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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1979

houdende uitvoeringsbepalingen van Beschikking 77/706/EEG van de Raad
(79/639/EEG )

voorziening van één of meer Lid-Staten met ruwe aard
olie en aardolieprodukten moeilijkheden voordoen, de

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Beschikking 77/706/EEG van de Raad van
7 november 1977 tot vaststelling van een communau
taire doelstelling inzake een beperking van het verbruik
van primaire energiebronnen in geval van moeilijkheden
bij de voorziening met ruwe aardolie en aardoliepro
dukten ( J) en in het bijzonder artikel 5 daarvan,
Na de Lid-Staten te hebben geraadpleegd overeenkom
stig artikel 5 van genoemde beschikking,

Overwegende dat de Raad op 21 juni 1976 Verordening
(EEG) nr. 1729/76 betreffende de mededeling van in
lichtingen over de toestand van de energievoorziening in
de Gemeenschap (2) heeft vastgesteld;
Overwegende dat de Commissie op 28 september 1978
Beschikking 78/890/EEG tot tenuitvoerlegging van
Beschikking 77/ 186/EEG van de Raad betreffende de
export van ruwe aardolie en aardolieprodukten van de
ene

Lid-Staat

naar

de

andere

bij

voorzienings

moeilijkheden (3) heeft gegeven;
Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , van Beschikking
77/706/EEG wordt voorzien dat, indien er zich bij de

(!) PB nr. L 292 van 16. 11 . 1977, Blz. 9 .
(2) PB nr. L 198 van 23 . 7. 1976, blz. 1 .
(3 ) PB nr. L 311 van 4. 11 . 1978 blz. 13 .

Commissie op verzoek van een Lid-Staat of eigener
beweging, na raadpleging van de in Richtlijn
73 /238/EEG bedoelde werkgroep, als doelstelling voor
de hele Gemeenschap kan bepalen dat het verbruik van
aardolieprodukten wordt beperkt met een hoeveelheid
die 10 % van het normale verbruik kan bedragen;
Overwegende dat in artikel 1 , lid 2 , van Beschikking
77/706/EEG wordt bepaald, dat, om de eenheid van de
markt in stand te houden en te garanderen dat de moei
lijkheden ten gevolge van de crisis op billijke wijze over
alle energieverbruikers binnen de Gemeenschap worden
verdeeld, de Commissie bij het verstrijken van een pe
riode van twee maanden te rekenen vanaf de toepassing
van artikel 1 , lid 1 , de Raad een nieuwe doelstelling
voor de beperking van het verbruik tot 10 % of meer
van het normale verbruik zal voorstellen, gedifferen
tieerd naar gelang van de Lid-Staten, volgens welke
doelstelling de bespaarde hoeveelheden aardolieproduk
ten worden verdeeld onder de Lid-Staten;

Overwegende dat in artikel 1 , lid 2, van Beschikking
77/706/EEG wordt bepaald dat de Commissie bij een
groter tekort aan de Raad kan voorstellen dat de doel
stelling inzake beperking op meer dan 10 % wordt
vastgesteld en tot andere vormen van energie wordt
uitgebreid;
Overwegende dat de verdeling tussen de Lid-Staten van
de hoeveelheden die zijn bespaard als gevolg van de
toepassing van artikel 1 , lid 3 , van Beschikking
77/706/EEG kan leiden tot extra kosten, waarvan de

raming en de vereffening tot de bevoegdheid van de
betrokken partijen behoren, maar dat de Commissie in
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staat moet zijn op verzoek van een Lid-Staat aanbeve
lingen te doen en adviezen aan de betrokken Lid-Staten
te geven ter bevordering van het bereiken van overeen
stemming tussen de Lid-Staten met betrekking tot de
extra kosten ;
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aangewend in andere industriële sectoren, met inbe
grip van de centrales van de zelfproducenten, zoals
berekend op grond van artikel 2, lid 2 .
Artikel 2

Overwegende dat de Commissie voor het bereiken van
deze doelstellingen nauwkeurig op de hoogte moet zijn
van de energiesituatie in de Lid-Staten, van hun voor
ziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten, van de
mogelijkheden voor substitutie tussen de verschillende
energievormen, en van de maatregelen die op nationaal
niveau zijn genomen met het oog op de beperking van
het energieverbruik in de Lid-Staten; dat de Lid-Staten
hiertoe de Commissie de vereiste gegevens moeten ver
schaffen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . Voor de toepassing van deze beschikking zullen de
definities worden gehanteerd die respectievelijk voor
komen in artikel 1 , sub a), b), c) en d), van Beschikking
78 /890/EEG, namelijk:
a) „normaal verbruik van ruwe aardolie en aardolie

1 . De omvang van elke gedifferentieerde besnoeiing
van vervangbare aardolieprodukten, zoals bedoeld in
artikel 1 , lid 2, sub a), van Beschikking 77/706/EEG,
zal de bestaande vervangingscapaciteit ingeval er zich
moeilijkheden bij de voorziening voordoen zoals be
doeld onder de voorwaarden vervat in het navolgende
lid 2, niet overschrijden.

2. De werkgroep die is opgericht bij Richtlijn
73/238/EEG zal jaarlijks, en in geval van moeilijkheden
bij de voorziening* op basis van de statistische gegevens
die door de Lid-Staten aan de Commissie zijn verstrekt,
overeenkomstig artikel 10 van deze beschikking, een
onderzoek instellen naar de vervangingsmogelijkheden
in de Lid-Staten van aardolieprodukten, gedefinieerd als
in de eerste plaats bestemd om de aardolievoorziening
van elektriciteitscentrales te dekken, maar daarbij reke
ning houdend met alle mogelijkheden tot vervanging
van aardolie in andere industrietakken, met inbegrip
van de centrales van de zelfproducenten. Na dit onder
zoek zal de Commissie nota nemen van de op deze wijze
opgestelde mogelijkheden tot vervanging.

produkten",
Artikel 3

b) „basisperiode",

c) „tekort bij de voorziening" en
d) „normale voorziening".

2. Voor de toepassing van deze beschikking wordt
verstaan onder :

a) „normaal energieverbruik" het gemiddelde dage
lijkse verbruik dat tijdens een basisperiode is geno

1 . Indien, ingevolge artikel 1 , lid 1 , van Beschikking
77/706/EEG de Commissie een doelstelling bepaalt
voor de beperking van het verbruik van aardolieproduk
ten met 10 % van het normale verbruik, zal zij in het
bijzonder met het volgende rekening houden:
— de algemene situatie bij de voorziening met aard
olieprodukten;

teerd, te weten :

— de voorzieningssituatie in elke Lid-Staat;

de binnenlandse produktie van primaire brandstof
fen,

— door de Lid-Staten genomen maatregelen ter beper
king van het verbruik;

vermeerderd met de invoer,

— internationale verplichtingen die de Lid-Staten zijn

vermeerderd met leveranties uit Lid-Staten,

verminderd met de export,
verminderd met leveranties aan Lid-Staten,

aangegaan .

b) „vervangbare aardolieprodukten" alle stookolie die
wordt verbruikt in energiecentrales alsmede die
welke wordt aangewend in andere industriële secto
ren, met inbegrip van de centrales van de zelfprodu
centen, zoals berekend op grond van artikel 2, lid 2 ;

2. Indien, ingevolge artikel 1 , lid 2 , sub a), van Be
schikking 77/706 /EEG de Commissie de Raad verschil
lende doelstellingen aanbeveelt ter beperking van het
verbruik van niet-substitueerbare aardolieprodukten en
substitueerbare aardolieprodukten, zal zij rekening
houden met de criteria opgesomd in lid 1 , met name
met de beperkingen die elke Lid-Staat zijn opgelegd
door de praktische mogelijkheden van brandstofvervan
ging in elektriciteitscentrales, en eventueel in andere
industrietakken, met inbegrip van de centrales van de
zelfproducenten, berekend overeenkomstig artikel 2 van
deze beschikking.

c) „vervangbare energie" alle energie die wordt ver
bruikt in energiecentrales, alsmede die welke wordt

3 . Indien, ingevolge artikel 1 , lid 2, sub b), van Be
schikking 77/706/EEG de Commissie aan de Raad

vermeerderd of verminderd met schommelingen in
de voorraden.

De bunkervoorraad van schepen wordt beschouwd
als export;
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voorstelt de doelstelling voor de beperking van het
gebruik op meer dan 10 % te bepalen en uit te breiden
tot andere vormen van energie, zal zij in het bijzonder
rekening moeten houden met de criteria opgesomd in
lid 1 en, daarnaast, met het volgende:

— de algemene situatie van de energievoorziening;
— de verwachte duur van de moeilijkheden bij de
voorziening met ruwe aardolie en aardolieproduk
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partijen die van deze verdeling profijt trekken. De
raming van deze extra kosten behoort tot de bevoegd
heid van de betrokken partijen.

2. Indien over de extra kosten een geschil ontstaat kan
de Commissie, op verzoek van een Lid-Staat, aanbeve
lingen doen of adviezen geven aan de betrokken Lid
Staten.

teh ;

Artikel 7

— het beroep dat reeds is gedaan op de verplichte
voorraden aan ruwe aardolie en/of aardolieproduk
ten die door de Lid-Staten worden aangehouden.
Artikel 4

Indien artikel 1 van Beschikking 77/706/EEG wordt
toegepast, kan een Lid-Staat, in plaats van het verbruik
te beperken, een beroep doen op dat deel van zijn voor
raden ruwe aardolie en/of aardolieprodukten dat zijn
verplichte voorraad, vastgelegd in de Richtlijnen
68/414/EEG en 72/425 /EEG, overschrijdt.

1 . De Commissie kan de ondernemingen die de
Gemeenschap met ruwe aardolie en aardolieprodukten
bevoorraden raadplegen ten einde algemene informatie
te verkrijgen en, indien noodzakelijk, passende techni
sche bijstand voor de tenuitvoerlegging van artikel 1 ,
lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG, zoals bepaald in
artikel 4 van Beschikking 78/890/EEG.
2. De Commissie zal de Lid-Staten die gepaste maat
regelen treffen op de hoogte stellen van hun rechten of
verplichtingen inzake toewijzing als bedoeld in artikel 1 ,
lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG.

Artikel 5

Artikel 8

1 . De hoeveelheden die ingevolge artikel 1 , lid 3 , van
Beschikking 77/706/EEG moeten worden bespaard en

De inlichtingen over het energieverbruik, onderverdeeld
naar de voornaamste produkten en verbruikssectoren,

verdeeld tussen de Lid-Staten zullen worden berekend

zullen worden verkregen aan de hand van de antwoor

door toepassing van de mate van vermindering van het
verbruik van aardolieprodukten voor iedere Lid-Staat
overeenkomstig het tweede lid van artikel 1 van die
beschikking.

den die de Lid-Staten aan de Commissie toezenden

overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1729/76 .
Artikel 9

2. Een Lid-Staat waarvan de mate van vermindering
van het verbruik het Gemeenschapsgemiddelde over
schrijdt is verplicht tot toewijzing over te gaan van een
hoeveelheid gelijk aan het verschil tussen enerzijds het
verbruiksniveau dat de Lid-Staat had kunnen handha

ven indien een uniform verminderingspercentage voor
de Gemeenschap als geheel was toegepast, en anderzijds
zijn ingevolge artikel 1 , lid 2, van Beschikking
77/706/EEG verminderd gebruik.
3 . Een Lid-Staat waarvan de mate van vermindering
van het verbruik lager ligt dan het Gemeenschaps
gemiddelde zal het recht hebben tot toewijzing van een
hoeveelheid gelijk aan het verschil tussen enerzijds zijn
verbruik zoals beperkt ingevolge artikel 1 , lid 2, van
Beschikking 77/706/EEG en anderzijds het verbruiks
niveau dat de Lid-Staat had kunnen handhaven indien

een uniform verminderingspercentage voor de Gemeen
schap als geheel was toegepast.

1 . De inlichtingen betreffende het normale verbruik
zullen worden verkregen aan de hand van de antwoor
den die de Lid-Staten aan de Commissie zenden inge
volge artikel 5 van Beschikking 78 /890/EEG.
2. Indien moeilijkheden optreden bij de voorziening
met ruwe aardolie en aardolieprodukten kan de Com
missie verzoeken dat deze inlichtingen worden verstrekt
in de vorm van ramingen op grond van een procedure
die zij vaststelt op basis van de formulieren opgenomen
als bijlage bij deze beschikking.

3 . Ten einde een beter inzicht in de voorzieningssitua
tie te verkrijgen, in het bijzonder in het licht van de
toepassing van artikel 1 , lid 3 , van Beschikking
77/706/EEG, kan de Commissie, na raadpleging van de
werkgroep opgericht ingevolge Richtlijn 73 /23 8 /EEG,
de Lid-Staten verzoeken haar de in de leden 1 en 2

bedoelde inlichtingen, onderverdeeld naar onderneming,
te verstrekken .
- Artikel 6

1 . De extra kosten die de verdeling onder de Lid-Staten
van bespaarde hoeveelheden, ontstaan als gevolg van
toepassing van artikel 1 , lid 3 , van Beschikking
77/706/EEG, met zich meebrengt, zijn ten laste van de

Artikel 10

1 . Uiterlijk op 31 december van elk jaar delen de Lid
Staten overeenkomstig artikel 2 en op basis van een
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door de Commissie opgesteld standaardmodel, haar de
gegevens mede die vereist zijn voor het bepalen van de
op 1 oktober van dat jaar bestaande brandstofver
vangingscapaciteit.

niet in de weg aan de verspreiding van algemene infor
matie of van samenvattingen die geen bijzonderheden
bevatten betreffende afzonderlijke ondernemingen.

2 . Bij enigerlei toepassing van artikel 1 van Beschik
king 77/706/EEG zullen de Lid-Staten haar de gegevens
mededelen welke dienen ter bepaling van de reële substi
tutiemogelijkheden op die datum.

Artikel 14

Artikel 11

Indien artikel 1 van Beschikking 77/706/EEG wordt
toegepast, stellen de Lid-Staten de Commissie op de
hoogte van elke maatregel die wordt genomen ter be
perking van het verbruik van aardolieprodukten, zodra
deze maatregel is uitgevaardigd.

Op verzoek van een Lid-Staat zal de Commissie en in
overleg met de groep bedoeld in artikel 3 van Richtlijn
73 /238 /EEG,: overgaan tot een onderzoek van mogelijke
problemen inzake de toepassing van deze beschikking
met het oog op het aanbrengen van noodzakelijke
wijzigingen in de tekst, in het licht van de verkregen
ervaring, of in het licht van belangrijke veranderingen in
de structuur van de bevoorrading met energie, in het
bijzonder van elektrische centrales, in een of meer Lid
Staten .

Artikel 15
Artikel 12

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

De Commissie zal, na ontvangst van de informatie bij
eengebracht op grond van de artikelen 9, 10 en 11 , een
samenvatting daarvan doen toekomen aan de werk
groep bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 73 /238 /EEG.

Gedaan te Brussel, 15 juni 1979.

Voor de Commissie

Artikel 13

Guido BRUNNER

De op grond van deze beschikking verstrekte gegevens
worden vertrouwelijk behandeld. Deze bepaling staat

Lid van de Commissie

BIJLAGE
MAANDELIJKSE VRAGENLIJST BETREFFENDE DE TOESTAND VAN DE AARDOLIEVOOR
ZIENING VAN DE GEMEENSCHAP

I. TOELICHTINGEN

A. Eenheden en omrekeningsfactoren
a) Eenheden

Alle gegevens moeten worden uitgedrukt in duizend ton, afgerond op het dichtstbijgelegen
duizendtal metrieke ton .

b) Aardolieprodukten en „ruwe aardolie-equivalent"
Elk produkt moet worden omgerekend in „ruwe aardolie-equivalent" door vermenigvuldi
ging van de hoeveelheden aardolieprodukten uitgedrukt in metrieke ton met de omreke
ningsfactor 1,065 .
c) Omrekening van vaten in metrieke ton

Om de vaten in metrieke ton om te rekenen wordt gedeeld door de omrekeningsfactoren die
overeenkomen met de werkelijke soortelijke gewichten. Indien de omrekening heeft moeten
plaatsvinden met vaten/dag als uitgangspunt, worden de eenheden vermenigvuldigd met het
aantal dagen van de betrokken maand.
d) Omrekening van kubieke meters (kiloliters) in metrieke ton

Om de kubieke meters om te rekenen in metrieke ton worden de omrekeningsfactoren ge
bruikt die overeenkomen met de werkelijke soortelijke gewichten.
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B. Aantekeningen betreffende de geografische toepassingssfeer
De produktie van de Faeröereilanden wordt in de produktie van Denemarken verwerkt.

De produktie van Suriname en van de Nederlandse Antillen wordt niet opgenomen in de pro
duktie van Nederland.

De produktie van de Canarische eilanden wordt opgenomen in de produktie van Spanje.
De raffinaderijen op de Antillen in tabel III omvatten de invoer afkomstig van de Nederlandse
Antillen, de Bahama-eilanden, Trinidad en Tobago.
II. DEFINITIES EN VERKLARENDE AANTEKENINGÉN BETREFFENDE DE VERSCHILLENDE
TABELLEN

1 . Nationale produktie aan ruwe aardolie en aardgascondensaten (tabel I)

Aanduiding van de hoeveelheden ruwe aardolie en aardgascondensaten ( 1) (d.w.z. alle vloeistof
fen die van het gas zijn gescheiden in de fabrieken die aardgas behandelen) geproduceerd op het
nationale grondgebied, met inbegrip van het continentaal plat (off-shore). Deze hoeveelheden
moeten de condensaten omvatten die uit de gasvormige koolwaterstoffen zijn verkregen in de
scheidingsinstallaties.
2. Invoer/uitvoer van ruwe aardolie, aardgascondensaten en „feedstocks" — Tabellen I, II, IV
(afkomstig van/met bestemming voor de landen van de Gemeenschap en derde landen)
De invoer/uitvoer wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum dat de goederen de
nationale grenzen werkelijk overschrijden, ongeacht of de lading is uitgeklaard. Moeten echter
niet in aanmerking worden genomen de hoeveelheden in transitoverkeer via een maritieme ter

minal of die op enigerlei wijze in transito over het nationale grondgebied gaan, met name door
pijpleidingen (het voorafgaande geldt eveneens voor . de invoer/uitvoer van aardolieprodukten).
Daarentegen moet wel bij de invoer worden inbegrepen de aardolie die is ingevoerd voor loon
verrijking voor heruitvoer, in zones onder douanetoezicht. De heruitvoer van aardolie die is
ingevoerd voor verwerking in zones onder douanetoezicht moet worden opgenomen in de uit
voercijfers.
Onder „feedstocks" wordt een produkt of een combinatie van produkten verstaan, afgeleid van
ruwe aardolie, dat of die bestemd is later een andere behandeling te ondergaan dan een menging
om te worden omgezet in een of meer mengselcomponenten en/of eindprodukten. Nafta wordt
niet beschouwd als „feedstock".

3 . Invoer/uitvoer van aardolieprodukten (afkomstig van/met bestemming voor landen van de
Gemeenschap en derde landen) — Tabellen I, III, V
— Zie punt 2 .

— Het gaat hierbij om de volgende aardolieprodukten: vloeibaar aardoliegas (LPG), nafta,
benzine voor motoren, carbureactören, keroseen, gasoil/dieselolie, aardolieresiduen, smeer
middelen en bitumen (J).

De internationale bunkerplaatsen moeten niet worden opgenomen onder punt 5 van tabel I
maar zijn afzonderlijk te vermelden onder punt 9 .
4. Niveau van de voorraden (tabel I)

Onder het niveau van de voorraden wordt alle aardolie verstaan die is opgeslagen binnen de
grenzen van het land dat de verklaring aflegt, met uitzondering van de aardolie in de

pijpleidingen, bij de detailhandel en bij de benzinepompen, de niet aan administratieve controles
onderworpen voorraden bij de uiteindelijke verbruikers, de voorraden voor militaire doeleinden.
5 . Voorraadschommelingen ( tabel I)

Deze worden gevormd door het verschil tussen het niveau van de voorraden aan het eind van de
periode en het niveau van de voorraden aan het begin van de periode.
De voorraadschommeling voor de „maand voorafgaand aan de voorgaande" (tabel I) is gelijk aan
het verschil tussen de definitieve gegevens (maand voor de voorgaande) van deze mededeling en
de definitieve gegevens (maand voor de voorgaande) van de voorgaande mededeling.

f 1) Etaan inbegrepen .

(2) Definities: zie Supplement bij het Bulletin „Energiestatistieken" 3/ 1976, gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek van de Euro
pese Gemeenschappen .

Nr. L 183 /6

19 . 7 . 79

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

MAANDELIJKSE VRAGENLIJST INZAKE DE AARDOLIEVOORZIENING VAN DE GEMEENSCHAP
TABEL I

VERBRUIK VAN RUWE AARDOLIE (*) EN RUWE AARDOLIE-EQUIVALENTEN (2)
Land :

Lopende maand:
(in duizend ton)
Vorige

Lopende

Volgende

maand

maand

maand

maand

maand

(M — 2 )

(M — 1 )

(M)

(M+1 )

(M+2 )

Reële cijfers

Voorlopig

Raming

Schatting

Schatting

1 . Binnenlandse produktie ( 1)
2 . Invoer van ruwe aardolie ( J)

3 . Invoer van aardolieprodukten (2)
4 . Uitvoer van ruwe aardolie ( 1)

5 . Uitvoer van aardolieprodukten (2)
6 . Stand van de voorraden (3)
te weten :

a) Ruwe aardolie ( 1 )

b) Aardolieprodukten (2)
7. Veranderingen in de voorraden (4)
te weten :

a) Ruwe aardolie ( 1 )

b) Aardolieprodukten (2)
8 . Totaal (5)

9 . Bunkers (6) (2)
( ) Met inbegrip . van gecondenseerd aardgas en voedingsprodukten .
(2) Aardolieprodukten omgezet in ruwe aardolie-equivalent bij een coëfficiënt van 1,065 .
(3 ) Per einde maand.

(4) Verschil tussen de stand van de voorraden per einde maand en de stand per einde voorgaande maand.
( 5) 8 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5-7.

(6) Bunkers voor de schepen.

Overvolgende

Voorvorige

'
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TABEL II

INVOER VAN RUWE AARDOLIE H
Land :

Lopende maand :
(in duizend ton)

Land van herkomst

Vorige

Lopende

Volgende

maand

maand

maand

maand

maand

(M — 2)

(M — 1 )

(M)

(M+1 )

(M+2)

Reële cijfers

Voorlopig

Raming

Schatting

Schatting

Aboe Dhabi

Algerije
Ecuador

Indonesië
Iran

Irak

Koeweit

Libië

Nigeria
Katar

Saoedi Arabië

Verenigde Arabische Emiraten (2)
Venezuela

Noorwegen

Verenigd Koninkrijk
USSR

Overig Oost-Europa
China

Overige landen
Totaal invoer

( 1) Met inbegrip van vloeibaar gemaakt aardgas en voedingsprodukten .
I2) Zonder Aboe Dhabi.

Overvolgende

Voorvorige

♦

Nr. L 183 /8
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TABEL III

INVOER VAN RUWE AARDOLIE (*)
Land :

Lopende maand:
(in duizend ton)
Vorige

Lopende

Volgende

Overvolgende

maand

maand

maand

maand

( M — 2)

(M — 1 )

(M)

(M+1 )

(M+2 )

Reële cijfers

Voorlopig

Raming

Schatting

Schatting

Voorvorige
maand
Land van herkomst

België
Denemarken

Duitsland

Frankrijk
Ierland
Italië

Luxemburg
Nederland

Verenigd Koninkrijk
Griekenland

Spanje

Portugal
Noorwegen
Zweden

Verenigde Staten
Bahrein

Indonesië
Iran

Koeweit

Saoedie Arabië
Venezuela
USSR

Overig Oost-Europa

Overige landen
Totaal invoer

( 1 ) Aardolieprodukten worden in ruwe olie-equivalenten omgezet door vermenigvuldiging met de coëfficiënt 1,065 .

,
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TABEL IV

UITVOER VAN RUWE AARDOLIE ( ] )
Land :

Lopende maand :
(in duizend ton)

Land van bestemming

België
Denemarken
Duitsland

Frankrijk
Ierland
Italië

Luxemburg
Nederland

Verenigd Koninkrijk
Griekenland

Spanje

Portugal
Oostenrijk
Zweden

Zwitserland

Verenigde Staten

Overige landen
Totaal uitvoer

(*) Met inbegrip van vloeibaar gemaakt aardgas en voedingsprodukten .

Voorvorige

Vorige

Lopende

Volgende

Overvolgende

maand

maand

maand

maand

maand

(M-2)

(M — 1 )

(M)

( M+1 )

(M+2 )

Reële cijfers

Voorlopig

Raming

Schatting

Schatting
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TABEL V

UITVOER VAN AARDOLIEPRODUCTEN H
Land :

Lopende maand:
(in duizend ton ruwe aardolie-equivalent ('))

Land van bestemming

Voorvorige

Vorige

Lopende

Volgende

Overvolgende

maand

maand

maand

maand

maand

(M — 2 )

(M-1 )

(M)

(M+1 )

(M+2 )

Reële cijfers

Voorlopig

Raming

Schatting

Schatting

België
Denemarken
Duitsland

Frankrijk
Ierland
Italië

Luxemburg
Nederland

Verenigd Koninkrijk
Griekenland

Spanje

Portugal
Oostenrijk
Noorwegen
Zweden
Zwitserland

Turkije

Verenigde Staten
Andere landen

Totaal uitvoer (2)
(*) Aardolieprodukten worden in ruwe olie-equivalenten omgezet door vermenigvuldiging met de coëfficiënt 1,065 .
(2) Zonder bunkers voor de schepen .

•
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RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 1979

houdende wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 77/576/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten
inzake de veiligheidssignalering op de arbeidsplaats
(79/640/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

technische vooruitgang en aan de verdere ontwikkeling
van de internationale signaleringsmethoden,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Gelet op Richtlijn 77/576/EEG van de Raad van 25 juli
1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Sta
ten inzake de veiligheidssignalering op de arbeids
plaats ( 1), inzonderheid op de artikelen 4 , 5 en 6,

Artikel 1

De bijlagen van Richtlijn 77/576/EEG van de Raad
worden gewijzigd overeenkomstig de volgende artike
len .

Overwegende dat de in de bijlagen van genoemde richt
lijn vastgestelde bepalingen betreffende een uniforme
veiligheidssignalering op de arbeidsplaats regelmatig
dienen te worden aangepast aan de technische vooruit
gang en aan de verdere ontwikkeling van de internatio
nale signaleringsmethoden;

Overwegende dat in bijlage I tot dusverre zowel een
regeling betreffende de verhouding tussen de afmetingen
van het veiligheidssignaal en de afstand waarop het
moet kunnen worden waargenomen, als de nadere be
paling van de kleur- en fotometrische waarden van het
materiaal ervan ontbreken; dat de Raad bij de aan
neming van de richtlijn spoedige aanvulling van bijlage I
op deze punten heeft gevraagd; dat de hiertoe vereiste
uitbreiding van bijlage I in overeenstemming is met de
huidige opvattingen van de internationale normalise
ring;

Overwegende dat het noodzakelijk is om in bijlage II als
nieuw veiligheidssignaal een waarschuwing voor laser
stralen op te nemen; dat ook hierbij de eenstemmige
opinie van de internationale praktijk als grondslag kan
dienen ;

Overwegende dat de in deze richtlijn getroffen maat
regelen overeenkomen met het advies van het Comité
voor de aanpassing van Richtlijn 77/576/EEG betref
fende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake
de veiligheidssignalering op de arbeidsplaats aan de

f 1) PB nr. L 229 van 7. 9 . 1977, blz. 12.

Artikel 2

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd :

1 . In punt 5 „ Opmaak van de veiligheidssignalen"
' wordt na punt 5.4 het volgende punt toegevoegd:
„5.5 . Afmetingen van de veiligheidssignalen

Voor het bepalen van de afmetingen van een
veiligheidssignaal verdient het aanbeveling de
formule
A>

l2
2000

toe te passen. Hierin is A de minimumopper
vlakte van het signaal in m2 en 1 de grootste
afstand in m waarop de betekenis van het
signaal nog herkenbaar moet zijn.
Opmerking: De formule kan worden gebruikt
tot een afstand van ca. 50 m.".

2. Na punt 5 „ Opmaak van de veiligheidssignalen"
wordt een nieuw punt 6 ingevoegd:
„6. KLEURTECHNISCHE EN LICHTTECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN VAN DE MATERIALEN

Wat betreft de kleur- en lichttechnische eigen
schappen van de materialen verdient het aanbe
veling de desbetreffende normen van ISO en
van CIE (Internationale Commissie voor Ver
lichtingskunde) toe te passen.".

3 . Het oude punt 6, „Signalering van gevaren door
"geel/zwart" wordt punt 7.
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Artikel 3

Artikel 4

In bijlage II, punt 2 „Waarschuwingssignalen", wordt
het volgende signaal toegevoegd:

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke of bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk
met ingang van 1 januari 1981 aan de bepalingen van
deze richtlijn te voldoen.

»J )

De Lid-Staten stellen de Commissie onverwijld daarvan
in kennis .

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 juni 1979 .
Laserstraler

Warnung vor Laserstrahl
Laser beam

Voor de Commissie

Rayonnements laser
Raggio laser

Henk VREDELING

Laserstraal"

Vice-Voorzitter
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RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 1979

houdende wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG , 69/208/EEG en
70/458/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groen
voedergewassen, zaaigranen, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en groente
zaad

(79/641 /EEG )

van zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen,
zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en
groentezaad — te wijzigen ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,-

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 66/401 /EEG van de Raad van 14 juni
1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad
van groenvoedergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 78 / 1020/EEG (2), inzonderheid op artikel 2 ,
lid Ibis, en artikel 21bis,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni
1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigra
nen (3 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78 / 1020/EEG,
inzonderheid op artikel 2 , lid Ibis, en artikel 2 Ibis,
Gelet op Richtlijn 69/208 /EEG van de Raad van 30 juni

Overwegende dat sommige bepalingen van voormelde
richtlijnen en van Richtlijn 70/457/EEG van de Raad
van 29 september 1970 betreffende de gemeenschappe

lijke rassenlijst voor landbouwgewassen ( 7), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 78/55/EEG (8), het begrip soort
gebruiken waardoor het toepassingsgebied van deze
bepalingen wordt afgebakend; dat de door de onderha
vige richtlijn in de nomenclatuur aangebrachte
wijzigingen de interpretatie van deze bepalingen niet
beïnvloeden ;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatrege
len in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad
van oliehoudende planten en vezelgewassen (4), laatste

lijk gewijzigd bij Richtlijn 78 /1020/EEG, inzonderheid
op artikel 2, lid Ibis, en artikel 20bis,
Gelet op Richtlijn 70/458 /EEG van de Raad van
29 september 1970 betreffende het in de handel brengen
van groentezaad (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
78 /692/EEG (6), inzonderheid op artikel 2 , lid Ibis, en
artikel 40bis,

Overwegende dat uit hoofde van de ontwikkeling van
de wetenschappelijke kennis is gebleken dat bepaalde in
de richtlijnen betreffende het in de handel brengen van
zaaizaad gebruikte plantenkundige benamingen onjuist
zijn of wel twijfelachtig ten aanzien van de authentici
teit;

Overwegende dat het wenselijk voorkomt deze bena
mingen te wijzigen aan de hand van de internationaal
gebruikelijke benamingen ;
Overwegende dat het derhalve dienstig is de Richtlijnen
66/401 /EEG,

66/402/EEG,

69/208 /EEG

en

70/458 /EEG — betreffende het in de handel brengen

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Richtlijn 66/401 /EEG van de Raad betreffende het in de
handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen
wordt als volgt gewijzigd:
1 . In artikel 2 , lid 1 , deel A, sub a), worden de bena
mingen van de volgende soorten :

Agrostis canina L. ssp. canina Hwd. — Kruipend
struisgras en heidestruisgras
Arrhenatherum elatius (L. ) J. et C. Presl. — Frans
raaigras
Phleum bertolinii DC — Kleine timothee

Trisetum flavescens (L. ) Pal. Beauv. — Goudhaver

vervangen door:

Agrostis canina L. — Kruipend struisgras en heide
struisgras

(!)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

125 van 11 . 7. 1966, blz. 2298/66 .
L 350 van 14. 12. 1978 , blz. 27.
125 van 11 . 7. 1966, blz. 2309/66.
L 169 van 10. 7. 1969, blz. 3 .
L 225 van 12. 10. 1970, blz. 7.
L 236 van 26. 8 . 1978 , blz. 13 .

Arrhenatherum elatius (L. ) Beauv. ex J. et K. Presl.
— Frans raaigras
(7) PB nr. L 225 van 12 . 10 . 1970 , blz. 1 .
(8) PB nr. L 16 van 20 . 1 . 1978 , blz. 23 .
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Phleum bertolonii DC. -— Kleine timothee

Medicago varia

Trisetum flavescens (L. ) Beauv. — Goudhaver.

Onobrychis sativa

19 . 7 . 79

Pisum arvense

2. In artikel 2, lid 1 , deel A, sub b), worden de bena
mingen van de volgende soorten :

vervangen door :

Medicago varia Martyn — Luzerne

Agrostis canina

Onobrychis sativa Lam.— Steenklaver

Medicago x varia

Pisum arvense L. — Voedererwten

Onobrychis viciifolia

Trigonella foenumgraecum L. — Bokshoorn

Pisum sativum .

vervangen door:

Medicago x varia Martyn — Luzerne

7. In bijlage II, deel I, punt 2A, bijlage II, deel II, punt

Onobrychis viciifolia Scop. — Steenklaver

2A en in bijlage III worden de benamingen van de
volgende soorten :

Pisum sativum L. (partim) — Voedererwten

Vicia faba ssp. var. equina

Trigonella foenum-graecum L. — Bokshoorn.

Vicia faba var. minor

3 . In artikel 2, lid 1 , deel A, sub b), worden de bena
mingen van de volgende soorten:

vervangen door :
Vicia faba .

Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. — Paarde
boon

Vicia faba L. var. minor (Peterm). Buil. — Veld

8 . In bijlage II, deel I, punt 2B, sub e), worden de
benamingen van de volgende soorten :

boon
Pisum arvense

vervangen door :

Vicia faba spp.

Vicia faba L. (partim) — Veldboon.
vervangen door :

4 . In artikel 3 , lid 1 , worden de benamingen van de
volgende soorten :

Pisum sativum

Vicia faba .

Medicago varia Martyn
Pisum arvense L.

vervangen door:
Medicago x varia Martyn
Pisum sativum L.

5 . In bijlage I, punt 2 , bijlage I, punt 4, bijlage II,
deel I, punt 1 , en in bijlage II, deel II, punt 1 , wordt
de benaming van de volgende soort:
Pisum arvense

vervangen door:
Pisum sativum.

6 . In bijlage II, deel I, punt 2A, bijlage II, deel II, punt
2A, en in bijlage III worden de benamingen van de
volgende soorten :
Agrostis canina ssp. canina

Artikel 2

Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de

handel brengen van zaaigranen wordt als volgt
gewijzigd :
1 . In artikel 2, lid 1 , deel A, worden de twee benamin
gen van de volgende soorten :

Hordeum distichum L. — Tweerijige gerst

Hordeum polystichum L. — Meerrijige gerst
vervangen door:
Hordeum vulgare L. — Gerst.

2. In artikel 2, lid 1 , deel A, worden de benamingen
van de volgende soorten:
Triticum aestivum L. — Zachte tarwe

Triticum durum L. -— Durum tarwe
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vervangen door:
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol . —
Zachte tarwe

Triticum durum Desf. — Harde tarwe.
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3 . In bijlage I, punt 2, wordt de benaming van de vol
gende soort:
Brassica napus oleifera
vervangen door:

Brassica napus ssp. oleifera.
3 . In bijlage I, punt 5B, sub a), bijlage II, punt IA, bij
lage II, punt 2A, en bijlage III worden de benamin
gen van de volgende soorten :
Hordeum distichum

Hordeum polystichum

4. In bijlage II, deel I, punt 3A, wordt de benaming
van de soort :

Brassica campestris ssp. oleifera
geschrapt. De benaming:

vervangen door:

Brassica rapa

Hordeum vulgare.

wordt toegevoegd na de benaming:
Brassica napus spp. oleifera.
Artikel 3

Richtlijn 69/208 /EEG van de Raad betreffende het in de
handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten
en vezelgewassen wordt als volgt gewijzigd:

1 . De volgende benamingen vervangen de in artikel 2,
lid 1 , deel A, vermelde benamingen :

Arachis hypogaea L. — Aardnoot

5 . In bijlage III wordt de benaming van de volgende
soort :

Brassica campestris spp. oleifera
vervangen door:
Brassica rapa .

Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern. —

Sareptamosterd
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk —
Koolzaad

Brassica nigra (L. ) W. Koch — Bruine mosterd

Brassica rapa L. (partim) — Raapzaad
Cannabis sativa L. — Hennep
Carum carvi L. — Karwij

Glycine max (L. ) Merr. — Soja
Gossypium spp. — Katoen
Helianthus annuus L. — Zonnebloem

Linum usitatissimum L. — Vezelvlas, oliehoudend
vlas

Papaver somniferum L. — Blauwmaanzaad
Sinapis alba L. — Gele mosterd.

Artikel 4

Richtlijn 70/458 /EEG van de Raad betreffende het in de
handel brengen van groentezaad wordt als volgt
gewijzigd :

1 . In artikel 2, lid 1 , deel A, worden de benamingen
van de volgende soorten:
Citrullus vulgaris L. — Watermeloen

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek —
Wortelen

Petroselinüm hortense Hoffm . — Peterselie

Pisum sativum L. (excl. P. arvense L. ) — Erwten

Valerianella locusta (L. ) Betcke (V. olitoria Polt.) —
Veldsla

Vicia faba major L. — Bonen
vervangen door:

2. In artikel 3 , lid 1 , wordt de benaming van de soort

Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Citrullus lanatus (Thunb .) Matsum. et Nakai —
Watermeloen

Daucus carota L. — Wortelen

geschrapt. De benaming:
Brassica rapa L. (partim)

wordt toegevoegd na de benaming:
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill —
Peterselie

Pisum sativum L. (partim) — Erwten met uitzonde
ring van voedererwten
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Valerianella locusta (L. ) Laterr. — Veldsla

Vicia faba L. (partim) — Bonen.
2 . In artikel 2 , lid 1 , deel A, wordt de benaming van de
soort
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Artikel 5

De bepalingen van deze richtlijn laten de toepassing van
de andere bepalingen van de Richtlijnen 66/401 /EEG,
66/402/EEG,

69/208 /EEG,

70/457/EEG

en

70/45 8 /EEG onverlet.

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum
Mill.) — Tomaat

Artikel 6

geschrapt. De benaming:
Lycopersicon lycopersicum (L. ) Karst. ex Farwell —
Tomaat

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om met wer
king vanaf 1 juli 1980 aan deze richtlijn te voldoen.

wordt toegevoegd na de benaming:
Lactuca sativa L. — Sla.

3 . In bijlage II, punt 3 , sub a), en in bijlage III, punt 2,
worden de volgende benamingen :
Citrullus vulgaris

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Petroselinum hortense

Solanum lycopersicum

Gedaan te Brussel, 27 juni 1979 .

vervangen door:
Citrullus lanatus

Petroselinum crispum

Lycopersicon lycopersicum.

Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

