7 . 1960

30 . 6 . 1979

Tunesien

Handelsaftale

8 . 6. 1960

31 . 5 . 1979

Afghanistan

Handelsabkommen

31 . 1 . 1958

31 . 5 . 1979

Island

Handelsabkommen

20 . 5 . 1954

30 . 6. 1979

Jugoslawien

Handelsabkommen
Protokoll

11 . 6 . 1952
16 . 7 . 1964

30. 6. 1979

Philippinen

Handelsabkommen

28 . 2. 1964

12. 8 . 1979

Türkei

Abkommen über Warenverkehr

16 . 2. 1952

30 . 6 . 1979

Grèce

Accord commercial

9 . 6 . 1962

30 . 6. 1979

RAE (république

Accord commercial

10 . 7 . 1964

10 . 7. 1979

arabe d'Egypte)
ITALIA

Austria

Accordo commerciale
Scambio di lettere

Colombia

Modus vivendi

Grecia

Accordo commerciale

Somalia

Accordo

commerciale

19 . 6 . 1949
14. 11 . 1961

e

30. 6. 1979

19 . 6 . 1952

19 . 6. 1979

10 . 11 . 1954

30 . 6. 1979

1°. 7. 1960

30 . 6 . 1979

di

cooperazione economica e tec
nica

Spagna

Accordo commerciale
Processo verbale

Turchia

Accordo commerciale

28 . 6. 1960
1 . 4 . 1967

24. 1 . 1952

8. 6. 1979
31 . 5 . 1979

