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VERORDENING (EEG) Nr. 1868/85 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 1985

tot vaststelling vap de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (2),
inzonderheid op artikel 13, lid 5,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid op
artikel 3 ,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Veror

dening (EEG) nr. 3131 /84 Q en de verordeningen die
deze nadien hebben gewijzigd ;

Overwegende dat het verkoopseizoen 1985/ 1986 voor
de sector durum tarwe op 1 juli 1985 begint ; dat de
Raad voor dit produkt tot nu toe geen prijzen voor dit
verkoopseizoen heeft vastgesteld ; dat de Commissie
zich ter uitvoering van de haar door het Verdrag opge
legde taken genoopt ziet de conservatoire maatregelen
te nemen die voor het waarborgen van de continuïteit
van de werking het het gemeenschappelijk landbouw
beleid in de sector durum tarwe onontbeerlijk zijn ;

Overwegende dat, om de continuïteit van de werking
van de invoerregeling voor durum tarwe en voor gries

en griesmeel van durum tarwe te waarborgen, voor de
berekening van de heffingen een prijs in aanmerking
moet worden genomen die gelijk is aan de op 1 juli
1984 geldende, voor het verkoopseizoen 1984/ 1 985
vastgestelde drempelprijs, namelijk 352,67 Ecu/ton
voor durum tarwe en 547,09 Ecu/ton voor gries en
griesmeel van durum tarwe ; dat deze prijzen met
ingang van 1 augustus 1985 worden aangepast met
bedragen die gelijk zijn aan de bij Verordening (EEG)
nr. 1020/84 (*), vastgestelde maandelijkse verhogingen ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 (8), bedoelde coëffi
ciënt is toegepast, voor de munteenheden welke
onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 3 juli
1985 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 3131 /84 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans
geldende heffingen overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .
106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .

fa PB nr. L 293 van 10. 11 . 1984, blz. 1 .

(6) PB nr. L 107 van 19 . 4. 1984, blz. 6.
Q PB nr. L 106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
(8) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
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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 produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 juli 1985.

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

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 juli 1985 tot vaststelling van de invoerheffingen
voor granen en meel , gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

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

130,99 00
113,44 (6)

10.04

Gerst
Haver

100,32
84,98

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03

10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D I
10.07 D II
11.01 A
11.01 B

1 1.02 A Ia)
1 1 .02 A I b)

zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst,
(millet)
Sorgho

tros-

112,97

91,89 (2)0
0

of

vogelgierst

Triticale

Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe
(„durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

77,45 0
115,83 (4)
0
o
o
173,98
175,59
216,04
184,79

(') Voor harde tarwe („durum ) van oorsprong uit Marokko, welke recht
streeks van dat land naar de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de
heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 worden de heffingen
niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en
gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden
ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing
bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 Ecu per ton verminderd.
0 Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACSO of de LGO
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 50 % vermin
derd .

O Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije,
die rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap worden vervoerd,
wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en
rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd, is vastge
steld door de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad en
(EEG) nr. 2622/71 van de Commissie .
O Bij invoer van het produkt van post 1 0.07 D I (triticale) wordt de voor
rogge geldende heffing toegepast.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1869/85 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 1985

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen , meel en
mout worden toegevoegd
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 ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018 /84 (2),
en inzonderheid op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid op
artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2222/
84 (*) en de verordeningen die deze nadien hebben
gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 (6), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 Q, bedoelde coëffi

ciënt is toegepast, voor de munteenheden welke
onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 3 juli
1985 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan
de momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en
mout, bedoeld in artikel 1 5 van Verordening (EEG) nr.
2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 juli 1985.

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

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(>) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB nr. L 107 van 19 . 4. 1984, blz. 1 .

(j PB nr. 106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
(4)
O
(«)
O

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .
205 van 1 . 8. 1984, blz. 4.
106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 juli 1985 tot vaststelling van de premies die aan
de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

Lopend

l e term .

2e term .

3e term .

7

8

9

10

0

0

0

0

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

0

10.02

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

10.03

Gerst

0

10.04

Haver

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoel

10.01 BI
10.01 B II

7,83

0

7,83

0

0

0

1,31

1,31
0

11,75

0

1,31
0

IlI

einden

0

10.07 A

Boekweit

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 C
10.07 D

11.01 A

Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

2,67

2,67

6,43
0

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het

gemeen

schappelijk
douanetarief

11.07 A I (a)

11.07 B

3C term .

4' term .

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mout niet van tarwe, niet gebrand, in de
0

2,33

2,33

2,33

2,33

andere vorm dan meel

0

1,74

1,74

1,74

1,74

Mout, gebrand

0

2,03

2,03

2,03

2,03

vorm van meel

11.07 AII(b)

2' term .

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

11.07 AII(a)

l e term .

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

11.07 A I (b)

Lopend

Omschrijving

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
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VERORDENING (EEG) Nr. 1870/85 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 1985

tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de
heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)

GEMEENSCHAPPEN,

nr. 2751 /78 van de Raad van 23 november 1978

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 683/85 (2), en met name op
artikel 16, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1514/76 van de Raad
van 24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie
van oorsprong uit Algerije (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1201 /85 (4), en met name op
artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad
van 24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie
van oorsprong uit Marokko (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 436/85 (é), en met name op
artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1508/76 van de Raad
van 24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie
van oorsprong uit Tunesië Q, laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 4 36/85, en met name op artikel
5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1180/77 van de Raad
van

17

mei

1977

betreffende

de

invoer

in

de

Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van
oorsprong uit Turkije (8), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 435/85 (9), en met name op artikel
10 , lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1620/77 van de Raad
van 18 juli 1977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon (10),

Overwegende dat de Commissie bij Verordening
(EEG) nr. 3131 /78 van 28 december 1978 (") heeft
besloten de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling
van de heffingen op olijfolie in te stellen ;

houdende algemene voorschriften betreffende de
regeling inzake de vaststelling bij openbare inschrij
ving van de heffing bij invoer van olijfolie (12) is
bepaald, dat het bedrag van de minimumheffing voor
elk van de betrokken produkten moet worden vastge
steld op basis van een onderzoek van de situatie op de
wereldmarkt en op de markt van de Gemeenschap,
alsmede van de door de inschrijvers vermelde
bedragen van de heffing ;

Overwegende dat bij de toepassing van de heffing
rekening moet worden gehouden met het bepaalde in
de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en
sommige derde landen ; dat met name de heffing
welke op deze landen van toepassing is moet worden
vastgesteld door de heffing bij invoer uit andere derde
landen als grondslag te nemen voor een berekening ;
Overwegende dat toepassing van de bovenvermelde
bepalingen op de bedragen van de heffing die de
inschrijvers hebben vermeld in de verklaringen welke
zij op 1 en 2 juli 1985 hebben ingediend, ertoe leidt
de minimumheffingen vast te stellen zoals is aange
geven in bijlage I bij deze verordening ;

Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van
de onderverdelingen 07.01 N II en 07.03 A II van het
gemeenschappelijk douanetarief en van produkten van
de onderverdelingen 15.17 BI en 23.04 A II van het
gemeenschappelijk douanetarief moet worden bere
kend uitgaande van de minimumheffing op de in deze
produkten aanwezige hoeveelheid olijfolie ; dat
evenwel voor olijven de heffing niet lager mag zijn dan
een bedrag dat overeenkomt met 8 % van de waarde
van het ingevoerde produkt, welk bedrag forfaitair
wordt vastgesteld ; dat toepassing van deze maatregelen
ertoe leidt de heffingen vast te stellen zoals is aange
geven in bijlage II bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

')
2)
3)
*)
*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30 . 9. 1966, blz. 3025/66.
L 75 van 16. 3 . 1985, blz. 7.
L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 24.
L 124 van 9. 5. 1985, blz. 1 .
L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 43.

6) PB nr. L 52 van 22. 2. 1985, blz. 2.
^ PB nr. L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 9 .
8) PB nr. L 142 van 9 . 6. 1977, blz. 10.
9) PB nr. L 52 van 22. 2. 1985, blz. 1 .
10) PB nr. L 181 van 21 . 7. 1977, blz . 4.
" PB nr. L 370 van 30 . 12. 1978 , blz . 60 .

Artikel 1

De minimumheffingen bij invoer van olijfolie zijn
vastgesteld in bijlage I.
(,2) PB nr. L 331 van 28 . 11 . 1978, blz. 6.
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Artikel 2

Artikel 3

De heffingen bij invoer van de overige produkten van
de sector olijfolie zijn vastgesteld in bijlage II .

Deze verordening treedt in werking op 5 juli 1985.

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

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter
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BIJLAGE I
Minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie
(Ecu / 100 kg)
Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

15.07
15.07
15.07
15.07
15.07

A
A
A
A
A

I a)
I b)
I c)
II a)
II b)

Derde landen

65,00 (')
73,00 (')
60,00 (')
80,00 (2)
95,00 (3)

(') Voor invoer van olie van deze onderverdeling die geheel en al is verkregen in een van de hierna
genoemde landen en rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de
toe te passen heffing verminderd met :
a) voor Libanon en Spanje : 0,60 Ecu/ 100 kg ;
b) voor Turkije : 22,36 Ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land inge
stelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het
bedrag van de werkelijk ingestelde heffing ;
c) voor Algerije, Tunesië en Marokko : 24,78 Ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij
de door dit land ingestelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding
hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk ingestelde heffing ;
(2) Voor invoer van olie van deze onderverdeling :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen
naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,86 Ecu/ 100
kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is
vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,09 Ecu/ 100 kg.
(3) Voor invoer van olie van deze onderverdeling :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen
naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 7,25 Ecu/ 100
kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dat land naar de Gemeenschap is
vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 5,80 Ecu/ 100 kg.

BIJLAGE II

Heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
(Ecu / 100 kg)
Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

Derde landen

07.01 N II

16,06

07.03 A II

16,06

15.17 B I a)
15.17 B I b)

36,50

23.04 A II

58,40

4,80
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VERORDENING (EEG) Nr. 1871/85 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1985

houdende vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3800/81 tot vaststelling van
de indeling van de wijnstokrassen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

rassen

GEMEENSCHAPPEN,

geschiktheid voor de teelt na onderzoek als bevre
digend is erkend ; dat deze rassen overeenkomstig
artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verordening (EEG) nr.
347/79 voor bepaalde Duitse, Italiaanse en Griekse
administratieve eenheden voorlopig kunnen worden

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad
van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 798/85 (2), en met name op
artikel 31 , lid 4,

Overwegende dat de indeling van de wijnstokrassen
die in de Gemeenschap mogen worden geteeld,
laatstelijk is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
3800/81 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3582/83 (4) ;

en

van

een

tafeldruivenras

waarvan

de

toegestaan ;

Overwegende dat de geschiktheid voor de teelt van
bepaalde wijn- en tafeldruivenrassen die niet behoren
tot de rassen welke voor bepaalde Griekse administra
tieve eenheden of voor onmiddellijk daaraan
grenzende administratieve eenheden zijn aanbevolen
of toegestaan, op grond van het daarnaar ingestelde
onderzoek als bevredigend is erkend ; dat door dit
onderzoek nu reeds een definitief oordeel over de

indeling mogelijk is ; dat deze rassen derhalve overeen
komstig artikel 11 , lid 1 , sub b), van Verordening
(EEG) nr. 347/79 dienen te worden ingedeeld bij de
rassen welke voor de betrokken Griekse administra

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat de wijn
van bepaalde wijndruivenrassen en bepaalde tafeldrui
venrassen die sinds vijf jaar behoren tot de wijnstok
rassen welke voor bepaalde Franse en Griekse admini
stratieve eenheden al dan niet voorlopig zijn toege
staan, gewoonlijk als van goede kwaliteit kunnen
worden beschouwd ; dat het derhalve dienstig is deze
wijnstokrassen bij de voor dezelfde administratieve

tieve eenheden zijn toegestaan ;
Overwegende dat de geschiktheid voor de teelt van
bepaalde Griekse toegestane wijnstokrassen en van een
Frans wijnstokras voor bijzondere gebruiksdoeleinden
niet bevredigend is ; dat het derhalve wenselijk is deze
rassen overeenkomstig artikel 11 , lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 347/79 uit de indeling te schrappen ;

eenheden aanbevolen rassen in te delen overeen

komstig artikel 1 1 , lid 2, sub a), tweede streepje, en lid
4, van Verordening (EEG) nr. 347/79 van de Raad van
5 februari 1979 betreffende de algemene voorschriften
inzake de indeling van de wijnstokrassen (*), gewijzigd
bij de Akte van Toetreding van Griekenland ;

Overwegende dat de indeling van de wijn- en tafel
druivenrassen dient te worden aangevuld door aan de
wijnstokrassen die voor bepaalde Griekse en Franse
administratieve eenheden zijn aanbevolen of toege
staan, bepaalde rassen toe te voegen die sinds ten
minste vijf jaar voor een onmiddellijk aangrenzende
administratieve eenheid in de indeling voorkomen en
die derhalve voldoen aan de in artikel 11 , lid 1 , sub a),

eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 347/79
gestelde voorwaarde ;
Overwegende dat de indeling dient te worden
aangevuld door opneming van bepaalde wijndruiven

Overwegende dat van deze gelegenheid gebruik dient
te worden gemaakt om enkele in de bijlage bij Veror
dening (EEG) nr. 3800/81 geslopen fouten te rectifi
ceren ;

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

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 wordt
gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

(')
(2)
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

54 van 5. 3. 1 979, blz. 1 .
89 van 29. 3. 1985, blz. 1 .
381 van 31 . 12. 1981 , blz. 1 .
356 van 20. 12. 1983, blz. 18.
54 van 5. 3. 1979, blz. 75.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 juni 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter
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BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 wordt als volgt gewijzigd :

I. Hoofdstuk I, punt II „Duitsland", wordt als volgt gewijzigd (de toevoeging van de wijnstokrassen
gebeurt met inachtneming van de alfabetische volgorde) :
3 . Regierungsbezirk Koblenz :

In de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Schönburger ("") (62)" toegevoegd.
4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz :

In de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Schönburger ("") (é1)" toegevoegd.
II. Hoofdstuk I, punt III „Griekenland", wordt gelezen :
„ III . GRIEKENLAND

1 . Νομός Έβρου (Evrou) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Λημνιό (Limnio) Ν, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Παμίδι (Pamidi) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Όψιμος Σουφλίου (Opsimos Soufliou) B.
2. Νομός Ροδόπης (Rodopis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Λημνιό (Limnio) Ν, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Παμίδι (Pamidi) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut N.

3. Νομός Ξάνθης (Xanthis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Λημνιό (Limnio) Ν, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Μπατίκι (Batiki) Β, Ροδίτης
(Roditis) Rs, Παμίδι (Pamidi) N.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut N.

4. Νομός Δράμας (Dramas) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Λημνιό (Limnio) Ν, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Ροδίτης (Roditis) Rs, Μπατίκι
(Batiki) Β, Παμίδι (Pamidi) N.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut N.

5. Νομός Καβάλας (Kavalas) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Λημνιό (Limnio) Ν, Παμίδι (Pamidi) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs ; Ζουμιάτικο
(Zoumiatiko) Β, Μπατίκι (Batiki) B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Ροζακι (Rozaki) B.

(***") Met ingang van 5 juli 1985 in de indeling opgenomen op grond van artikel 1 1 , lid 1 , sub b), van
Verordening (EEG) nr. 347/79 .
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6. Νομός Σερρών (Serron) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Λημνιό (Limnio) Ν, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Μπατίκι (Batiki) Β, Ροδίτης
(Roditis) Rs, Παμίδι (Pamidi) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Αγούμαστος (Agoumastos) B, Cinsaut N.

7. Νομός Χαλκιδικής (Chalkidikis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Λημνιό (Limnio) N, A3f|pi (Athiri) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Ασύρτικο (Assyrtiko)
B, Ugni blanc B, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Syrah N, Grenache
rouge N.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Μοσχάτο Αμβουργου (Moschato
Amvourgou) Ν, Ροζακί (Rozaki) Β, Σαββατιανό (Savatiano) Β, Φωκιανό (Foki
ano) N, Merlot Ν, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N.
8. Νομός Θεσσαλονίκης (Thessalonikis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Po6rrr|<; (Roditis) Rs, Λημνιό (Limnio) N, Syrah N,
Ugni blanc B, Grenache rouge N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Παμίδι (Pamidi) Ν, Ροζακι (Rozaki) Β, Σαββατιανό (Savatiano) B,
Σέφκα (Sefka) N.
9. Νομός Κιλκίς (Kilkis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Νεγκόσκα (Negoska) Ν, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Παμίδι (Pamidi) Ν, Σέφκα (Sefka) N.

10. Νομός Ημαθίας (Imathias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Ξυνόμαυρο (Xynomavro) Ν, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Νεγκόσκα (Negoska)
Ν, Παμίδι (Pamidi) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut N, Μαυρούδι (Mavroudi) N.
11 . Νομός Πιερίας (Pierias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) Β, Μπατίκι (Batiki) Β, Ροδίτης (Roditis) Rs.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Cinsaut Ν, Κουκούλι (Koukouli) Β, Σαββατιανό (Savatiano) Β, Σέφκα (Sefka) N.
12. Νομός Πέλλης (Pellis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ξυνόμαυρο (Xynomavro) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs, Παμίδι (Pamidi) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Cinsaut N, Οψιμος Εδέσσης (Opsimos Edessis) B, Zé<pKa (Sefka) N.
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13 . Νομός Κοζάνης (Kozanis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Μοσχομαύρο (Moschomavro) N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Po5lrr)5 (Roditis)
Rs, Chardonnay B, Sauvignon blanc B, Traminer B, Riesling rhénan B, Merlot N,
Cabernet Sauvignon N, Νεγκόσκα (Negoska) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Cinsaut Ν, Μπατίκι (Batiki) Β, Κουκούλι (Koukouli) Β, Κορίθι (Korithi) N,
Σταυρωτό (Stavroto) N, Χονδρόμαυρο (Chondromavro) N.
14. Νομός Φλωρίνης (Florinis) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Λαγόρθι (Lagorthi) B,
Sylvaner B, Chardonnay B, Merlot N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut N, Μοσχοφίλερο (Moschofilero) Rs, Riesling rhénan B, Sauvignon blanc
B, Traminer B.

15. Νομός Καστοριάς (Kastorias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Merlot N.
16. Νομός Γρεβενών (Grevenon) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Chardonnay B, Riesling rhénan B, Traminer B,
Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Ροδίτης (Roditis) Rs.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Βοϊδομάτι (Voïdomati) Ν, Μοσχομαύρο (Moschomavro) N,
Μπατίκι (Batiki) Β, Σταυρωτό (Stavroto) Ν, Λιάτικο (Liatiko) N.

17. Νομός Ιωαννίνων (Ioanninon) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Cabernet Sauvignon N, Ντεμπίνα (Debina) B, Chardonnay B, Traminer B, Merlot
N.

b) Toegestane wijnstokrassen :

Βλάχικο (Vlachiko) Ν, Μπεκάρι (Bekari) Ν, Μαλαγουζιά (Malagouzia) B.
18. Νομός Θεσπρωτίας (Thesprotias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Κοντοκλάδι (Kontokladi) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi)
Ν, Ντεμπίνα (Debina) B.

19. Νομός Άρτης (Artis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Μαυρούδι (Mavroudi) N.

Nr. L 175/ 14

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
20. Νομός Πρεβέζης (Prevezis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Βερτζαμί (Vertzami) N, Κορίθι (Korithi) Β, Μαυρο
ύδι (Mavroudi) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs.
21 . Νομός Κερκύρας (Kerkyras) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ροδίτης (Roditis) Rs, Λημνιό (Limnio) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Αγούμαστος (Agoumastos) Β, Αμφιόνη (Amfioni) Ν, Βερτζαμί (Vertzami) N,
Κακοτρύγης (Kakotrygis) Β, Κατσακούλιας (Katsakoulias) Ν, Κοζανίτης (Koza
nitis) Β, Πετροκόριθο λευκό (Petrokoritho lefko) Β, Πετροκόριθο μαύρο
(Petrokoritho mavro) Ν, Τσαούσι (Tsaoussi) Β, Φειδιά (Fidia) N.
22. Νομός Λευκάδος (Lefkados) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Βαρδέα (Vardea) B, Λσγόρι (Lagorthi) B, Chardonnay B, Sylvaner B, Traminer B,
Βερτζαμί (Vertzami) N, Merlot N.

b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπροβέρτζαμο (Asprovertzamo) Β, Γλυκοπάτι (Glykopati) Ν, Θειακό (Thiako)
Ν, Κοντοκλάδι (Kontokladi) Β, Κοζανίτης (Kozanitis) Β, Κορινθιακή (Korint
hiaki) Ν, Μαυροδάφνη (Mavrodafni) Ν, Πατρινό (Patrino) Ν, Χλώρες (Chlores)
Β, Λιάτικο (Liatiko) N, Riesling rhénan B, Semillon B.
23 . Νομός Μαγνησίας (Magnissias) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) Β, Λημνιό (Limnio) N.

b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Βραδυανό (Vradyano) Ν, Κουμιώτης (Koumiotis) B,
Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi) N,
Ρητινό (Ritino) Ν, Σταυρωτό (Stavroto) Ν, Συκιώτης (Sikiotis) Ν, Φιλέρι (Fileri)
Rs .

24. Νομός Λαρίσης (Larissis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Κρασάτο (Krassato) (") Ν, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) Ν (23), Σταυρωτό (Sta
vroto) (23) Ν, Μπατίκι (Batiki) Β, Ροδίτης (Roditis) Rs, Λημνιό (Limnio) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Κρασάτο (Krassato) Ν, Καρτσιώτης (Kartsiotis) Ν, Μοσχάτο
Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Ντεμπίνα (Debina) Β, Ξυνόμαυρο
(Xynomavro) Ν, Σαββατιανό (Savatiano) Β, Σταυρωτό (Stavroto) N, Merlot N.
25. Νομός Τρικάλων (Trikalon) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut Ν, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Μπατίκι (Batiki)
Β, Ζαλοβίτικο (Zalovitiko) Ν, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N.
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26. Νομός Καρδίτσης (Karditsis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Μαύρο Μεσσενικόλα (Mavro Messenikola) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs, Μπατίκι
(Batiki) Β, Λημνιό (Limnio) N.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cinsaut N, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Iè<pK <x (Sefka) N,
Cabernet Sauvignon N, Syrah N, Carignan N.

27. Νομός Ευρυτανίας (Evritanias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Ασπρούδες (Asproudes) Β, Κοντοκλάδι (Kontokladi) B.
28. Νομός Φθιώτιδος (Fthiotidos) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Βραδυανό (Vradyano) Ν, Κοντοκλάδι (Kontokladi) Β, Μαυρούδι (Mavroudi) N,
Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) B.
29. Νομός Αιτωλοακαρνανίας (Etoloakarnanias) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Γουστολίδι (Goustolidi) Β, Κοριτσάνος (Koritsanos) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi)
Ν, Μυγδάλι (Mygdali) Β, Μαλαγουζιά (Malagouzia) B.
30. Νομός Φωκίδος (Fokidos) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Σαββατιανό (Savatiano) Β, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Κορίθι (Korithi) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi) Ν, Μούχταρο (Mouchtaro) N,
Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) N.
31 . Νομός Βοιωτίας (Viotias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Sa66axiavó (Savatiano) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, AaupxiKO (Assyrtiko) B, Char
donnay B (19), Sylvaner B (19), Sauvignon blanc B (").

b) Toegestane wijnstokrassen :

Αθήρι (Athiri) B, Καστελιώτικο (Kasteliotiko) N, KopiSi (Korithi) N, Μού
χταρο (Mouchtaro) N, Μουδιάτικο (Moudiatiko) N, Ροζακί (Rozaki) B, Syrah N,
Carignan N, Grenache rouge N.
32. Νομός Ευβοίας (Evias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Σαββατιανό (Savatiano) Β, Ροδίτης (Roditis) Rs, Ασύρτικο (Assyrtiko) B,
Λημνιό (Limnio) Ν, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Ugni blanc B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Αθήρι (Athiri) Β, Βραδυανό (Vradyano) Ν, Καραμπραίμης (Karambraïmis) N,
Ρητινό (Ritino) N.
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33 . Νομός Αττικής (Attikis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ia66axiavó (Savatiano) B, AauptiKO (Assyrtiko) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Mav
6uA,apia (Mandilaria) N, Ugni blanc B, Chardonnay B ("), Sauvignon blanc B (19),
Sylvaner B ("), Cabemet Sauvignon N (").
b) Toegestane wijnstokrassen (*) ;

Αθήρι (Athiri) Β, Μαυρούδι (Mavroudi) Ν, Φωκιανό (Fokiano) Ν, Αγιωργίτικο
(Agiorgitiko) Ν, Βιλάνα (Vilana) B, Folie blanche B, Merlot N, Riesling rhénan B.
34. Νομός Πειραιώς (Pireos) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) Β, Φωκιανό (Fokiano) N.
35. Νομός Κορινθίας (Korinthias):

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs, Λαγόρθι (Lagorthi) B,
Ρομπόλα (Robola) B, Sauvignon blanc B, Chardonnay B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Ασπρούδες (Asproudes) Β, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Μαυρούδι (Mavroudi)
Ν, Σαββατιανό (Savatiano) Β, Σουλτανίνα (Soultanina) B.
36. Νομός Αχαΐας (Achaias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Μαυροδάφνη (Mavrodafni) Ν, Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) Β, Ροδίτης
(Roditis) Rs, Βολίτσα μαύρη (Volitsa mavri) (27) Ν, Λαγόρθι (Lagorthi) Β, Μαύρο
Καλαβρυτινό (Mavro Kalavritino) (27) Ν, Ψιλόμαυρο Καλαβρύτων (Psilomavro
Kalavryton) (27) N, Chardonnay B, Sauvignon blanc B, Ugni blanc B, Cabernet
Sauvignon N, Cabernet franc Ν, Ρομπόλα (Robola) B, Merlot Ν, Κορινθιακή
(Korinthiaki) (ie) N.
b) Toegestane wijnstokrassen (") :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Βολίτσα άσπρη (Volitsa aspri) Β, Γουστολίδι (Gous
tolidi) Β, Κοριτσάνος (Koritsanos) Ν, Κορινθιακή (Korinthiaki) Ν, Σιδερίτης
(Sideritis) Rs, Χονδρόμαυρο (Chondromavro) Ν, Ψιλόμαυρο (Psilomavro) N,
Barbera N, Folie blanche B, Riesling rhénan B, Traminer B.
37. Νομός Ηλείας (Ilias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Po8itt|5 (Roditis) Rs, Λαγόρθι (Lagorthi) B, Ugni blanc B, Cangnan N, Grenache
rouge N, Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Arintho B.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Κορινθιακή (Korinthiaki) Ν, Κολλινιάτικο (Kollini
atiko) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi) Ν, Μανδηλαριά (Mandilaria) Ν, Ρεφόσκο
(Refosko) Ν, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Σουλτανίνα (Soultanina) Β, Φιλέρι (Fileri)
Rs .

(*) Met ingang van 5 juli 1985 zijn de rassen Traminer B en Pinot Noir N op grond van artikel 11 ,
lid 3, van Verordening (EEG) nr. 347/79 uit de indeling geschrapt.
(") Met ingang van 5 juli 1985 zijn de rassen Pinot Noir N, St. Laurent N en Valteliner grüner B op
grond van artikel 11 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 347/79 uit de indeling geschrapt.
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38. Νομός Μεσσηνίας (Messinias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Ροδίτης (Roditis) Rs, Arintho B, Ugni blanc B, Carignan N, Grenache rouge N,
Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Λαγόρθι (Lagorthi) B.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Βοϊδομάτης (Voïdomatis) Ν, Γουστολίδι (Goustolidi)
Β, Κολλινιάτικο (Kolliniatiko) Ν, Κορινθιακή (Korinthiaki) Ν, Μανδηλαριά
(Mandilaria) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi) Ν, Σαββατιανό (Savatiano) Β, Φιλέρι
(Fileri) Rs, Φωκιανό (Fokiano) Ν, Cinsaut Ν, Tempranillo Ν, Ρεφόσκο (Refos
ko) Ν.

39. Νομός Λακωνίας (Lakonias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
A-9f)pi (Athiri) B, Movep6aai& (Monemvassia) B, Po8nrr|<; (Roditis) Rs, Ασύρ
τικο (Assyrtiko) B, Carignan N, Ugni blanc B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Ασπρούδες (Asproudes) Β, Βοϊδομάτης (Voïdomatis) Ν, Κολλινιάτικο (Kollini
atiko) Ν, Κυδωνίτσα (Kydonitsa) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi) Ν, Φιλέρι (Fileri) Rs.

40. Νομός Αρκαδίας (Arkadias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Μοσχοφίλερο (Moschofilero) Rs, Ασπρούδες (Asproudes) B, Λαγόρθι (Lagorthi)
B, Ντεμπίνα (Debina) B, Pofi7tó^a (Robola) B, Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) N,
Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Merlot N, Arintho B.
b) Toegestane wijnstokrassen (*) :
Κολλινιάτικο (Kolliniatiko) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Ροδίτης (Roditis) Rs,
Ρεφόσκο (Refosko) N, Ia66axiavó (Savatiano) B, lKuXo7ivi%Tr|<; (Skylopnichtis)
N, Φωκιανό (Fokiano) N, Chardonnay B, Riesling rhénan B, Sauvignon blanc B,
Sylvaner vert B, Traminer B.

41 . Νομός Αργολίδος (Argolidos) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) Ν, Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) B,
Λαγόρθι (Lagorthi) Β ("), Ρομπόλα (Robola) Β (19).
b) Toegestane wijnstokrassen :

Ασπρούδες (Asproudes) Β, Βοϊδομάτης (Voïdomatis) Ν, Κολλινιάτικο (Kollini
atiko) Ν, Μαυρούδι (Mavroudi) Ν, Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) Ν, Φιλέρι
(Fileri) Rs.
42. Νομός Κεφαλληνίας (Kefallinias) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Μαυροδάφνη (Mavrodafni) Ν (30), Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) Β (^,
Ρομπόλα (Robola) Β (30), Ροδίτης (Roditis) Rs, Κορινθιακή (Korinthiaki) Ν (29).
b) Toegestane wijnstokrassen :
Αρακλινός (Araklinos) Ν, Γουστολίδι (Goustolidi) Β, Θειακό (Thiako) N,
Κορινθιακή (Korinthiaki) Ν, Κορφιάτης (Korfiatis) Ν, Μαυροδάφνη (Mavro
dafni) Ν, Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) Β, Παπαδικό (Papadiko) N,
Ρομπόλα (Robola) Β, Σκιαδόπουλο (Skiadopoulo) Β, Σκυλοπνίχτης (Skylopnich
tis) Ν, Τσαούσι (Tsaoussi) B.

(*) Met ingang van 5 juli 1985 zijn de rassen Pinot Noir N en Valteliner grüner B op grond van arti
kel 11 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 347/79 uit de indeling geschrapt.
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43 . Νομός Ζακύνθου (Zakynthou) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Ροδίτης (Roditis) Rs, Σκιαδόπουλο (Skiadopoulo) Β, Παύλος (Pavlos) B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Ασπρούδες (Asproudes) Β, Βόσσος (Vossos) Β, Βοϊδομάτης (Voïdomatis) N,
Γουστολίδι (Goustolidi) Β, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Κορίθι (Korithi) B,
Κουτσουμπέλι (Koutsoubeli) Rs, Κοντοκλάδι (Kontokladi) Β, Κατσακούλιας
(Katsakoulias) Ν, Κοζανίτης (Kozanitis) Β, Κοκκινοβοστίτσα (Kokkinovostitsa)
Ν, Ρομπόλα (Robola) Β, Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) Ν, Φιλέρι (Fileri) Rs.
44. Νομός Κυκλάδων (Kykladon) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Αηδάνι άσπρο (Aïdani aspro) Β, Αθήρι (Athiri) Β, Ασύρτικο (Assyrtiko) B,
Μονεμβασιά (Monemvassia) B, Μανδηλαριά (Mandilaria) N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Αηδάνι μαύρο (Aïdani mavro) Ν, Αγιαννιώτικο (Agianniotiko) Ν, Αθήρι
μαύρο (Athiri mavro) Ν, Αρμελετούσα (Armeletoussa) Ν, Βάφτρα (Vaftra) N,
Κουμάρι (Koumari) Ν, Μαυροκόκορας (Mavrokokoras) Ν, Ξερομαχαιρούδα

(Xeromacherouda) Β, Ποταμίσι (Potamissi) Β, Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό
(Savatiano) Β, Φωκιανό (Fokiano) N.
45 . Νομός Λέσβου (Lesvou) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Λημνιό (Limnio) Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας (Moschato Alexandrias) B.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Σαββατιανό (Savatiano) Β, Φωκιανό (Fokiano) N.

46. Νομός Χίου (Chiou) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Χιώτικο κρασερό (Chiotiko krassero) N.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Φωκιανό (Fokiano) N.

47. Νομός Σάμου (Samou) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Ρητινό (Ritino) N, Φωκιανό (Fokiano) N.
48. Νομός Δωδεκανήσου (Dodekanissou) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Αθήρι (Athiri) B, Μοσχάτο donpo (Moschato aspro) B (3I), Μοσχάτο Τράνι
(Moschato Trani) B (31), Mav8r)^apid (Mandilaria) N, AauptiKO (Assyrtiko) B,
Ugni blanc B, Grenache rouge N, Tempranillo N, Syrah N.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Διμινίτης (Diminitis) N, ZouX.taviva (Soultanina) B, Po^AKT (Rozaki) B, Φωκι
ανό (Fokiano) N, Cabernet Sauvignon N, Cinsaut N.
49. Νομός Λασιθίου (Lassithiou) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
ASfipi (Athiri) B, Βηλάνα (Vilana) B, Φραψαθήρι (Thrapsathiri) B, KoxanpàA.1
(Kotsifali) N, AIATIKO (Liatiko) N, Λαδικινό (Ladikino) N, Mav8t|taxpià (Mandi
laria) N, Carignan N, Ugni blanc B.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Πλυτό (Plyto) Β, Ροζακί (Rozaki) Β, Σουλτανίνα (Soultanina) B.
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50. Νομός Ηρακλείου (Irakliou) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Αθήρι (Athiri) Β, Βηλάνα (Vilana) Β, Θραψαθήρι (Thrapsathiri) Β, Κοτσιφάλι
(Kotsifali) Ν, Λιάτικο (Liatiko) Ν, Λαδικινό (Ladikino) Ν, Μανδηλαριά (Mandi
laria) N, Sauvignon blanc B, Sylvaner B, Carignan N, Syrah N.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Ροζακί (Rozaki) B, Σουγτανίνα (Soultanina) B, Ταχτάς (Tachtas) B, Cabernet
Sauvignon N, Chardonnay B, Grenache rouge N, Tempranillo N, Ugni blanc B.
51 . Νομός Ρεθύμνης (Rethimnis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Αθήρι (Athiri) B, Βηλάνα (Vilana) B, Θραψαθήρι (Thrapsathiri) B, Κοτοιφάλι
(Kotsifali) N, Mav5r|Xapiá (Mandilaria) N, Τσαρδάνα (Tsardana) N, Ugni blanc
B, Sauvignon blanc B, Sylvaner B, Carignan N, Grenache rouge N.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Βιδιανό (Vidiano) Β, Βαλαίτης (Valaïtis) Β, Δερματάς (Dermatas) Β, Λιάτικο
(Liatiko) Ν, Ροζακί (Rozaki) Β, Ρωμέικο (Romeïko) Ν, Σουλτανίνα (Soultanina)
B.

52. Νομός Χανίων (Chanion) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Αθήρι (Athiri) Β, Βηλάνα (Vilana) B, Carignan Ν, Θραψαθήρι (Thrapsathiri) B,
Κοτσιφάλι (Kotsifali) Ν, Λαδικινό (Ladikino) Ν, Μανδηλαριά (Mandilaria) N,
Μοσχάτο Σπίνας (Moschato Spinas) Β, Ρωμέικο (Romeïko) N, Grenache rouge
N, Ugni blanc B.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Λιάτικο (Liatiko) N, Pomata (Rozaki) B, Σουγτανίνα (Soultanina) B, Tempra

nillo N, Taap5Àva (Tsardana) N, Φωκιανό (Fokiano) N, Cinsaut N, Alicante
Bouschet N, Grenache blanc B. Maccabeau R.n.

III. Hoofdstuk I, punt IV „Frankrijk", wordt als volgt gewijzigd (de toevoeging van de wijnstokrassen
gebeurt met inachtneming van de alfabetische volgorde) :

7. Département de l'Ardèche :
Punt B :

in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Chenanson N" toegevoegd.

1 1 . Département de l'Aude :
— punt A :
— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Vermentino B" en
„Chenanson N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Vermentino B" en
„Chenanson N (***)" geschrapt ;
— punt B :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Chenanson N" toege
voegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Chenanson N (***)"
geschrapt.

13. Département des Bouches-du-Rhône :
in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Chenanson N" toegevoegd.

16. Département de la Charente :
in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Chardonnay B" toegevoegd.
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20 . Departement de la Haute-Corse et de la Corse du Sud :

— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Carcajolo N" toegevoegd ;
— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Carcajolo N" geschrapt.
26. Département de la Drome :
punt B :

in de categorie aanbevolen rassen wordt het ras „Chenanson N" toegevoegd.
30. Département du Gard :
— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Chenanson N" en
„Vermentino B* toegevoegd ;

— in de categorie toegestane wijnstokrassen worden de rassen „Chenanson N ("")" en
„Vermentino B" geschrapt.
83. Département du Var :

in de categorie aanbevolen wijnstokrassen wordt het ras „Chenanson N" toegevoegd.
84. Département de Vaucluse :
— in de categorie aanbevolen wijnstokrassen worden de rassen „Chenanson N" en „Gamay
N" toegevoegd ;

— in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Gamay N" geschrapt.

IV. Hoofdstuk I, punt V „Italië", wordt als volgt gewijzigd (de toevoeging van de wijnstokrassen
gebeurt met inachtneming van de alfabetische volgorde) :
55. Provincia di Perugia :

in de categorie toegestane wijnstokrassen wordt het ras „Chardonnay B ("*)" toegevoegd.
56 . Provincia di Terni :

in de categorie toegestane wijnstokrassen :
— wordt het woord „geen" geschrapt ;
— wordt het ras „Chardonnay B (**)" toegevoegd.

(**) Met ingang van 5 juli 1985 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 , sub b),
van Verordening (EEG) nr. 347/79.

V. Hoofdstuk II, punt II „Griekenland", wordt gelezen :
„II . GRIEKENLAND

1 . Νομοί Έβρου (Evrou), Ροδόπης (Rodopis), Ξάνθης (Xanthis), Δράμας (Dramas),
Σερρών (Serron) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Ροζακί (Rozaki) B (33), Italia B (32).
b) Toegestane wijnstokrassen :

Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Ροζακι (Rozaki) Β, Ροζακι
μαύρο (Rozaki mavro) Ν, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Τσαούσι (Tsaoussi) Β, Φράουλα
(Fraoula) Rs, Όψιμος Σουφλίου (Opsimos Soufliou) Β, Καρυδάτο (Karydato) Β (32).
2. Νομός Καβάλας (Kavalas) :
a) Aanbevolen wijnstokrassen :

Alphonse Lavallee N, Italia B, Ροζακί (Rozaki) B.
b) Toegestane wijnstokrassen :

Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Ροζακί μαύρο (Rozaki mavro)
Ν.
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3 . Νομοί Θεσσαλονίκης (Thessalonikis), Χαλκιδικής (Chalkidikis), Πιερίας
(Pierias), Κιλκίς (Kilkis) : .

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Alphonse Lavallée N, Cardinal Rs, Calmeria B, Italia B, Ραζακί (Rozaki) B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
MooxaTO Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Muscat Reine des vignes B,
'Οψιμος Εδέσσης (Opsimos Edessis) B, Perlette B, Victoria B (*).
4. Νομοί Ημαθίας (Imathias), Πέλλης (Pellis), Φλωρίνης (Florinis), Καστοριάς
(Kastorias), Κοζάνης (Kozanis), Γρεβενών (Grevenon):

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :

Calmeria Β, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Όψιμος Εδέσσης
(Opsimos Edessis) Β, Ροζακί (Rozaki) Β, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Φράουλα
(Fraoula) Rs.
5. Νομός Λαρίσης (Larissis) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Alphonse Lavallee N, Cardinal R, Italia B.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Calmeria B, Μοσχάτο A|x6ov)pyov> (Moschato Amvourgou) N, Ροζακί (Rozaki) B,
Victoria B.

6. Νομοί Μαγνησίας (Magnissias), Καρδίτσης (Karditsis), Τρικάλων (Trikalon),

Φθιώτιδος (Fthiotidos):

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Cardinal Rs, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Muscat Reine des

vignes Β, Ροζακί (Rozaki) Β, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Φράουλα (Fraoula) Rs.
7. Νομοί Ιωαννίνων (Ioanninon), Θεσπρωτίας (Thesprotias), Πρεβέζης (Prevezis),
Άρτης (Artis), Λευκάδος (Lefkados), Κερκύρας (Kerkyras):

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Κερκύρας (Kerkyras) : Cardinal Rs, Ροζακί (Rozaki) B.
b) Toegestane wijnstokrassen : ■

Αετονύχι (Aetonychi) Β, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Σιδερί
της (Sideritis) Rs, Τσαούσι (Tsaoussi) Β, Φράουλα (Fraoula) Rs.
8 . Νομοί Κορινθίας (Korinthias), Αχαΐας (Achaïas) :

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Calmeria B, Cardinal Rs, Gold B, Italia B, Pomata (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Sotta
nina) B, Φράουλα (Fraoula) Rs.

b) Toegestane wijnstokrassen :
Alphonse Lavallée N, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Victoria B f).
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9. Νομοί Αργολίδος (Argolidos), Αρκαδίας (Arkadias), Λακωνίας (Lakonias),
Μεσσηνίας (Messinias), Ηλείας (Ilias), Ζακύνθου (Zakynthou), Κεφαλληνίας
(Kefallinias), Αιτωλοακαρνανίας (Etoloakarnanias), Φωκίδος (Fokidos):
a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Cardinal Rs (28).

b) Toegestane wijnstokrassen :
Αετονύχι (Aetonychi) B, Cardinal Rs, Ροζακί (Rozaki) Β, Σιδερίτης (Sideritis) Rs,
Φράουλα (Fraoula) Rs.
10. Νομοί Ευβοίας (Evias), Κυκάδων (Kykladon), Δωδεκανήσου (Dodekanissou):

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Cardinal Rs, Italia B, Pomata (55) (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Soultanina) B.

b) Toegestane wijnstokrassen :

Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Φράουλα (Fraoula) Rg.
11 . Νομοί Βοιωτίας (Viotias), Αττικής (Attikis), Πειραιώς (Pireos), Λέσβου (Lesvou),
Χίου (Chiou), Σάμου (Samou):

a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Geen .

b) Toegestane wijnstokrassen :
Αετονύχι (Aetonychi) Β, Αυγουλάτο (Avgoulato) B, Cardinal Rs, Μοσχάτο
Αμβούργου (Moschato Amvourgou) Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας (Moschato
Alexandrias) Β, Ροζακί (Rozaki) Β, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Φράουλα (Fraoula) R,
Victoria Β (*).

12. Νομοί Λασιθίου (Lassithiou), Ηρακλείου (Irakliou), Ρεθύμνης (Rethymnis),
Χανίων (Chanion):
a) Aanbevolen wijnstokrassen :
Cardinal Rs, Ροζακί (Rozaki) B, LoiAxaviva (Soultanina) B, Italia B.
b) Toegestane wijnstokrassen :
Aledo B, Alphonse Lavallée N, Ohanez B, <Φράουλα (Fraoula) Rs, Victoria B (*).
O Met ingang van 5 juli 1985 in de indeling opgenomen op grond van artikel 11 , lid 1 ,
sub b), van Verordening (EEG) nr. 347/79.".
VI. Hoofdstuk IV B, punt II „Griekenland", wordt als volgt aangevuld :
het onderstamras „SO 4" wordt toegevoegd.

VII. Hoofdstuk III, sub B), wordt als volgt gewijzigd :
a) onder I „Griekenland" :

in punt 1 „Νομοί Χανίων (Chanion), Ρεθύμνης (Rethymnis), Ηρακλείου (Irakliou),
Λασιθίου (Lassithiou), Δωδεκανήσου (Dodekanissou)" :
wordt deel c) geschrapt ;
in punt 2 „Νομοί Κορινθίας (Korinthias), Ηλείας (Ilias)" :

— wordt aangevuld met νομός „Αργολίδος (Argolidos)" ;
— wordt deel c) geschrapt ;
in punt 3 „Νομοί Αχαΐας (Achaïas), Μεσσηνίας (Messinias), Ζακύνθου (Zakynthou),
Κεφαλληνίας (Kefallinias), Λευκάδος (Lefkados)" :
wordt deel c) geschrapt ;
b) onder II „Frankrijk" :

in punt I „Wat de bereiding van brandewijn betreft", punt 1 , sub b) : „Toegestane wijn
stokrassen", wordt het ras Sauvignon B geschrapt.
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VIII. In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3800/81 :
— wordt voetnoot (19) gelezen :

„(") Uitsluitend aanbevolen in bergstreken." ;
— worden voetnoten (20), (2I), (22), (24) en (25) geschrapt ;
— wordt voetnoot (28) gelezen :

„(28) Uitsluitend aanbevolen voor de nomous Argolidos, Lakonias, Ilias, Messinias en Zakyn
thou." ;

— wordt voetnoet (**) gelezen :

J^23) Uitsluitend aanbevolen in het produktiegebied van de wijnen met gecontroleerde bena
ming van oorsprong „Mavrodaphne de Céphalonie"." ;
— wordt voetnoot (32) gelezen :
(32) Uitsluitend aanbevolen voor de nomos Serron ." ;

— wordt voetnoot (33) gelezen :
„(33) Uitsluitend aanbevolen voor de nomos Evrou." ;

— wordt een als volgt luidende voetnoot (62) toegevoegd :

„(62) Toegestaan in het Regierungsbezirk Koblenz, met uitzondering van de Landkreise
Ahrweiler en Cochem-Zell, de Verbandsgemeinde Untermosel in de Landkreis Mayen
Koblenz alsmede de Stadtteile Güls, Metternich, Moselweiss en Lay van de kreisfreien
Stadt Koblenz .".
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VERORDENING (EEG) Nr. 1872/85 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 1985

betreffende de aanpassing van bepaalde vooraf vastgestelde uitvoerrestituties in
de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

van invoer- uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor

GEMEENSCHAPPEN,

landbouwprodukten (*) ;

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

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/
84 (2), en met name op artikel 16,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2746/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende algemene regels voor
de toekenning van restituties bij de uitvoer en criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag in de
sector granen (3), en met name op de artikelen 4 en 5,

Overwegende dat voor bepaalde produkten van de
sector granen op verzoek van de belanghebbende,
ingediend terzelfder tijd als de aanvraag van een certi
ficaat, op uitvoer die tijdens de geldigheidsduur van
dat certificaat moet plaatsvinden de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie wordt toegepast, aangepast op grond van de
in de maand van uitvoer geldende drempelprijs ;
Overwegende dat bepaalde certificaten met vaststelling
vooraf van de restitutie, die vóór het einde van het

verkoopseizoen 1984/ 1985 zijn aangevraagd, in het
verkoopseizoen 1985/1986 kunnen worden gebruikt ;
Overwegende dat, gezien de thans bestaande
bijzondere omstandigheden, geëigende bepalingen
moeten
worden
vastgesteld
betreffende
de
mogelijkheid om de restitutie, op verzoek van de
belanghebbenden, aan te passen vóór het vervullen van
de douaneformaliteiten bij uitvoer, en derhalve af te
wijken van de bepalingen van Verordening (EEG) nr.
2042/75 van de Commissie van 25 juli 1975 houdende
bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van
invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en

rijst (4) en van Verordening (EEG) nr. 3183/80 van de
Commissie van 3 december 1980 houdende gemeen

schappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel
(')
(2)
(3)
(«)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
107
281
213

van
van
van
van

1 . 11 .
19. 4.
1 . 11 .
11 . 8 .

1975,
1984,
1975,
1975,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
78
5.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor de in artikel 1 , sub a), b) en c), van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde produkten worden
de in de periode
— van 21 juni tot en met 30 juni 1985 voor durum
tarwe en gries en griesmeel van durum tarwe, en
— van 21 juni tot en met 31 juli 1985 voor de andere
granen en graanprodukten,
vooraf vastgestelde restituties, op aanvraag van de
belanghebbenden, aangepast overeenkomstig lid 2,
wanneer de vervulling van de douaneformaliteiten bij
uitvoer respectievelijk* na 30 juni 1985 of 31 juli 1985
plaatsvindt.
2. De uitvoerrestitutie wordt verhoogd met het
verschil, uitgedrukt in Ecu per ton, tussen de in de
laatste maand van het verkoopseizoen 1984/ 1985
geldende drempelprijs en de voor de eerste maand van
het verkoopseizoen 1985/ 1986 geldende drempelprijs.
3 . De in lid 1 bedoelde aanvraag kan slechts worden
ingediend door de houders van de betrokken uitvoer
certificaten bij de Lid-Staat die deze heeft afgegeven,
vóór de vervulling van de douaneformaliteiten bij
uitvoer van de betrokken hoeveelheden .
Die Lid-Staat vermeldt in vak 18 van het betrokken

uitvoercertificaat de toe te passen aanpassing en brengt
zijn stempel aan.
De Lid-Staten doen de Commissie onverwijld
mededeling van de hoeveelheden produkten waarop
de in lid 1 bedoelde aanvragen betrekking hebben.
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 21 juni 1985.
n PB nr. L 338 van 13 . 12. 1980, blz . 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 1 873/85 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 1985

houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van bepaalde
variëteiten van pruimen van oorsprong uit Spanje
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. 1332/
84 (2), en met name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1814/85 van
de Commissie van 28 juni 1985 (3) een compenserende
heffing heeft ingesteld op de invoer van bepaalde
variëteiten van pruimen van oorsprong uit Spanje ;
Overwegende dat bij de huidige evolutie der prijzen
die voor deze produkten uit Spanje waargenomen
worden op de in Verordening (EEG) nr. 211 8/74 (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3110/
83 (*), bedoelde representatieve markten, en die vastge
steld of berekend worden volgens de bepalingen van

artikel 5 van genoemde verordening, geconstateerd
wordt dat de invoerprijzen zich voor twee opeenvol
gende marktdagen op een niveau bevinden dat ten
minste gelijk is aan de referentieprijs zodat de
voorwaarden, voorzien in artikel 26, lid 1 , tweede
streepje, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor het

intrekken van de compenserende heffing op de invoer
van deze produkten van oorsprong uit Spanje zijn
vervuld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1814/85 wordt ingetrokken .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 juli 1985.

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

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118
130
169
220

van
van
van
van

20.
16.
29 .
10 .

5.
5.
6.
8.

1972,
1984,
1985,
1974,

blz.
blz.
blz.
blz .

1.
1.
87.
20 .

H PB nr . L 303 van 5 . 11 . 1983 , blz . 5 .

*

VASTGESTELD :

Nr. L 175/27
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VERORDENING (EEG) Nr. 1874/85 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 1985

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 262/79 wat de produkten betreft
toe te voegen aan boterconcentraat, bestemd om tot produkten van de formule B
te worden verwerkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bedrag
van de vermindering moet worden verhoogd ;

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1298 /85 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat in bijlage II van Verordening (EEG)

Artikel 1

nr. 262/79 van de Commissie van 12 februari 1979

betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter
bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk,
consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
698/85 (4), de produkten zijn aangegeven om bij te
mengen in het boterconcentraat dat bestemd is om tot
produkten van de formule B te worden verwerkt ; dat
uit ervaring is gebleken dat aan consumptie-ijs andere
produkten kunnen worden toegevoegd ; dat het
bijgevolg nuttig is de bedoelde bijlage aan te vullen ;

Overwegende dat in verband met de stijging van de
energiekosten het in artikel 18, lid 2, tweede alinea,

Verordening (EEG) nr. 262/79 wordt als volgt gewij
zigd :
1 . in artikel 5, lid 3, tweede alinea, eerste streepje,
wordt „I, II, III of IV vervangen door „I, II, III, IV
of V ;

2. in artikel 5, lid 3, tweede alinea, tweede streepje,
wordt „I, II of ΙΙΙ" vervangen door „I, II, III, IV
of V ;

3 . in artikel 18, lid 2, tweede alinea, wordt in plaats
van het bedrag van „ 14 Ecu" gelezen : „ 16 Ecu";

4. bijlage II wordt als volgt aangevuld :
„hetzij IV :
a) 250 kg van een mengsel van :
— een of meer bestanddelen van de ontvette droge stof van melk,
hetzij als zodanig,
hetzij in de vorm van magere-melkpoeder en/of karnemelkpoeder, eventueel
afkomstig van de vervaardiging van boterconcentraat met een overeenkomstig de
norm FIL 9B : 1984 te bepalen vetgehalte. De hoeveelheid vetten boven een
gehalte van 1 % wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid melkvet die
voor de steun in aanmerking komt
en/of
— tarwemeel

en/ of

— zetmeel of hiervan afgeleide produkten zoals dextrine, maltodextrine, maltose of
andere stoffen

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968 , blz. 13 .
137 van 27. 5. 1985, blz. 5.
41 van 16. 2. 1979, blz. 1 .
76 van 19 . 3 . 1985, blz . 5.
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— suiker (saccharose),
evenals

— een volume stikstof in de vorm van gas, waardoor het eindprodukt een
schuimachtige textuur krijgt, met een watergehalte van ten hoogste 3 gewichts
percenten , en

b) 600 g van een preparaat dat ten minste 90 % sitosterol en met name 80 % beta
sitosterol (C29H50O = A 5-stigmasteen-3-beta-ol) bevat, alsmede maximaal 9 %
campesterol (C28H480 = A 5-ergosteen-3-beta-ol) en 1 % sporen van andere
sterolen, waaronder stigmasterol (C29Η48Ο = A 5,22-stigmasteen-3-beta-ol).
hetzij V :

•

a) 310 kg van een mengsel van :

— een of meer bestanddelen van de ontvette droge stof van melk,
hetzij als zodanig,
hetzij in de vorm van magere-melkpoeder en/of karnemelkpoeder, eventueel
afkomstig van de vervaardiging van boterconcentraat met een overeenkomstig de
norm FIL 9B : 1984 te bepalen vetgehalte. De hoeveelheid vetten boven een
gehalte van 1 % wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid melkvet die in
aanmerking komt voor de prijsvermindering
en/of
— tarwemeel

en/of

— zetmeel of hiervan afgeleide produkten zoals dextrine, maltodextrine, maltose of
andere stoffen .

Dit mengsel wordt in water opgelost en/of gedispergeerd om een waterige oplossing
te verkrijgen waarmee met de van melk afkomstige vetstof een emulsie wordt
gemaakt, waarin door oplossing de produkten worden bijgemengd die sub aa), bb)
en een van de streepjes sub cc) van de onderstaande alinea b) zijn vermeld.
Deze emulsie wordt vervolgens gedroogd door middel van het „spray"-proces of een
ander proces met gelijke werking, ten einde een poeder te verkrijgen met een
gehalte aan van melk afkomstige vetstof van ten minste 75 gewichtspercenten, met
een watergehalte van ten hoogste 2 gewichtspercenten, waarvan de natuurlijke
structuur het onmogelijk maakt het vet door warmtebehandeling tot een tempe
ratuur van ten minste 80 °C af te scheiden, en

b) aa) 10,0 kg monoglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren C18 en/of C16
(E 471 ) met een zuiverheidsgraad van ten minste 90 % , berekend in monogly
ceriden over het voor bijmenging gerede produkt, die aan de voorschriften van
Richtlijn 78/663/EEG van de Raad beantwoorden
en

bb) 1 00 g 6-palmitaat-L-ascorbinezuur (ascorbylpalmitaat) (E 304) of sterk tocoterol
houdende extracten van natuurlijke oorsprong (E 306) of alfa-tocoterol (E 307),
alleen of als mengsel, die aan de voorschriften van Richtlijn 78/664/EEG van de
Raad beantwoorden
en

cc) 600 g van een preparaat dat ten minste 90 % sitosterol en met name 80 %
beta-sitosterol (C29HJ0O = A 5-stigmasteen-3-beta-ol) bevat, alsmede maximaal
9 % campesterol (C28H480 = A 5-ergosteen-3-beta-ol) en 1 % sporen van
andere sterolen, waaronder stigmasterol (C29H480 = A 5,22-stigmasteen-3
beta-ol).".
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Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

Nr. L 175/30
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VERORDENING (EEG) Nr. 1875/85 VAN DE COMMISSIE
van 4 juli 1985

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018 /
84 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1025/84 (4), inzonderheid op
artikel 12, lid 4,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (5), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (6), inzonderheid op
artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende
heffingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
1734/85 Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1865/85 (8) ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1027/84
van de Raad van 31 maart 1984 (9) Verordening (EEG)
nr. 2744/75 (10) gewijzigd is met betrekking tot de
produkten van post 23.02 A van het gemeenschappe
lijk douanetarief ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde

ning (EEG) nr. 974/71 ("), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 (12), bedoelde coëffi
ciënt is toegepast, voor de munteenheden welke
onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden gedurende een bepaald tijdvak ten
opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 3 juli
1985 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat het laatst waargenomen verschil
tussen de heffing van het basisprodukt met meer dan
3,02 Ecu per ton afwijkt van het gemiddelde van de
heffingen ; dat de thans geldende heffingen derhalve,
krachtens artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1579/74 (") overeenkomstig de bij deze verordening
gevoegde tabel moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr.
2744/75, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1027/84, bedoelde op basis van granen en rijst
verwerkte produkten te innen heffingen, vastgesteld in
de bijlage van de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
1734/85 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 juli 1985.

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

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter

')
2)
3)
4)
*)
é)
^
8)
9)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .
L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
L 107 van 19. 4. 1984, blz. 13.
106 van 30. 10 . 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19 . 9 . 1973 , blz . 1 .
L 166 van 26 . 6 . 1985, blz . 19 .
L 174 van 4. 7 . 1985, blz . 45.
L 107 van 19 . 4. 1984, blz . 15.

10)' PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65 .

(") PB nr. L 106 van 12. 5 . 1971 , blz . 1 .

(12) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
(13) PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 juli 1985 tot wijziging van de invoerheffingen
voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(Ecu/ton)

I
Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

07.06 A I

07.06 A II

Heffingen
Derde landen

(met uitzondering van ACS
Staten of LGO)

99,67 (')
102,69 (')

ACS-Staten of LGO

97,86(')0
97,86 00

11.01 C (2)
11.02 A III (2)
11.02 B Ia) 1 0
11.02 Bib) 1 (2)
1 1.02 C III (2)
1 1.02 D III (2)
11.02 E Ia) 1 (2)
1 1 .02 E I b) 1 (2)
11.02 F III (2)
11.04 Cl

102,69

1 1.07 A II a)
1 1.07 A II b)

1 88,29 (4)

177,41

143,44

132,56

11.07 B

1 65,37 (4)

154,49

185,45

179,41

185,45

179,41

162,49

159,47

162,49

159,47

255,22

249,18

104,68

101,66

104,68

101,66

205,38

199,34

185,45

179,41

96,04 0

(') Deze heffing wordt beperkt tot 6 % van de douanewaarde onder bepaalde voorwaarden.
(2) Voor het onderscheid tussen de produkten bedoeld in de posten 11.01 en 11.02 enerzijds en die
bedoeld in onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de posten 11.01 en 11.02 te
vallen de produkten die tegelijkertijd :
— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers)
van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde mineralen), berekend op de
droge stof, van ten hoogste : 1 ,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en
rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten
voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.
Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.
O Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1180/77 verminderd met 5,44 Ecu/ton
voor de produkten van oorsprong uit Turkije.
0 Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 435/80 wordt de heffing voor de volgende produkten van
oorsprong uit de Staten in Afrika, het Carabische gebied en de Stille Oceaan, en uit de landen en
gebieden overzee niet toegepast :
— arrow-root (pijlwortel) van tariefpost 07.06 A,
— meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van tariefpost 1 1 .04 C,
— zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van tariefpost 11.08 A V.
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VERORDENING (EEG) Nr. 1876/85 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 1985
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van
meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (2),
en met name op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of
de prijzen van de in artikel 1 van die verordening
bedoelde produkten en de prijzen van deze produkten
in de Gemeenschap kan worden overbrugd door een
restitutie bij uitvoer ;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van
restituties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling
van het restitutiebedrag in de sector granen (3), de resti
tuties moeten worden bepaald met inachtneming van
de situatie en de vooruitzichten van de ontwikkeling
enerzijds van de beschikbare hoeveelheden granen en
van de prijzen hiervan op de markt van de Gemeen
schap en anderzijds van de prijzen van granen en van
produkten van de sector granen op de wereldmarkt ;
dat het volgens dit artikel ook noodzakelijk is op de
graanmarkten een evenwichtige situatie en een natuur
lijke ontwikkeling van de prijzen en uitwisselingen te
verzekeren en bovendien rekening moet worden
gehouden met het economisch aspect van de voor
ziene uitvoeren en met het belang om verstoringen op
de markt van de Gemeenschap te vermijden ;

Overwegende dat Verórdening (EEG) nr. 2746/75 in
artikel 3 de specifieke elementen, waarmede bij de
berekening van de restitutie voor granen rekening
moet worden gehouden, vaststelt ;
Overwegende dat voor wat betreft meel, gries en gries
meel van tarwe en rogge, de specifieke criteria zijn
vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
2746/75 ; dat bovendien de voor deze produkten toe te
passen restitutie moet worden berekend met inachtne

ming van de hoeveelheid granen benodigd voor de
vervaardiging van de desbetreffende produkten ; dat
deze hoeveelheden zijn vastgesteld in Verordening nr.
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .
O PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78

162/67/EEG (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr
1607/71 O ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommigt
produkten een differentiatie van de restitutie vooi
bepaalde produkten nodig kunnen maken ;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maanc
moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds
kan worden gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking var
het stelsel van restituties te verzekeren, het nodig i:
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 (*), laatstelijk gewijzigd bi
Verordening (EEG) nr. 855/84 Q, bedoelde coëffi
ciënt is toegepast, voor de munteenheden welke
onderling worden gehandhaafd binnen eer
contante maximummarge op een bepaald momeni
van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende eer
bepaalde periode, ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje, en bovengenoemde coëfficiënt ;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name Of
de noteringen of prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermelc
in de bijlage ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advie!
van het Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van d<
in artikel 1 , sub a), b) en c), van Verordening (EEG) nr
2727/75 bedoelde produkten worden op de in d<
bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 juli 1985
(4) PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2574/67.
O PB nr. L 168 van 27. 7. 1971 , blz. 16.
(«) PB nr. L 106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
P) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 4 juli 1985 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

(Ecu / ton)

Bedrag
Tariefnummer

10.01 B I

Omschrijving

van de
restitutie

Zachte tarwe en mengkoren
voor uitvoer naar :

10.01 B II

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein

5,00

— andere derde landen

6,00

Harde tarwe
voor uitvoer naar :

10.02

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein

30,00

— andere derde landen

40,00

Rogge
voor uitvoer naar :

10.03

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein

0

— andere derde landen

0

Gerst
voor uitvoer naar :

10.04

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— zone II b)
— Japan

22,00

— andere derde landen

10,00

17,00

—

Haver

voor uitvoer naar :

— Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
— andere derde landen

—

—

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoeleinden

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)

—

10.07 C

Sorgho

—

ex 1 1.01 A

--

—

Meel van zachte tarwe :

— asgehalte van 0 t/m 520

21,00

— asgehalte van 521 t/m 600
— asgehalte van 601 t/m 900

21,00

— asgehalte van 901 t/m 1 100

17,00

— asgehalte van 1 101 t/m 1 650

16,00

— asgehalte van 1 651 t/m 1 900

14,00

18,00
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(Ecu / ton)

Bedrag
Omschrijving

Tariefnummer

ex 11.01 B

1 1.02 A Ia)

1 1 .02 A I b)

van de
restitutie

Meel van rogge :
— asgehalte van 0 t/m 700

21,00

— asgehalte van 701 t/m 1 150

21,00

— asgehalte van 1 151 t/m 1 600

21,00

— asgehalte van 1 601 t/m 2 000

21,00

Gries en griesmeel van tarwe (harde tarwe) :
— asgehalte van 0 t/m 1 300 (')

144,00

— asgehalte van 0 t/m 1 300 (2)

137,00

— asgehalte van 0 t/m 1 300

122,00

— asgehalte van 1 300 of hoger

1 1 5,00

Gries en griesmeel van tarwe (zachte tarwe) :
— asgehalte van 0 t/m 520

21,00

(') Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van 0,250
mm gaan .

(2) Gries en griesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een spleetbreedte van 0,160
mm gaan .

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 (PB nr. L 134 van 28 . 5.
1977), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 501 /85 (PB nr. L 60 van 28 . 2. 1985).

Nr. L 175/36
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II

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

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD

van 27 juni 1985
betreffende een aanvulling van bijlage IV van de Overeenkomst inzake de
bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging, met betrekking tot
cadmium

(85/336/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
235,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

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

Comité,

Overwegende dat bij Richtlijn 83/51 3/EEG (4) grens
waarden voor de lozingen van cadmium in het aqua
tisch milieu van de Gemeenschap zijn vastgesteld ; dat
deze grenswaarden dezelfde zijn als de waarden die
zijn opgenomen in het voorstel van de Internationale
Commissie ;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Gemeen
schap, als partij bij de Chemische Overeenkomst,
genoemd voorstel aanneemt,

Overwegende dat de Gemeenschap bij Besluit
77/5861 EEG (3) de Overeenkomst inzake de bescher
ming van de Rijn tegen chemische verontreiniging,

BESLUIT :

hierna „ Chemische Overeenkomst" te noemen, en de

Het door de Internationale Commissie ter bescher

Aanvullende Overeenkomst bij de op 29 april 1963 te
Bern ondertekende Overeenkomst nopens de Interna
tionale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen

ming van de Rijn tegen verontreiniging ingediende
voorstel tot aanvulling van bijlage IV van de Overeen
komst inzake de bescherming van de Rijn tegen
chemische verontreiniging, met betrekking tot
cadmium, wordt namens de Europese Economische
Gemeenschap aangenomen .
De tekst van dit voorstel is aan dit besluit gehecht.

verontreiniging, hierna „Internationale Commissie" te
noemen, heeft goedgekeurd ;
Overwegende dat de Internationale Commissie, over
eenkomstig artikel 5 van de Chemische Overeen
komst, door middel van wijzigingen van bijlage IV van
de Chemische Overeenkomst grenswaarden voorstelt
voor de lozingen van bepaalde stoffen in het opper
vlaktewater van het stroomgebied van de Rijn ; dat
deze wijzigingen volgens artikel 14 van de Chemische
Overeenkomst pas in werking treden nadat zij met
eenparigheid van stemmen door de Overeenkomstslui
tende Partijen zijn aangenomen ;

Overwegende dat de Internationale Commissie grens
waarden voor cadmium heeft opgesteld in een voorstel
tot aanvulling van bijlage IV van de Chemische Over
eenkomst ;

(•) PB nr. C 16 van 17. 1 . 1985, blz. 7.
(2) PB nr. C 94 van 15 . 4. 1985, blz. 131 .
(3) PB nr. L 240 van 19 . 9. 1977, blz. 35.

Artikel 1

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad stelt de Regering van het
Zwitserse Eedgenootschap overeenkomstig de proce
dures van de Chemische Overeenkomst in kennis van

de aanneming van het in artikel 1 bedoelde voorstel.
Gedaan te Luxemburg, 27 juni 1985.
Voor de Raad
De Voorzitter
A. BIONDI

(4) PB nr. L 291 van 24. 10. 1983, blz. 1 .
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BIJLAGE

Voorstel van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreini
ging, tot aanvulling van bijlage IV van de Overeenkomst inzake de bescherming van de
Rijn tegen chemische verontreiniging, die op 3 december 1976 te Bonn werd ondertekend

De Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging,
Onder verwijzing naar de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische veront
reiniging, die op 3 december 1976 te Bonn werd ondertekend,
Gelet inzonderheid op de artikelen 3, 4, 5 en 14 van die Overeenkomst,
Stelt de overeenkomstsluitende partijen voor, bijlage IV van de Overeenkomst van 3 december 1976
als volgt aan te vullen voor wat cadmium betreft :

Stof of groep

Herkomst

stoffen

Grenswaarde uitgedrukt in

maximumconcentratie
van een stof

maximumhoeveelheid
van een stof

3

4

2

1

Cadmium

Grenswaarde uitgedrukt in

1 . Winning van zink, raffinage
van

lood en

fabricage

van

zink en

de

non-ferro

0,2 milligram cadmium per
liter afvalwater als maandge

Termijngrens
voor de
bestaande

Opmerkingen

lozingen
5

1 . 1 . 1989

6

C)(2)(3)(4)

middelde

metalen en van metallisch
cadmium

Voor de bestaande lozingen
geldt tijdelijk de grenswaarde
van 0,3 milligram cadmium
per liter afvalwater als maand
gemiddelde

2. Fabricage van cadmiumver
bindingen

1 . 1 . 1986

0,2 milligram cadmium per
liter afvalwater als maandge

0

1 . 1 . 1989

C)(2)(3)

middelde

Voor de bestaande lozingen Voor de bestaande lozingen
geldt tijdelijk de grenswaarde geldt tijdelijk de grenswaarde
van 0,5 milligram cadmium van 0,5 kilogram cadmium per
per liter afvalwater als maand ton bij de fabricage verwerkt
gemiddelde
cadmium als maandgemid

1 . 1 . 1986

delde

3 . Fabricage van pigmenten

0

0,2 milligram cadmium per
liter afvalwater als maandge

1 . 1 . 1989

0 (2)(3)

middelde

Voor de bestaande lozingen Voor de bestaande lozingen
geldt tijdelijk de grenswaarde geldt tijdelijk de grenswaarde
van 0,5 milligram cadmium van 0,3 kilogram cadmium per
per liter afvalwater als maand ton bij de fabricage verwerkt
cadmium als maandgemid
gemiddelde

1 . 1 . 1986

delde

4. Fabricage van stabilisatoren

0,2 milligram cadmium per
liter afvalwater als maandge

0

1 . 1 . 1989

middelde

Voor de bestaande lozingen
geldt
tijdelijk de grenswaarde
geldt tijdelijk de grenswaarde
van 0,5 milligram cadmium van 0,5 kilogram cadmium per
per liter afvalwater als maand ton bij de fabricage verwerkt
cadmium als maandgemid
gemiddelde
.Voor de bestaande lozingen

delde

1 . 1 . 1986

C)(2)(3)
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Stof of groep
stoffen

(vervolg)

Termijngrens

Grenswaarde uitgedrukt in

Grenswaarde uitgedrukt in

maximumconcentratie
van een stof

maximumhoeveelheid
van een stof

2

3

4

5

5. Fabricage van primaire en
secundaire batterijen

0,2 milligram cadmium per
liter afvalwater als maandge

0

1 . 1 . 1989

Voor de bestaande lozingen
geldt tijdelijk de grenswaarde
van 1,5 kilogram cadmium per
ton bij de fabricage verwerkt
cadmium als maandgemid

1 . 1 . 1986

Herkomst

1

Cadmium

5. 7. 85

voor de
bestaande

Opmerkingen

lozingen
6

om3)

middelde

Voor de bestaande lozingen
geldt tijdelijk de grenswaarde
van 0,5 milligram cadmium
per liter afvalwater als maand
gemiddelde

delde

0,2 milligram cadmium per
liter afvalwater als maandge

6 . Galvanotechniek

0

1 . 1 . 1989

oom6)

middelde

Voor de bestaande lozingen Voor de bestaande lozingen
geldt tijdelijk de grenswaarde geldt tijdelijk de grenswaarde
van 0,5 milligram cadmium van 0,3 kilogram cadmium per
per liter afvalwater als maand ton bij de fabricage verwerkt
gemiddelde
cadmium als maandgemid

1 . 1 . 1986

delde

7. Fabricage ' van

fosforzuur

0000

en/of fosfaatmeststoffen uit
fosfaaterts

Voor andere bedrijfstakken worden de grenswaarden zo nodig door de Internationale Commissie op een later tijdstip voorgesteld. Intussen stellen
de regeringen overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de Overeenkomst zelfstandig emissienormen voor cadmium vast. Deze emissienormen
moeten worden vastgesteld met inachtneming van de beste beschikbare technische middelen, en mogen niet minder streng zijn dan de vergelijk
bare grenswaarde in de bovenstaande tabel.

Overeenkomstig de artikelen 14 en 19 van de Overeenkomst treden de in bovenstaande tabel opgenomen voorschriften in werking nadat zij met
eenparigheid van stemmen zijn aangenomen door de overeenkomstsluitende partijen.
De overeenkomstsluitende partijen delen de aanneming ervan mee aan de Regering van de Zwitserse Bondsstaat, die hen in kennis stelt van de
ontvangst van deze mededelingen.
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(') De in de voorgaande tabel aangegeven grenswaarden hebben betrekking op de bepaling van cadmium in het ongefiltreerde
monster. Zij gelden voor totaalcadmium in al het afvalwater van het terrein van de produktie-installaties dat afkomstig is van de
fabricageprocessen.
Indien het met cadmium vervuilde afvalwater buiten het terrein van de produktie-installaties in een daartoe bestemde installatie
van cadmium wordt gezuiverd, dan kunnen de regeringen toestaan dat de grenswaarden gelden op het punt waar het afvalwater
de zuiveringsinstallatie verlaat.
(2) De grenswaarden als daggemiddelde bedragen het dubbele van de vermelde grenswaarden als maandgemiddelde.
De meet-, analyse- en bemonsteringsmethoden zijn opgenomen in de Aanbevelingen van de Internationale Commissie van 20
juni 1983 in Luxemburg.
(3) Voor de bedrijfstakken waarvoor de grenswaarden zowel in maximumconcentratie alsook in maximumhoeveelheid zijn uitge
drukt moet aan beide grenswaarden worden voldaan.
De bevoegde overheden kunnen echter vergunningen verlenen met emissienormen die de betreffende waarde voor de maxi
mumconcentratie overschrijden wanneer aan de volgende twee voorwaarden is voldaan :
— de hoeveelheid geloosd afvalwater is door bijzondere waterbesparende maatregelen aanzienlijk afgenomen en
— aan de grenswaarde uitgedrukt in maximumhoeveelheid cadmium wordt voldaan.
(4) Voor bedrijfstak 1 zijn slechts grenswaarden uitgedrukt in maximumconcentratie opgenomen. Ten einde toekomstige, in maxi
mumhoeveelheid uitgedrukte grenswaarden te onderbouwen, deze grenswaarden vast te stellen en op 1 januari 1989 in werking
te laten treden, verstrekken de regeringen de Internationale Commissie ten minste eenmaal per twee jaar gegevens over de
hoeveelheden cadmium per ton geproduceerd cadmium, die door de verschillende soorten bedrijven uit bedrijfstak 1 daadwer
kelijk gemiddeld per maand geloosd worden.

(*) Momenteel kunnen geen grenswaarden uitgedrukt in maximumhoeveelheid worden vastgesteld. Deze waarden worden in voor
komend geval overeenkomstig artikel 5 van de Overeenkomst door de Internationale Commissie voorgesteld. Indien de Inter
nationale Commissie zulks niet doet, blijven de grenswaarden uitgedrukt in maximumhoeveelheid waaraan vanaf 1 januari 1986
voldaan moet worden, van kracht.

(6) De regeringen kunnen de toepassing van de grenswaarden voor bedrijven die niet meer dan 10 kilogram cadmium per jaar
lozen en waarvan het totale volume van de galvanische baden minder dan 1,5 m3 bedraagt, tot 1 januari 1989 uitstellen, als
technische of administratieve omstandigheden zulks dwingend vereisen.

Q De concentratie van cadmium in het afvalwater van bedrijfstak 7 kan aanzienlijk worden verminderd door het cadmium bevat
tende afval uit het afvalwater te verwijderen. Het afval moet uit het afvalwater worden verwijderd wanneer opslag op het land of
hernieuwd gebruik van het afval mogelijk is, zonder dat daardoor het gevaar voor het milieu wordt vergroot. In verband met de
plaatselijke omstandigheden is het echter, momenteel nog niet in alle gevallen mogelijk het afval op deze manier te verwijde
ren . Daarom kunnen de economisch aanvaardbare technische methoden waarmee het mogelijk is cadmium systematisch uit
deze lozingen te verwijderen, in deze gevallen niet worden toegepast. Voor bedrijfstak 7 zijn derhalve nog geen grenswaarden
vastgesteld. In aanmerking genomen dat door bedrijfstak 7 grote hoeveelheden cadmium worden geloosd, zal de Internationale
Commissie zo spoedig mogelijk, zodra dergelijke methoden ter beschikking staan, een voorstel betreffende de grenswaarden
voor deze bedrijfstak opstellen. Intussen stellen de regeringen overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de Overeenkomst zelf
standig emissienormen voor cadmium vast, daarbij rekening houdend met de geschikte methoden om het cadmium bevattende
afval te verwijderen. Voor nieuwe lozingen is de verwijdering van het afval uit het afvalwater een vereiste.
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 27 juni 1985
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten
(85/337/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat er algemene beginselen voor de

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

milieu-effectbeoordeling moeten worden ingevoerd ter
aanvulling op en ter coördinatie van de vergunnings
procedures voor particuliere en openbare projecten die
mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu

artikelen 100 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

hebben ;

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat voor openbare en particuliere
projecten die aanzienlijke milieu-effecten kunnen
hebben alleen een vergunning dient te worden
verleend na een voorafgaande beoordeling van de
aanzienlijke milieu-effecten die deze projecten kunnen
hebben ; dat deze beoordeling dient plaats te vinden
aan de hand van passende informatie die verstrekt
wordt door de opdrachtgever en eventueel wordt
aangevuld door de autoriteiten en het publiek voor wie
het project gevolgen kan hebben ;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),

Overwegende dat er in de actieprogramma's van de
Europese Gemeenschappen inzake het milieu van
1973 (4) en 1977
alsmede in het actieprogramma
van 1 983 (6), waarvan de algemene strekking door de
Raad van de Europese Gemeenschappen en de
Vertegenwoordigers van de Regeringen van de
Lid-Staten is goedgekeurd, op wordt gewezen dat het
beste

milieubeleid

erin

bestaat

het

ontstaan

van

vervuiling of hinder van meet af aan te vermijden,
veeleer dan later de gevolgen ervan te bestrijden ; dat

in die programma's wordt gesteld dat in een zo vroeg
mogelijk stadium rekening dient te worden gehouden
met de gevolgen van alle technische plannings- en
beslissingsprocessen voor het milieu ; dat zij daartoe
voorzien in de toepassing van procedures voor de
beoordeling van dergelijke gevolgen ;

Overwegende dat de verschillen tussen de in de
Lid-Staten van kracht zijnde wetgevingen inzake
milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere
projecten aanleiding kunnen geven tot ongelijke
concurrentievoorwaarden en zodoende rechtstreeks van

invloed kunnen zijn op de werking van de gemeen
schappelijke markt ; dat derhalve moet worden
overgegaan tot de onderlinge aanpassing van de
nationale wetgevingen op dit gebied overeenkomstig
artikel 1 00 van het Verdrag ;

Overwegende dat het anderzijds noodzakelijk blijkt
één van de doelstellingen van de Gemeenschap op het
gebied van de bescherming van het milieu en de
kwaliteit van het bestaan te verwezenlijken ; dat het
Verdrag niet in de hiertoe vereiste bevoegdheden
voorziet en derhalve gebruik dient te worden gemaakt
van artikel 235 van het Verdrag ;
(>)
O
(3)
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
C
C

169 van 9 . 7. 1980, blz. 14.
66 van 15. 3. 1982, blz. 89.
185 van 27. 7. 1981 , blz. 8.
112 van 20. 12. 1973, blz. 1 .
139 van 13 . 6. 1977, blz . 1 .

I6) PB nr. C 46 van 17. 2. 1983, blz. 1 .

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt dat de begin
selen van de milieu-effectbeoordeling worden gehar
moniseerd, met name ten aanzien van de vraag welke
projecten aan milieu-effectbeoordeling moeten worden
onderworpen, de voornaamste verplichtingen van de
opdrachtgevers en de inhoud van de milieu
effectbeoordeling ;
Overwegende dat projecten van bepaalde categorieën
aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu en dat
deze projecten in beginsel aan een systematische
milieu-effectbeoordeling moeten worden onder
worpen ;

Overwegende dat projecten van andere categorieën
niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen aanzienlijke
gevolgen hebben voor het milieu en dat die projecten
aan een beoordeling moeten worden onderworpen
wanneer de Lid-Staten zulks op grond van hun
kenmerken vereist achten ;

Overwegende dat bij projecten die aan een beoordeling
worden onderworpen tenminste een bepaalde
minimuminformatie over het project en de gevolgen
ervan moet worden verstrekt ;

Overwegende dat de milieu-effecten van een project
moeten worden beoordeeld ten einde rekening te
houden met het streven de gezondheid van de mens te
beschermen, via een beter milieu bij te dragen tot de
kwaliteit van het bestaan, toe te zien op de instand
houding van de diversiteit van de soorten, en het
reproduktievermogen van het ecosysteem als funda
mentele grondslag van het leven in stand te houden ;
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Overwegende echter dat deze richtlijn niet dient te
worden toegepast op projecten die in detail worden
aangenomen via een specifieke nationale wet,
aangezien de doelstellingen die met deze richtlijn
worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking
van gegevens, dan via de wetgevingsprocedure worden
bereikt ;

Overwegende dat het voorts in uitzonderlijke gevallen
passend kan blijken voor een specifiek project
vrijstelling te verlenen van de in deze richtlijn voorge
schreven beoordelingsprocedures, mits de Commissie
hieromtrent naar behoren wordt geïnformeerd,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

1 . Deze richtlijn is van toepassing op de milieu
effectbeoordeling van openbare en particuliere
projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu
kunnen hebben .

2.

In deze richtlijn wordt verstaan onder :

Project :

— de uitvoering van bouwwerken of de totstand
brenging van andere installaties of werken,
— andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap,
inclusief de ingrepen voor de ontginning van
bodemschatten ;

Nr. L 175/41

of ligging, worden onderworpen aan een beoordeling
van die effecten .

Deze projecten worden omschreven in artikel 4.

2. De milieu-effectbeoordeling kan worden geïnte
greerd in de bestaande procedures van de Lid-Staten
voor het verlenen van vergunningen voor projecten of,
bij gebreke .hiervan, in andere procedures of in de
procedures die moeten worden ingesteld om aan de
doelstellingen van deze richtlijn te voldoen.
3 . In uitzonderlijke gevallen kunnen de Lid-Staten
voor een welbepaald project gehele of gedeeltelijke
vrijstelling verlenen van de bepalingen van deze richt
lijn.
In dit geval :

a) gaan de Lid-Staten na of er geen andere vorm van
beoordeling geschikt is en of de aldus verzamelde
informatie ter beschikking van het publiek moet
worden gesteld ;
b) stellen zij de gegevens betreffende deze vrijstelling
en de redenen waarom zij is verleend, ter
beschikking van het betrokken publiek ;
c) stellen zij de Commissie, voordat de vergunning
wordt verleend, op de hoogte van de redenen
waarom de vrijstelling is verleend en verschaffen zij
haar alle informatie die zij in voorkomend geval ter
beschikking van hun eigen onderdanen stellen.
De Commissie zendt de ontvangen documenten
onmiddellijk door aan de andere Lid-Staten .

Opdrachtgever :
De aanvrager van een vergunning voor een particulier
project of de overheidsinstantie die het initiatief tot
een project neemt ;

De Commissie brengt elk jaar bij de Raad verslag uit
over de toepassing van dit lid.

Vergunning :

Bij de milieu-effectbeoordeling wordt op passende
wijze een identificatie, beschrijving en beoordeling, op
grond van elk geval afzonderlijk en overeenkomstig de
artikelen 4 tot en met 1 1 , gegeven van de directe en
indirecte effecten van een project op de volgende

Het besluit van de bevoegde instantie of instanties
waardoor de opdrachtgever het recht verkrijgt om het
project uit te voeren.
3. De bevoegde instantie (instanties) is (zijn) die
welke de Lid-Staten aanwijzen om de taken die uit
deze richtlijn voortvloeien uit te voeren.
4. Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten
die bestemd zijn voor defensiedoeleinden.

5. Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten
die in detail worden aangenomen via een specifieke
nationale wet, aangezien de doelstellingen die met de
onderhavige richtlijn worden nagestreefd, met inbegrip
van de verstrekking van gegevens, dan worden bereikt
via de wetgevingsprocedure.

Artikel 3

factoren :

— mens, dier en plant ;

— bodem, water, lucht, klimaat en landschap ;
— de interactie tussen de in het eerste en tweede

streepje genoemde factoren ;
— de materiële goederen en het culturele erfgoed.
Artikel 4

1.

Projecten van de in bijlage I genoemde catego

rieën worden onder voorbehoud van artikel 2, lid 3,

onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de
artikelen 5 tot en met 10 .

Artikel 2

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
te verzekeren dat, voordat een vergunning wordt
verleend, de projecten die een aanzienlijk milieu-effect
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang

2. Projecten van de in bijlage II genoemde catego
rieën worden onderworpen aan een beoordeling
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 indien de
Lid-Staten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks
noodzakelijk maken .
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Met het oog hierop kunnen de Lid-Staten met name
bepaalde projecttypes die aan een beoordeling moeten
worden onderworpen, specificeren of criteria en/of
drempelwaarden vaststellen die noodzakelijk zijn om
te bepalen welke projecten van de in bijlage II
genoemde categorieën moeten worden onderworpen
aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot
en met 10 .

Artikel 5

5. 7. 85

2. De Lid-Staten zien erop toe dat :
— elke aanvraag voor een vergunning en de krachtens

artikel 5 verzamelde informatie voor het publiek
beschikbaar worden gesteld,

— het betrokken publiek de mogelijkheid krijgt zijn
mening te geven alvorens een aanvang wordt
gemaakt met het project.

3 . De bijzonderheden van deze voorlichting en deze
raadpleging worden bepaald door de Lid-Staten, die
met name naar gelang van de bijzondere kenmerken
van de betrokken projecten of bouwplaatsen :
— het betrokken publiek kunnen bepalen ;
— kunnen aangeven op welke plaatsen kennis kan
worden genomen van de informatie ;

1 . Bij projecten die krachtens artikel 4 moeten
worden onderworpen aan een milieu-effectbeoordeling
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10, treffen
de Lid-Staten de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de opdrachtgever in passende vorm de in
bijlage III bedoelde informatie verstrekt, voor zover :

— nadere bijzonderheden kunnen vaststellen voor de
wijze waarop het publiek kan worden voorgelicht,

a) de Lid-Staten deze informatie van belang achten in
een bepaald stadium van de vergunningsprocedure
en voor de specifieke kenmerken van een specifiek
project of van een projecttype en van het milieu dat

bijvoorbeeld via aanplakbiljetten in een bepaald
gebied, publikatie in de plaatselijke kranten,
organisatie van tentoonstellingen met platte
gronden,
tekeningen,
tabellen,
grafieken,

hierdoor kan worden beïnvloed ;

b) de Lid-Staten, onder meer op grond van de
bestaande kennis en beoordelingsmethoden, menen
dat redelijkerwijs van een opdrachtgever mag
worden verlangd dat hij de gegevens verzamelt.
2. De informatie die de opdrachtgever overeen
komstig lid 1 moet verstrekken, moet ten minste het
volgende bevatten :
— een beschrijving van het project met informatie .
omtrent vestigingsplaats, aard en omvang ;
— een beschrijving van de beoogde maatregelen om
belangrijke nadelige effecten te vermijden, te
beperken en zo mogelijk te verhelpen ;
— de nodige gegevens om de vermoedelijke signifi
cante milieu-effecten van het project te kunnen
bepalen en beoordelen ;
— een niet-technische samenvatting van de in het
eerste, tweede en derde streepje bedoelde gegevens.
3 . Wanneer zij zulks noodzakelijk achten zorgen de
Lid-Staten ervoor dat de instanties die over passende
informatie beschikken deze informatie ter beschikking
stellen van de opdrachtgever.
Artikel 6

1.
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen
opdat de instanties die op grond van hun specifieke
verantwoordelijkheid inzake het milieu, met het
project te maken kunnen krijgen, de mogelijkheid
hebben advies uit te brengen over de aanvraag voor
een vergunning. Te dien einde wijzen de Lid-Staten in
het algemeen of per geval bij de indiening van de
vergunningsaanvragen de te raadplegen instanties aan .
Deze worden in kennis gesteld van de krachtens
artikel 5 verzamelde informatie. De wijze waarop deze
raadpleging plaatsvindt, wordt door de Lid-Staten
vastgesteld.

maquettes ;

— kunnen vaststellen op welke wijze het publiek
moet worden geraadpleegd, bijvoorbeeld schrifte
lijk, via een openbare enquête ;
— passende termijnen voor de diverse fasen van de
procedure kunnen vaststellen, ten einde te verze
keren dat er binnen een redelijk tijdsbestek een
besluit wordt genomen.
Artikel 7

Wanneer een Lid-Staat constateert dat een project
aanzienlijke effecten kan hebben op het milieu in een
andere

Lid-Staat, of wanneer een

Lid-Staat die

aanzienlijke effecten zou kunnen ondervinden hierom
verzoekt, doet de Lid-Staat op welks grondgebied het
project wordt voorgesteld, de krachtens artikel 5 verza
melde informatie aan de andere Lid-Staat toekomen

op hetzelfde tijdstip als hij deze informatie ter
beschikking stelt van zijn eigen onderdanen. Deze
informatie dient als grondslag voor het in het kader
van de bilaterale betrekkingen van beide Lid-Staten
eventueel noodzakelijk overleg op basis van wederke
righeid en op voet van gelijkwaardigheid.
Artikel 8

In het kader van de vergunningsprocedure wordt
rekening gehouden met de overeenkomstig de
artikelen 5, 6 en 7 ingewonnen informatie.
Artikel 9

Wanneer een beslissing is genomen, stelt (stellen) de
bevoegde instantie(s) voor het betrokken publiek
beschikbaar :

— de inhoud van de beslissing en de eventuele
voorwaarden daarvan ;

— de redenen en overwegingen waarop de beslissing
is gebaseerd, wanneer zulks is voorgeschreven bij
de wetgeving van de Lid-Staten.
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De Lid-Staten stellen vast op welke wijze deze
voorlichting geschiedt.

de Raad verslag uit over de toepassing en de doeltref
fendheid van deze richtlijn.

Indien een andere Lid-Staat overeenkomstig artikel 7
is geïnformeerd, wordt hij ook in kènnis gesteld van
de betrokken beslissing.

4. Aan de hand van deze uitwisseling van inlich
tingen legt de Commissie aan de Raad aanvullende
voorstellen voor, indien dat nodig blijkt, voor een
voldoende gecoördineerde toepassing van deze richt
lijn.

Artikel 10

De bepalingen van deze richtlijn laten onverlet de
verplichting van de bevoegde instanties tot inacht
neming van de door de nationale wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen en de vigerende rechts
praktijk opgelegde beperkingen ter bescherming van
de industriële en commerciële geheimen, alsmede van
het openbare belang.
Waar artikel 7 van toepassing is, zijn de toezending
van

informatie

aan

een

andere

Lid-Staat

en

de

ontvangst van informatie van een andere Lid-Staat
onderhevig aan de beperkingen die gelden in de
Lid-Staat waar het project wordt voorgesteld.
Artikel 11

1.

De Lid-Staten en de Commissie wisselen inlich

tingen uit over de ervaring die is opgedaan met de
toepassing van deze richtlijn.
2.

Artikel 12

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
binnen drie jaar na de kennisgeving van deze richtlijn
aan deze richtlijn te voldoen (').
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van

de bepalingen van intern recht mede die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .
Artikel 13

De bepalingen van deze richtlijn laten de bevoegdheid
voor de Lid-Staten om strengere regels met betrekking
tot de werkingssfeer en de procedure voor de milieu
effectbeoordeling vast te stellen, onverlet.

Inzonderheid stellen de Lid-Staten de Commissie

in kennis van de criteria en/of de drempelwaarden die
in voorkomend geval overeenkomstig artikel 4, lid 2,
voor de selectie van de betrokken projecten zijn

Artikel 14

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

vastgesteld of van de types van betrokken projecten die
krachtens artikel 4, lid 2, worden onderworpen aan een

Gedaan te Luxemburg, 27 juni 1985.

beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met
10 .

Voor de Raad

3. Vijf jaar na de kennisgeving van deze richtlijn
brengt de Commissie op de grondslag van deze uitwis
seling van inlichtingen aan het Europese Parlement en

De Voorzitter
A. BIONDI

(') Van deze richtlijn is aan de Lid-Staten kennis gegeven op
3 juli 1985.
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BIJLAGE I
IN ARTIKEL 4, LID 1 , BEDOELDE PROJECTEN

1 . Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzondering van de bedrijven die uitsluitend smeermiddelen
uit ruwe olie vervaardigen), alsmede installaties voor de vergassing en vloeibaarmaking van ten
minste 500 ton steenkool of bitumineuze schisten per dag.
2. Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste
300 MW, alsmede kerncentrales en andere kernreactoren (met uitzondering van de onderzoekin
stallaties voor de produktie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen
van ten hoogste 1 thermische kW).

3. Installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de permanente opslag of de definitieve verwijdering
van radioactief afval .

4. Geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de produktie van ruwijzer en staal.
5. Installaties voor de winning van asbest, alsmede voor de behandeling en de verwerking van asbest
en asbesthoudende produkten : voor produkten van asbestcement, met een jaarproduktie van meer
dan 20 000 ton eindprodukten, voor remvoeringen, met een jaarproduktie van meer dan 50 ton
eindprodukten, alsmede — voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest — met een gebruik
van meer dan 200 ton per jaar.
6. Geïntegreerde chemische installaties.
7. Aanleg van autosnelwegen, autowegen ('), spoorwegtrajecten voor spoorverkeer over lange afstand,
alsmede van vliegvelden (2) met een start- en landingsbaan van ten minste 2 100 meter.
8 . Zeehandelshavens alsmede waterwegen en havens voor de binnenvaart, bevaarbaar voor schepen
van meer dan 1 350 ton .

9. Afvalverwijderingsinstallaties voor verbranding, chemische omzetting of opslag in de grond van
toxische en gevaarlijke afvalstoffen.

(') In deze richtlijn verstaat men onder „autowegen" die wegen die beantwoorden aan de definities
van „de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen" van 15 november
1975 .

(2) In deze richtlijn verstaat men onder „vliegvelden" die vliegvelden die beantwoorden aan de defini
tie van het Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale Burgerluchtvaartor
ganisatie (bijlage 14).
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BIJLAGE II
IN ARTIKEL 4, LID 2 , BEDOELDE PROJECTEN
1 . Landbouw

a) Ruilverkavelingsprojecten
b) Projecten met betrekking tot de bestemming van woeste gronden of semi-natuurlijke gebieden
voor intensieve landbouw

c) Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden
d) Eerste herbebossing, wanneer deze negatieve ecologische veranderingen met zich kan brengen,
en rooiing met het oog op een ander bodemgebruik

e) Bedrijven met stalruimte voor pluimvee
f) Bedrijven met stalruimte voor varkens
g) Kweekvijvers voor zalmachtigen
h) Terugwinning van land op de zee.
2. Winningsbedrijven
a) Turfwinning
b) Diepboringen, behalve boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond, en met
name

— geothermische boringen
— boringen in verband met de opslag van kernafval
— boringen voor watervoorziening
c) Winning van niet-metallische en niet-energetische delfstoffen zoals marmer, zand, grint,
schist, zout, fosfaten, kaliumcarbonaat

d) Winning van steenkool en bruinkool door ondergrondse ontginning
e) Winning van steenkool en bruinkool in dagbouw
f) Winning van aardolie

g) Winning van aardgas
h) Winning van ertsen
i) Winning van bitumineuze schisten
j) Winning in dagbouw van niet-metallische en niet-energetische delfstoffen
k) Oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, aardolie, aardgas, ertsen
en bitumineuze schisten

1) Cokesovenbedrijven (droge distillatie van steenkool)
m) Installaties voor de vervaardiging van cement.
3. Energiebedrijven

a) Industriëlè installaties voor de produktie van elektriciteit, stoom en warm water (voor zover
niet in bijlage I opgenomen)
b) Industriële installaties voor het transport van gas, stoom en warm water ; transport van elektri
sche energie via bovengrondse leidingen
c) Bovengrondse opslag van aardgas
d) Opslag van gasvormige brandstoffen in ondergrondse reservoirs
e) Bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen
f) Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool

g) Installaties voor de produktie of de verrijking van splijtstoffen
h) Installaties voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen
i) Installaties voor de verzameling en de behandeling van radioactief afval (voor zover niet in
bijlage I opgenomen)

j) Installaties voor de produktie van hydro-elektrische energie .
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4. Metaalbewerking

a) Ijzer- en staalfabrieken, inclusief gieterijen, smederijen, draadtrekkerijen en walserijen (voor
zover niet in bijlage I opgenomen)
b) Installaties voor vervaardiging, inclusief smelten, raffinage, trekken en walsen van non
ferrometalen, met uitzondering van edele metalen
c) Vervaardiging van pers-, trek- en stanswerk (grote stukken)
d) Oppervlaktebehandeling en bekleding van metalen
e) Ketel- en reservoirbouw
f) Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren
g) Scheepswerven
h) Bouw en herstelling van luchtvaartuigen
i) Spoorwegmaterieelfabrieken
j) Uitstampen door middel van springstoffen
k) Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen .
5. Glasfabrieken
6 . Chemische industrie

a) Behandeling van tussenprodukten en vervaardiging van chemicaliën (voor zover niet opge
nomen in bijlage I)
b) Produktie van pesticiden en farmaceutische produkten, verven en vernissen, elastomeren en
peroxiden
c) Opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische produkten.

7. Voedings- en genotmiddelenindustrie
a) Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
b) Conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige produkten
c) Zuivelfabrieken
d) Bierbrouwerijen en mouterijen
e) Suikerwaren- en siroopfabrieken
f) Installaties voor het slachten van dieren
g) Aardappelmeelfabrieken
h) Vismeel- en traanfabrieken
i) Suikerfabrieken .
8 . Textiel-, leder-, hout- en papierindustrie

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wolwasserijen, wolontvettingsfabrieken en wolblekerijen
Houtvezelplaat-, spaanderplaat- en duplex-, triplex- en multiplexfabrieken
Papierstof-, papier- en kartonfabrieken
Vezelververijen
Installaties voor het produceren en bewerken van celstof
Leerlooierijen.

9 . Rubberverwerkende industrie

Vervaardiging en behandeling van produkten op basis van elastomeren.
10 . Infrastructuurprojecten
a)
b)
c)
d)

Werken voor de uitrusting van industrieterreinen
Werken voor stadsprojecten
Skiliften en kabelspoorwegen
Aanleg van wegen, havens (met inbegrip van visserijhavens) en luchthavens (projecten die niet
zijn opgenomen in bijlage I)
e) Werken inzake kanalisering en regulering van waterwegen
f) Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of duurzaam opslaan van water

g) Trams, boven- en ondergrondse metro's, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies,
welke uitsluitend of overwegend voor personenvervoer zijn bestemd
h) Aanleg van oliepijpleidingen
i) Aanleg van waterleidingen over lange afstand
j) Jachthavens.
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11 . Andere projecten
a) Vakantiedorpen, hotelcomplexen

b) Permanente race- en testbanen voor auto's en motorfietsen
c) Installaties voor de vernietiging van industrieel afval en huisvuil (voor zover niet genoemd in
bijlage I)
d) Waterzuiveringsinstallaties
e) Slibstortplaatsen
f) Opslag van schroot
g) Proefstanden voor motoren, turbines of reactoren
h) Vervaardiging van kunstvezels van minerale oorsprong
i) Vervaardiging, verpakking, lading van of vulling van patronen met kruit en explosieven
j) Vilderijen .

12. Wijzigingen in projecten van bijlage I en projecten van bijlage I die uitsluitend of
hoofdzakelijk dienen voor het ontwikkelen en beproeven van nieuwe methoden of
produkten en die niet langer dan één jaar worden gebruikt.
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BIJLAGE III
INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 , LID 1

1 . Beschrijving van het project, met in het bijzonder :

— een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project en de eisen met betrekking
tot het gebruik van grond en terrein tijdens de constructie- en bedrijfsfasen ;
— een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de produktieprocessen, bijvoorbeeld aard
en hoeveelheden van de gebruikte materialen ;
— een prognose van de aard en hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies (water-, lucht
en bodemverontreiniging, geluidshinder, trillingen, licht, warmte, straling, enz.) tengevolge van
het functioneren van het voorgenomen project.
2. In voorkomend geval een schets van de voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft
onderzocht, met opgave van de voornaamste motieven voor zijn keuze, in het licht van de milieu
effecten .

3. Een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke milieu-effecten van het voorgenomen project op
met name : de bevolking, fauna en flora, bodem, water, lucht, de klimatologische factoren, mate
riële goederen, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de
interrelatie tussen genoemde factoren.
4. Een beschrijving (') van de waarschijnlijk significante milieu-effecten van het voorgestelde project
ten gevolge van :
— het bestaan van het project ;

— het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen ;

— de lozing van verontreinigende stoffen, het ontstaan van milieuhinder en de eliminering van
afvalstoffen ;

en beschrijving van de methode die de opdrachtgever heeft gebruikt voor de milieu
effectbeoordeling.

5. Een beschrijving van de beoogde maatregelen om belangrijke nadelige milieu-effecten van het
project te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen.
6. Een niet-technisché samenvatting van de overeenkomstig bovengenoemde punten verstrekte infor
matie .

7. Een opgave van de moeilijkheden (technische leemten of ontbrekende kennis) die de opdracht
gever eventueel heeft ondervonden bij het verzamelen van de vereiste informatie.

(') Deze beschrijving zou betrekking moeten hebben op de directe, en in voorkomend geval op de in
directe, secundaire en cumulatieve effecten op korte, middellange en lange termijn, permanent en
tijdelijk, positief en negatief van het project.
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