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II

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

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 16 december 1986

houdende verlenging van het verzamelen van gegevens over de activiteiten van vervoerders die
deelnemen aan de lijnvaart in bepaalde vaargebieden
( 86 / 646 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 84 ,

84 / 656 / EEG , eveneens reden tot bezorgdheid over de
concurrentiepositie van de lijnvaartondernemingen van de
Lid-Staten geven ; dat het verzamelen van gegevens over dat
verkeer dus moet worden voortgezet ,

lid 2 ,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Gelet op Beschikking 78 / 774 / EEG van de Raad van
19 september 1978 betreffende de activiteiten van bepaalde
derde landen op het gebied van het vervoer over zee (*),
Gezien de ontwerp-beschikking ingediend door de Com
missie ,

Overwegende dat de gegevens verzameld op grond van de
Beschikkingen 79 /.4 / EEG ( 2 ), 80 / 1181 / EEG ( 3 ), 82 / 870 /
EEG "( 4 ) en 84 / 656 / EEG ( 5 ) reden geven tot bezorgdheid
over de concurrentiepositie van de lijnvaartondernemingen
van de Lid-Staten wegens de aard van de concurrentie die hen
door sommige vervoerders in de in bijlage II bij Beschikking
79 / 4 / EEG van de Raad genoemde vaargebieden wordt
aangedaan ; dat het verzamelen van gegevens over het verkeer
in deze vaargebieden bijgevolg moet worden voortgezet ;

Overwegende dat de gegevens verzameld over het vervoer
tussen de Gemeenschap en de landen genoemd in artikel 2
van Beschikking 80 / 1181 / EEG , in verband waarmee nade
re regels zijn vastgesteld in Beschikking 81 / 189 / EEG ( 6 ),
die is verlengd bij de Beschikkingen 82 / 870 / EEG en

(»)
(2)
(3)
(4)
('«)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

L
L
L
L
L
L

258 van 21 . 9 . 1978 , blz . 35 .
5 van 9 . 1 . 1979 , blz . 31 .
350 van 23 . 12 . 1980 , blz . 44 .
368 van 28 . 12 . 1982 , blz . 42 .
341 van 29 . 12 . 1984 , blz . 91 .
88 van 2 . 4 . 1981 , blz . 32 .

Artikel 1

In artikel 1 van Beschikking 84 / 656 / EEG wordt „31 decem
ber 1986" vervangen door „31 december 1988 ".
Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari
1987 .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 16 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter

J. MOORE
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BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 16 december 1986

houdende vaststelling van de verdeling over de Lid-Staten van de extra communautaire

vergunningen voor het jaar 1987 ingevolge de jaarlijkse aanvullende verhoging van het
communautair contingent voor het goederenvervoer over de weg
( 86 / 647 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

gen ingevolge latere verhogingen van het communautair
contingent als bedoeld in artikel 3 van Verordening ( EEG )

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

nr . 3164 / 76 , onverlet laat ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3164 / 76 van de Raad van
1 6 december 1976 betreffende het communautair contingent
voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lid
Staten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG )
nr . 3677 / 85 ( 2 ), inzonderheid op artikel 3 , leden 5 en 6 ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Gelet op Beschikking 86 / 491 / EEG van de Commissie van
30 september 1986 houdende vaststelling van de verdeling
onder de Lid-Staten van de bijkomende vergunningen inge
volge de verhogingen van het communautair contingent voor
het goederenvervoer over de weg voor het jaar 1987 ( 3 ),
Overwegende dat in artikel 3 , lid 5 , tweede alinea , van
Verordening ( EEG ) nr . 3164 / 76 wordt bepaald dat de
beschikking van de Commissie uitvoerbaar wordt na een
termijn van twee maanden na de kennisgeving , tenzij een
Lid-Staat ondertussen de kwestie bij de Raad aanhangig
maakt ;
Overwegende dat de Belgische Regering op 25 november
1986 bij de Raad een verzoek heeft ingediend tot wijziging
van Beschikking 86 / 491 / EEG ;

Artikel 1

Het aantal extra communautaire vergunningen voor het jaar
1987 ingevolge de jaarlijkse aanvullende verhoging van het
communautair contingent bedraagt 2 009 .
Artikel 2

De in artikel 1 genoemde extra vergunningen zijn als volgt
toegewezen :

België :

161 ,
114 ,
329 ,
60 ,
156 ,
281 ,
54 ,
295 ,
60 ,
336 ,
76 ,

Denemarken :
Duitsland :
Griekenland :

Spanje :
Frankrijk :
Ierland :
Italië :

Luxemburg:

Overwegende dat de Raad , krachtens artikel 3 , lid 5 , tweede
alinea , in fine , van Verordening ( EEG ) nr . 3164 / 76 , in dat
geval tot taak heeft vóór 31 december 1986 met gekwalifi

Nederland :

Portugal :
Verenigd Koninkrijk :

87 .

ceerde meerderheid van stemmen een besluit vast te stel

len ;

Overwegende dat de verdeling over de Lid-Staten van de
verhogingen van het communautair contingent voor het jaar
1987 , bedoeld in Beschikking 86 / 491 / EEG , gehandhaafd
moet blijven met inachtneming van een verhoging van de
toewijzing voor België met 60 vergunningen ;

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 16 december 1986 .
Voor de Raad

Overwegende dat de aanneming van deze beschikking de
wijze van berekening voor de vaststelling van de verdeling

De Voorzitter

over de Lid-Staten van de extra communautaire vergunnin

J. MOORE

(') PB nr . L 357 van 29 . 12 . 1976 , blz . 1 .
( 2 ) PB nr . L 354 van 30 . 12 . 1985 , blz . 46 .
( 3 ) PB nr . L 285 van 8 . 10 . 1986 , blz . 29 .
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BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 16 december 1986

betreffende de toekenning van nationale steun in de vorm van een voorschot op de ooipremie in
de sector schapevlees in Frankrijk
( 86 / 648 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 93 ,
lid 2 , derde alinea ,

Gezien het op 2 december 1986 door de Franse Regering
ingediende verzoek ,
Overwegende dat de artikelen 92 , 93 en 94 van het Verdrag
betreffende nationale steunmaatregelen van toepassing zijn
verklaard op de produktie van en de handel in de produkten
van de schapen- en geitenteelt als bedoeld in artikel 23 van
Verordening ( EEG ) nr . 1837 / 80 van de Raad van 27 juni
1980 houdende een gemeenschappelijke ordening der mark
ten in de sector schape- en geitevlees ( ! );
Overwegende dat de twee achtereenvolgende perioden van
droogte in de zomers van 1985 en 1986 in de schapesector in
Frankrijk tot ernstige voederproblemen hebben geleid ; dat de
telers aldus , enerzijds , een belangrijk gedeelte van de kudden
hebben moeten slachten en , anderzijds , grote schulden
hebben moeten maken voor de aankoop van vervangende
voedergewassen voor de niet-geslachte dieren ;

Overwegende dat het extra aanbod van vlees als gevolg van
deze abnormaal grote slacht van de kudden ertoe leidt dat de
marktprijs van schapevlees in Frankrijk aanzienlijk daalt ; dat
de door de telers aangegane schulden wegens de aankoop van
anders niet noodzakelijke voedergewassen , bovendien een
grote last zijn voor hun kaspositie en zelfs het voortbestaan
van sommige bedrijven in gevaar brengen ;

Overwegende dat de belangrijke daling van het Britse pond
op de wisselmarkt sinds augustus 1986 , de Britse uitvoer van
schapevlees naar de Franse markt heeft gestimuleerd ; dat dit
vlees wegens het verloop van de wisselkoers tegen een relatief
lage prijs in Franse franken kan worden aangeboden ; dat dit
extra aanbod tegen een lage prijs het door de gevolgen van de
droogte reeds dalende niveau van de Franse prijzen nog extra

marktprijzen in courante Franse frank die vergelijkbaar zijn '
met die in het jaar 1981 ; dat dit momenteel leidt tot een zeer
aanzienlijke daling van de omzet van de betrokken telers ;
Overwegende dat de Commissie , gezien de aanzienlijke
schulden van de telers en hun daardoor veroorzaakte kas

problemen , de Franse Regering heeft gemachtigd bij wijze
van uitzondering een voorschot ten belope van 75 % van de
ooipremie uit te keren aan de telers wier bedrijf in de Franse
probleemgebieden is gelegen ;

Overwegende evenwel dat dezelfde acute kasproblemen de
totaliteit van de Franse schapentelers treft , ongeacht of hun
bedrijf al dan niet in een probleemgebied is gelegen ; dat de
desbetreffende voorschriften enkel voorzien in de mogelijk
heid dat voor bedrijven in probleemgebieden een voorschot
wordt uitgekeerd ;
Overwegende dat de Franse Regering heeft besloten de telers
wier bedrijf niet in een probleemgebied is gelegen , te hulp te
komen ; dat de Franse Regering te dien einde heeft overwo
gen , ook aan hen , doch uit nationale middelen , een bedrag
voor te schieten overeenkomend met 75 % van de ooipremie
waarop deze telers aan het eind van het verkoopseizoen , te
weten in maart 1987 , aanspraak kunnen maken ;
Overwegende dat de Franse Regering de Commissie overeen
komstig artikel 93 , lid 3 , van het Verdrag in kennis heeft
gesteld van de voorgenomen nationale steunmaatregelen ;

Overwegende dat de Commissie van oordeel was dat de
voorgenomen steunmaatregel niet verenigbaar was met de
gemeenschappelijke markt , en met name niet strookte met de
gemeenschappelijke ordening der markten als bedoeld in
Verordening ( EEG ) nr . 1837 / 80 ;
Overwegende dat de ineenstorting van de markt voor
schapevlees in Frankrijk voortvloeit uit een onvoorziene en
abnormale combinatie van de twee factoren , die losstaan van

de normale werking van deze markt , en dat deze ineenstor
ting het inkomen van de betrokken telers onder zware druk
zet ;

onder druk zet ;

Overwegende dat deze twee factoren , die losstaan van de
normale werking van deze markt , samen geleid hebben tot

Overwegende dat er derhalve sprake is van uitzonderlijke
omstandigheden waardoor het mogelijk is de betrokken
nationale steunmaatregel , bij wijze van afwijking en in de
mate en zolang als strikt noodzakelijk is om de kasproblemen
van de betrokken Franse schapentelers te verlichten , als
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te beschou

(>) PB nr . L 183 van 16 . 7 . 1980 , blz . 1 .

wen ,
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

De nationale steun die de Franse Regering , in de vorm van
een voorschot op de ooipremie , toekent aan de Franse
schapentelers wier bedrijf niet in de probleemgebieden van
Frankrijk is gelegen , wordt , ten belope van 75% van de
geschatte premie en tot het einde van het verkoopseizoen
1985 / 1986 , als verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt beschouwd .
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Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek .

Gedaan te Brussel , 16 december 1986 .
Voor de Raad

De Voorzitter

M. JOPLING
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 16 december 1986

tot instelling van een financiële actie van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Afrikaanse
varkenspest in Portugal
( 86 / 649 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat de
Lid-Staten regelmatig van het verloop van de actie op de
hoogte worden gehouden ,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat in Portugal reeds tal van jaren Afrikaanse
varkenspest voorkomt ;

De Portugese Republiek stelt een programma op voor de
versnelde uitroeiing van Afrikaanse varkenspest en voor de
herstructurering van de varkenshouderij ten einde de gezond

Overwegende dat de Gemeenschap , om een mogelijke uit
breiding van de ziekte tot het eigen grondgebied te voor

heid van de dieren te beschermen .

komen , krachtens Besluit 80 / 877 / EEG van de Raad van

15 september 1980 houdende instelling van een financiële
steun van de Gemeenschap voor de uitroeiing van de
Afrikaanse varkenspest in Portugal ( 3 ), reeds gedurende vijf
jaar financiële steun heeft verleend ;

Overwegende dat de Akte van Toetreding van Spanje en
Portugal de voortzetting en intensivering van de strijd tegen
de Afrikaanse varkenspest als specifieke , door de Portugese
Republiek te realiseren doelstelling kent ;
Overwegende dat de tot nu toe gevoerde actie tot een
stabilisatie van de ziekte heeft geleid , maar dat de ten uitvoer
gelegde maatregelen moeten worden gehandhaafd en ver
sterkt om Afrikaanse varkenspest op het gehele Portugese
grondgebied uit te roeien en om zodoende bij te dragen tot de
totstandbrenging van de interne markt ;
Overwegende dat de Portugese autoriteiten een beroep
hebben gedaan op de Gemeenschap om een bijdrage te
verkrijgen in de uitgaven die met de voortzetting en de
intensivering van het in 1981 ten uitvoer gelegde uitroeiings
programma verbonden zijn ;

Overwegende dat , om profijt te hebben van de verkregen
resultaten , aan dat verzoek een gunstig gevolg dient te
worden gegeven ten einde de reeds begonnen systematische
uitroeiing voort te zetten en te intensiveren ;

Overwegende dat het programma voor de versnelde uit
roeiing moet voorzien in maatregelen die de doeltreffendheid
van de actie garanderen ; dat deze maatregelen moeten
kunnen worden vastgesteld en aan de ontwikkeling van de
situatie moeten kunnen worden aangepast volgens een
procedure waarbij de Lid-Staten en de Commissie nauw

Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde programma moet , naast de
aanduiding van de instantie die met de toepassing en de
coördinatie ervan wordt belast , voorzien in :
1 . maatregelen voor de uitroeiing van haarden van Afri
kaanse varkenspest , in het bijzonder :
a ) onmiddellijke slachting en destructie van alle varkens
op bedrijven waar een klinisch geval van Afrikaanse
varkenspest wordt geconstateerd en op bedrijven
waarvan op grond van het epizoötiologisch onderzoek
mag worden aangenomen dat zij besmet zijn . Bij de
slachting en destructie dient erop te worden toegezien
dat voor verspreiding van het virus geen enkel gevaar
bestaat ;

b ) reiniging en ontsmetting van , en verdelging van
insecten en ratten op de bedrijven waar de varkens zijn
opgeruimd ;
c ) onmiddellijke en toereikende schadeloosstelling van
de eigenaars van overeenkomstig het bepaalde onder
a ) geslachte varkens ;
d ) inachtneming van een periode van leegstand voordat
met de herbevolking van het bedrijf wordt begonnen ,
waarbij deze leegstand , na het slachten en het uitvoe
ren van de bewerkingen bedoeld onder b ), op bedrij
ven waar de dieren in gesloten lokalen zijn gehuisvest ,
ten minste één maand moet bedragen en op andere
bedrijven ten minste drie maanden ;

samenwerken ;

e ) geleidelijke herbevolking van de bedrijnen , door eerst
verklikkervarkens op het bedrijf binnen te brengen die
voordat zij zijn binnengebracht en één maand nadien
op de afwezigheid van antistoffen tegen Afrikaanse
varkenspest zijn gecontroleerd ;

H PB nr . C 203 van 12 . 8 . 1986 , blz . 8 .
( 2 ) PB nr . C 322 van 15 . 12 . 1986 .
( 3 ) PB nr . L 250 van 23 . 9 . 1980 , blz . 12 .

f) handhaving van een met gebruikmaking van serologi
sche tests uitgevoerde controle op de bedrijven totdat
de herbevolking is beëindigd ;
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2 . controlemaatregelen op varkenshouderij bedrijven en tot
standbrenging van bedrijven die vrij zijn van Afrikaanse
varkenspest , in het bijzonder :

a ) een controle die met gebruikmaking van serologische
tests wordt uitgevoerd aan de hand van een represen
tatieve steekproef van alle varkenshouderijbedrijven
in elk produktiegebied .
In de onderstaande bijzondere gevallen gelden even
wel de volgende bepalingen :

— op varkensfokkerijen , vermeerderingsbedrijven of
gemengde gesloten bedrijven moeten alle fokzeu
gen en alle voor de fokkerij bestemde zeugen
serologisch worden onderzocht ,

— op gemengde bedrijven waar varkens van elders
worden binnengebracht , moeten , indien de fokke
rijafdeling niet duidelijk van de mesterij afdeling is
gescheiden , alle varkens op het bedrijf serologisch
worden onderzocht ;
b ) systematisch serologisch onderzoek op alle bedrijven
waar één of meer dieren bij de onder a ) bedoelde
controle positief hebben gereageerd en het voortzetten
van dit onderzoek tot alle positieve dieren zijn opge
spoord en verwijderd ;
c ) een epizoötiologisch onderzoek om na te gaan van
welke bedrijven de varkens afkomstig zijn die bij een
serologische test positief hebben gereageerd , alsmede
een systematisch serologisch onderzoek op die bedrij
ven ;
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— serologisch onderzoek bij alle fokvarkens ,
— ondertoezichtstelling van de fokvarkens alvorens
zij voor de fokkerij mogen worden gebruikt ;

h ) de vaststelling van de volgende minimumvoorwaar
den waaraan een bedrijf moet voldoen om als vrij van
Afrikaanse varkenspest te worden erkend :
— afwezigheid van klinische ziekteverschijnselen op
het bedrijf gedurende ten minste één jaar ,
— afwezigheid van klinische ziekteverschijnselen in
het omliggende gebied binnen een afstand van
2 kilometer rond het bedrijf gedurende ten
minste één jaar ,

— uitvoering van de onder a ), b ) en c ) genoemde
serologische onderzoeken gedurende een jaar ,
ingeval een positief dier is ontdekt ;

i ) het merken , op een duidelijke manier , van alle varkens
op bedrijven die als vrij van Afrikaanse varkenspest
zijn erkend ;
3 . maatregelen voor de totstandbrenging van gebieden die
vrij zijn van Afrikaanse varkenspest , in het bijzonder:
a ) invoering van een identificatieregeling voor alle var
kens op het nationale grondgebied zodat op elk
moment het gebied en het bedrijf van oorsprong
kunnen worden achterhaald ;

b ) registratie van alle bedrijven waar varkens worden
gehouden , met vermelding van de aard van de pro
duktie , de situatie ten aanzien van Afrikaanse

d ) opruiming , door slachting en destructie , van alle

varkenspest en het aantal varkens op het bedrijf;

dieren die in het kader van de onder a ), b ) en c)

bedoelde maatregelen bij een serologische test positief
hebben gereageerd ;
e) onmiddellijke en toereikende schadeloosstelling van
de eigenaars van overeenkomstig het bepaalde onder
d ) geslachte en vernietigde varkens ;

c ) controle op het aantal varkens op de bedrijven door de
invoering van een register of een kaartsysteem waarin
met name aantekening wordt gehouden van het aantal
varkens dat op het bedrijf is binnengekomen en de
oorsprong ervan , het aantal varkens dat het bedrijf
heeft verlaten en de bestemming ervan , de mortaliteit
en de oorzaken daarvan ;

f) bescherming van de gezondheid van de dieren op
bedrijven waar alle varkens bij de serologische test
negatief hebben gereageerd , in het bijzonder :

— de toepassing van gezondheidsmaatregelen ten
aanzien van eenieder die het bedrijf binnen
komt ,

— voorzieningen voor het ontsmetten van elk voer
tuig dat het bedrijf binnenkomt ,
— de bouw van sluizen voor de levering van voeders
en diverse produkten ,

— de bouw van sluizen voor het ophalen van de
varkens ;

g) gezondheidsmaatregelen ten aanzien van alle dieren
die voor fok- of mestdoeleinden het bedrijf binnen
komen . Deze maatregelen dienen in het bijzonder
te omvatten :

— de verplichting dat de dieren afkomstig moeten
zijn van een bedrijf dat dezelfde waarborgen
biedt ,

d ) controle op verplaatsingen van varkens binnen een
gebied of tussen gebieden onderling , ongeacht de
oorsprong en de bestemming van die varkens , door de
oprichting van ter zake bevoegde regionale instan
ties ;

e ) algeheel verbod op het binnenbrengen van levende
varkens uit een gebied dat niet dezelfde gezondheids
status bezit ;

f) stimulering van de oprichting van regionale groepe
ringen van varkenshouders voor de bestrijding van
Afrikaanse varkenspest , om daardoor de samenwer
king met de technische en administratieve diensten te
bevorderen en een vrijwillige controle op de uitvoering
van het programma mogelijk te maken ;

g) steekproefsgewijs serologisch onderzoek van de var
kens bij het slachten ;

h ) laboratoriumonderzoek van monsters van geslachte
wilde varkens ;
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4 . maatregelen voor de herstructurering van de varkenshou
derijen om een betere bescherming van de gezondheid van
de dieren te garanderen en het gevaar voor verspreiding
van de ziekte te voorkomen , in het bijzonder :
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kan evenwel het gebruik van afvallen voor het voede
ren toelaten in speciaal daarvoor erkende bedrijven
waar zich louter mestvarkens bevinden , op voorwaar
de dat deze afvallen in gespecialiseerde , onder officiële
controle staande inrichtingen worden verzameld en
een warmtebehandeling ondergaan om de vernietiging
van het virus te waarborgen ; in deze gespecialiseerde
bedrijven mag zich geen enkel varken bevinden ;

a ) verbetering van de bestaande varkensstallen om een
efficiënte bescherming tegen dierziekten te garanderen
door :

— voorzieningen ter bescherming voor binnen
komende voertuigen en personen , sluizen voor
de levering van voeders en diverse produkten ,

d ) verplichting om de varkens voor consumptiedoelein
den te slachten in slachthuizen onder toezicht van een
officiële dierenarts .

— sluizen voor het aanvoeren en ophalen van levende
varkens ;

b ) stimulering van de vervanging van traditionele var
kenshouderijen door gesloten bedrijven waar de fok
kerijafdeling duidelijk en daadwerkelijk van de mes
terij afdeling is gescheiden ;
c) voor mestbedrijven , vaste aanvoerlijnen voor de leve
ring van biggen , waarbij de dieren van de erkende
vermeerderingsbedrijven rechtstreeks naar het mest
bedrijf moeten worden vervoerd ;

d ) voor de bedrijven die blijven vasthouden aan uitloop
weiden in bepaalde gebieden waar dit systeem niet kan
worden opgegeven :

Artikel 3

Na onderzoek van het door de Portugese autoriteiten
voorgestelde programma en van de eventuele wijzigingen
daarin , besluit de Commissie over de goedkeuring van het
programma volgens de procedure van artikel 9 .

Het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw wordt over de financiële aspecten , het
Permanent Comité voor de landbouwstructuur over de

structurele aspecten geraadpleegd .

— de bouw van gesloten en beschermde ruimten voor
de huisvesting van de fokvarkens en hun big

Artikel 4

gen ,

— de aanleg van een gesloten en omheinde uitloop
voor de zeugen en de mestbiggen , totdat deze
laatste naar de uitloopweide kunnen gaan ,

Voor de bij deze beschikking vastgestelde actie wordt door de
Gemeenschap financiële steun verleend .

— verbod om mestvarkens van de uitloopweiden
naar het fokbedrijf terug te brengen ,

— verplichting om de afgemeste varkens rechtstreeks
naar het slachthuis te vervoeren ,

— serologisch onderzoek van alle varkens voordat zij
naar de uitloopweide worden gebracht en slach
ting van alle op de uitloopweide afgemeste var
kens ,

— bij een positief resultaat van het serologisch onder
zoek , inbeslagneming en destructie van de betrok
ken karkassen en verbod om de weide waarvan het

Artikel 5

1.
De Gemeenschap verleent financiële steun gedurende
vijf jaar , te rekenen vanaf de datum die de Commissie in haar
beschikking tot goedkeuring van het in artikel 1 bedoelde
programma heeft vastgesteld .
2.
De te voorziene bijstand ten laste van de begroting van
de Gemeenschap onder het hoofdstuk uitgaven op land
bouwgebied wordt voor de in lid 1 bedoelde duur van de actie
op 10 miljoen Ecu geraamd .

betrokken dier afkomstig is , nog voor het vet
mesten van varkens te gebruiken ,
— laboratoriumonderzoek van monsters van wilde

Artikel 6

varkens ;

1.

5 . nationale en regionale beschermende maatregelen , in het
bijzonder :

a ) controle en vernietiging van alle afvallen afkomstig
van internationale vervoermiddelen ;

b ) controle van alle afvallen en alle afvalwater van
keukens en varkensvleesverwerkende bedrijven ;

Voor zover alle vastgestelde maatregelen worden

toegepast en zij met het door de Commissie overeenkomstig
artikel 3 goedgekeurde programma in overeenstemming zijn ,
wordt binnen de in artikel 5 vastgestelde grenzen financiële
steun van de Gemeenschap verleend voor de uitgaven die
door Portugal worden gedaan :

— uit hoofde van artikel 2 , punt 1 , onder a ), b ), c), e ) en f),

punt 2 , onder a ), b ), c), d ) en e ), punt 3 , onder d ), f), g ) en
h ), punt 4 , onder d ), laatste drie streepjes , en

c) verbod om afvallen en afwaswater van keukens en
varkensvleesverwerkende bedrijven voor vervoede

ring aan varkens te gebruiken . De bevoegde overheid

— uit hoofde van artikel 2 , punt 3 , onder b ), en punt 4 ,
onder a ), b ), c) en d ), eerste twee streepjes .
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2.
De Gemeenschap vergoedt 50 % van de in lid 1 , eerste
streepje , bedoelde uitgaven en 30 % van de in lid 1 , tweede
streepje , bedoelde uitgaven .

3.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel worden
voor zover nodig vastgesteld volgens de procedure van arti
kel 13 van Verordening ( EEG ) nr . 729 / 70 ( J ).
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4.
De Commissie stelt de maatregelen vast en legt deze
onmiddellijk ten uitvoer wanneer zij met het advies van het
Comité in overeenstemming zijn . Wanneer zij hiermee niet in
overeenstemming zijn of wanneer het Comité geen advies
heeft uitgebracht , legt de Commissie aan de Raad onverwijld
een voorstel voor betreffende de te nemen maatregelen . De
Raad stelt de maatregelen vast met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen .

Artikel 7

1.
De betalingsaanvragen hebben betrekking op de uitga
ven die door de Portugese Republiek in de loop van het
kalenderjaar zijn gedaan en worden vóór 1 juli van het
daaropvolgende jaar bij de Commissie ingediend .

Indien de Raad binnen drie maanden na indiening van het
voorstel geen maatregelen heeft vastgesteld , stelt de Com
missie de voorgestelde maatregelen vast en legt zij deze
onmiddellijk ten uitvoer , behalve wanneer de Raad zich met
eenvoudige meerderheid van stemmen tegen deze maatrege
len heeft uitgesproken .

2.
Artikel 7 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 729 / 70 is
van toepassing op de besluiten van de Commissie betreffende
de financiering door de Gemeenschap van de in deze
beschikking bedoelde actie .

3.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Veror
dening ( EEG ) nr . 729 / 70 .
Artikel 8

Verordening ( EEG ) nr . 129 / 78 ( 2 ) en de artikelen 8 en 9 van
Verordening ( EEG ) nr . 729 / 70 zijn van overeenkomstige
toepassing .
Artikel 9

1.
In de gevallen waarin naar de in dit artikel omschreven
procedure wordt verwezen , leidt de voorzitter van het bij
Besluit 68 / 361 / EEG ( 3 ) ingestelde Permanent Veterinair
Comité , hierna „het Comité" te noemen , deze procedure
eigener beweging of op verzoek van een Lid-Staat onverwijld
in bij het Comité .
2.

In het Comité worden de stemmen van de Lid-Staten

gewogen overeenkomstig artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag .
De voorzitter neemt niet aan de stemming deel .
3.
De vertegenwoordiger van de Commissie dient een
ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt
over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de
voorzitter kan vaststellen op grond van de urgentie van de ter
behandeling voorgelegde vraagstukken . Het Comité spreekt
zich uit met een gekwalificeerde meerderheid van 54 stem
men .

(>) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 .
( 2 ) PB nr . L 20 van 25 . 1 . 1978 , blz . 16 .
( 3 ) PB nr . L 255 van 18 . 10 . 1968 , blz . 23 .

Artikel 10

1.
De Commissie volgt het verloop van de Afrikaanse
varkenspest in Portugal en de uitvoering van het programma
bedoeld in artikel 1 .

Zij brengt de Lid-Staten daarvan geregeld , ten minste
eenmaal per jaar , in het Comité op de hoogte aan de hand van
de inlichtingen die zij heeft verkregen van de Portugese
autoriteiten , die bij de indiening van de betalingsaanvragen
een uitvoerig verslag aan de Commissie richten , en eventueel
aan de hand van de verslagen van voor rekening van de
Gemeenschap handelende en door de Commissie aangewe
zen deskundigen die ter plaatse zijn geweest .
2.
Wanneer het nodig blijkt het uitroeiingsprogramma
tijdens de uitvoering ervan te wijzigen , met name om de
coördinatie met andere programma's zeker te stellen , wordt
volgens de procedure van artikel 9 een nieuw goedkeurings
besluit genomen .

Artikel 11

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek .

Gedaan te Brussel , 16 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. HOWE
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 16 december 1986

tot instelling van een financiële actie van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Afrikaanse
varkenspest in Spanje
( 86 / 650 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat de
Lid-Staten regelmatig van het verloop van de actie op de
hoogte worden gehouden ,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat in Spanje reeds tal van jaren Afrikaanse
varkenspest voorkomt ;

Het Koninkrijk Spanje stelt een programma op voor de
versnelde uitroeiing van Afrikaanse varkenspest en voor de
herstructurering van de varkenshouderij ten einde de gezond

Overwegende dat de Gemeenschap , om een mogelijke uit
breiding van de ziekte tot het eigen grondgebied te voor

heid van de dieren te beschermen .

komen , krachtens Besluit 79 / 509 / EEG van de Raad van
24 mei 1 979 houdende instelling van een financiële steun van

Artikel 2

de Gemeenschap voor de uitroeiing van de Afrikaanse
varkenspest in Spanje ( 3 ), reeds gedurende vijfjaar financiële
steun heeft verleend ;

Het in artikel 1 bedoelde programma moet , naast de
aanduiding van de instantie die met de toepassing en de

Overwegende dat de Akte van Toetreding van Spanje en
Portugal de voortzetting en intensivering van de strijd tegen
de Afrikaanse varkenspest als specifieke , door het Koninkrijk
Spanje te realiseren doelstelling kent ;
Overwegende dat de tot nu toe gevoerde actie tot een
stabilisatie van de ziekte heeft geleid , maar dat de ten uitvoer
gelegde maatregelen moeten worden gehandhaafd en ver
sterkt om Afrikaanse varkenspest op het gehele Spaanse
grondgebied uit te roeien en om zodoende bij te dragen tot de
totstandbrenging van de interne markt ;
Overwegende dat de Spaanse autoriteiten een beroep hebben
gedaan op de Gemeenschap om een bijdrage te verkrijgen in
de uitgaven die met de voortzetting en de intensivering van
het in 1980 ten uitvoer gelegde uitroeiingsprogramma ver
bonden zijn ;

Overwegende dat , om profijt te hebben van de verkregen
resultaten , aan dat verzoek een gunstig gevolg dient te
worden gegeven ten einde de reeds begonnen systematische
uitroeiing voort te zetten en te intensiveren ;

Overwegende dat het programma voor de versnelde uit
roeiing moet voorzien in maatregelen die de doeltreffendheid
van de actie garanderen ; dat deze maatregelen moeten
kunnen worden vastgesteld en aan de ontwikkeling van de
situatie moeten kunnen worden aangepast volgens een
procedure waarbij de Lid-Staten en de Commissie nauw

coördinatie ervan wordt belast , voorzien in :

1 . maatregelen voor de uitroeiing van haarden van Afri
kaanse varkenspest , in het bijzonder:
a ) onmiddellijke slachting en destructie van alle varkens
op bedrijven waar een klinisch geval van Afrikaanse
varkenspest wordt geconstateerd en op bedrijven
waarvan op grond van het epizoötiologisch onderzoek
mag worden aangenomen dat zij besmet zijn . Bij de
slachting en destructie dient erop te worden toegezien
dat voor verspreiding van het virus geen enkel gevaar
bestaat ;

b ) reiniging en ontsmetting van , en verdelging van
insecten en ratten op de bedrijven waar de varkens zijn
opgeruimd ;
c) onmiddellijke en toereikende schadeloosstelling van
de eigenaars van overeenkomstig het bepaalde onder
a ) geslachte varkens ;

d ) inachtneming van een periode van leegstand voordat
met de herbevolking van het bedrijf wordt begonnen ,
waarbij deze leegstand , na het slachten en het uitvoe
ren van de bewerkingen bedoeld onder b ), op bedrij
ven waar de dieren in gesloten lokalen zijn gehuisvest ,
ten minste één maand moet bedragen en op andere
bedrijven ten minste drie maanden ;

samenwerken ;

e ) geleidelijke herbevolking van de bedrijven , door eerst
verklikkervarkens op het bedrijf binnen te brengen die
voordat zij zijn binnengebracht en één maand nadien
op de afwezigheid van antistoffen tegen Afrikaanse
varkenspest zijn gecontroleerd ;

(!) PB nr . C 197 van 6 . 8 . 1986 , blz . 7 .
( 2 ) PB nr . C 322 van 15 . 12 . 1986 .
( 3 ) PB nr . L 133 van 31 . 5 . 1979 , blz . 27 .

f) handhaving van een met gebruikmaking van serologi
sche tests uitgevoerde controle op de bedrijven totdat
de herbevolking is beëindigd ;
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2 . controlemaatregelen op varkenshouderijbedrijven en tot
standbrenging van bedrijven die vrij zijn van Afrikaanse
varkenspest , in het bijzonder :
a ) een controle die met gebruikmaking van serologische
tests wordt uitgevoerd aan de hand van een represen
tatieve steekproef van alle varkenshouderijbedrijven
in elk produktiegebied .
In de onderstaande bijzondere gevallen gelden even
wel de volgende bepalingen :

— op varkensfokkerijen , vermeerderingsbedrijven of
gemengde gesloten bedrijven moeten alle fokzeu
gen en alle voor de fokkerij bestemde zeugen
serologisch worden onderzocht ,
— op gemengde bedrijven waar varkens van elders
worden binnengebracht , moeten , indien de fokke
rijafdeling niet duidelijk van de mesterij afdeling is
gescheiden , alle varkens op het bedrijf serologisch
worden onderzocht ;

b ) systematisch serologisch onderzoek op alle bedrijven
waar één of meer dieren bij de onder a ) bedoelde
controle positief hebben gereageerd en het voortzetten
van dit onderzoek tot alle positieve dieren zijn opge
spoord en verwijderd ;
c) een epizoötiologisch onderzoek om na te gaan van
welke bedrijven de varkens afkomstig zijn die bij een
serologische test positief hebben gereageerd , alsmede
een systematisch serologisch onderzoek op die bedrij
ven ;

d ) opruiming , door slachting en destructie , van alle

31 . 12 . 86

— serologisch onderzoek bij alle fokvarkens ,
— ondertoezichtstelling van de fokvarkens alvorens
zij voor de fokkerij mogen worden gebruikt ;
h ) de vaststelling van de volgende minimumvoorwaar
den waaraan een bedrijf moet voldoen om als vrij van
Afrikaanse varkenspest te worden erkend :
— afwezigheid van klinische ziekteverschijnselen op
het bedrijf gedurende ten minste één jaar ,
— afwezigheid van klinische ziekteverschijnselen in
het omliggende gebied binnen een afstand van
2 kilometer rond het bedrijf gedurende ten
minste één jaar ,

— uitvoering van de onder a ), b ) en c ) genoemde
serologische onderzoeken gedurende een jaar ,
ingeval een positief dier is ontdekt ;
i ) het merken , op een duidelijke manier , van alle varkens
op bedrijven die als vrij van Afrikaanse varkenspest
zijn erkend ;
3 . maatregelen voor de totstandbrenging van gebieden die
vrij zijn van Afrikaanse varkenspest , in het bijzonder:

a ) invoering van een identificatieregeling voor alle var
kens op het nationale grondgebied zodat op elk
moment het gebied en het bedrijf van oorsprong
kunnen worden achterhaald ;

b ) registratie van alle bedrijven waar varkens worden
gehouden , met vermelding van de aard van de pro
duktie , de situatie ten aanzien van Afrikaanse
varkenspest en het aantal varkens op het bedrijf;

dieren die in het kader van de onder a ), b ) en c)

bedoelde maatregelen bij een serologische test positief
hebben gereageerd ;
e ) onmiddellijke en toereikende schadeloosstelling van
de eigenaars van overeenkomstig het bepaalde onder
d ) geslachte en vernietigde varkens ;

f) bescherming van de gezondheid van de dieren op
bedrijven waar alle varkens bij de serologische test
negatief hebben gereageerd , in het bijzonder :
— de toepassing van gezondheidsmaatregelen ten
aanzien van eenieder die het bedrijf binnen
komt ,

— voorzieningen voor het ontsmetten van elk voer
tuig dat het bedrijf binnenkomt ,
— de bouw van sluizen voor de levering van voeders
en diverse produkten ,

— de bouw van sluizen voor het ophalen van de
varkens ;

g ) gezondheidsmaatregelen ten aanzien van alle dieren
die voor fok- of mestdoeleinden het bedrijf binnen
komen . Deze maatregelen dienen in het bijzonder
te omvatten :

— de verplichting dat de dieren afkomstig moeten
zijn van een bedrijf dat dezelfde waarborgen
biedt ,

c) controle op het aantal varkens op de bedrijven door de
invoering van een register of een kaartsysteem waarin
met name aantekening wordt gehouden van het aantal
varkens dat op het bedrijf is binnengekomen en de
oorsprong ervan , het aantal varkens dat het bedrijf
heeft verlaten en de bestemming ervan , de mortaliteit
en de oorzaken daarvan ;

d ) controle op verplaatsingen van varkens binnen een
gebied of tussen gebieden onderling , ongeacht de
oorsprong en de bestemming van die varkens , door de
oprichting van ter zake bevoegde regionale instan
ties ;

e ) algeheel verbod op het binnenbrengen van levende
varkens uit een gebied dat niet dezelfde gezondheids
status bezit ;

f) stimulering van de oprichting van regionale groepe
ringen van varkenshouders voor de bestrijding van
Afrikaanse varkenspest , om daardoor de samenwer
king met de technische en administratieve diensten te
bevorderen en een vrijwillige controle op de uitvoering
van het programma mogelijk te maken ;

g ) steekproefsgewijs serologisch onderzoek van de var
kens bij het slachten ;

h ) laboratoriumonderzoek van monsters van geslachte
wilde varkens ;
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4 . maatregelen voor de herstructurering van de varkenshou
derijen om een betere bescherming van de gezondheid van

de dieren te garanderen en het gevaar voor verspreiding
van de ziekte te voorkomen , in het bijzonder :
a ) verbetering van de bestaande varkensstallen om een

efficiënte bescherming tegen dierziekten te garanderen
door :

— voorzieningen ter bescherming voor binnen
komende voertuigen en personen , sluizen voor
de levering van voeders en diverse produkten ,
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kan evenwel het gebruik van afvallen voor het voede
ren toelaten in speciaal daarvoor erkende bedrijven
waar zich louter mestvarkens bevinden , op voorwaar
de dat deze afvallen in gespecialiseerde , onder officiële
controle staande inrichtingen worden verzameld en

een warmtebehandeling ondergaan om de vernietiging
van het virus te waarborgen ; in deze gespecialiseerde
bedrijven mag zich geen enkel varken bevinden ;
d ) verplichting om de varkens voor consumptiedoelein
den te slachten in slachthuizen onder toezicht van een
officiële dierenarts .

— sluizen voor het aanvoeren en ophalen van levende
varkens ;

b ) stimulering van de vervanging van traditionele var
kenshouderijen door gesloten bedrijven waar de fok
kerijafdeling duidelijk en daadwerkelijk van de mes
terij afdeling is gescheiden ;

c) voor mestbedrijven , vaste aanvoerlijnen voor de leve
ring van biggen , waarbij de dieren van de erkende
vermeerderingsbedrijven rechtstreeks naar het mest
bedrijf moeten worden vervoerd ;

d ) voor de bedrijven die blijven vasthouden aan uitloop
weiden in bepaalde gebieden waar dit systeem niet kan

Artikel 3

Na onderzoek van het door de Spaanse autoriteiten voorge
stelde programma en van de eventuele wijzigingen daarin ,
besluit de Commissie over de goedkeuring van het program
ma volgens de procedure van artikel 9 .

Het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw wordt over de financiële aspecten , het
Permanent Comité voor de landbouwstructuur over de

structurele aspecten geraadpleegd .

worden opgegeven :
— de bouw van gesloten en beschermde ruimten voor
de huisvesting van de fokvarkens en hun big

Artikel 4

gen ,

— de aanleg van een gesloten en omheinde uitloop
voor de zeugen en de mestbiggen , totdat deze
laatste naar de uitloopweide kunnen gaan ,
— verbod om mestvarkens van de uitloopweiden
naar het fokbedrijf terug te brengen ,
— verplichting om de afgemeste varkens rechtstreeks
naar het slachthuis te vervoeren ,

— serologisch onderzoek van alle varkens voordat zij
naar de uitloopweide worden gebracht en slach
ting van alle op de uitloopweide afgemeste var
kens ,

— bij een positief resultaat van het serologisch onder
zoek , inbeslagneming en destructie van de betrok
ken karkassen en verbod om de weide waarvan het

Voor de bij deze beschikking vastgestelde actie wordt door de
Gemeenschap financiële steun verleend .

Artikel 5

1.
De Gemeenschap verleent financiële steun gedurende
vijf jaar , te rekenen vanaf de datum die de Commissie in haar
beschikking tot goedkeuring van het in artikel 1 bedoelde
programma heeft vastgesteld .

2.
De te voorziene bijstand ten laste van de begroting van
de Gemeenschap onder het hoofdstuk uitgaven op land
bouwgebied wordt voor de in lid 1 bedoelde duur van de actie
op 42 miljoen Ecu geraamd .

betrokken dier afkomstig is , nog voor het vet
mesten van varkens te gebruiken ,
— laboratoriumonderzoek van monsters van wilde

Artikel 6

varkens ;

5 . nationale en regionale beschermende maatregelen , in het
bijzonder :
a ) controle en vernietiging van alle afvallen afkomstig
van internationale vervoermiddelen ;
b ) controle van alle afvallen en alle afvalwater van
keukens en varkensvleesverwerkende bedrijven ;
c ) verbod om afvallen en afwaswater van keukens en
varkensvleesverwerkende bedrijven voor vervoede

ring aan varkens te gebruiken . De bevoegde overheid

1.
Voor zover alle vastgestelde maatregelen worden
toegepast en zij met het door de Commissie overeenkomstig
artikel 3 goedgekeurde programma in overeenstemming zijn ,
wordt binnen de in artikel 5 vastgestelde grenzen financiële
steun van de Gemeenschap verleend voor de uitgaven die
door Spanje worden gedaan :
— uit hoofde van artikel 2 , punt 1 , onder a ), b ), c ), e ) en f),
punt 2 , onder a ), b ), c), d ) en e), punt 3 , onder d ), f), g ) en
h ), punt 4 , onder d ), laatste drie streepjes , en

— uit hoofde van artikel 2 , punt 3 , onder b ), en punt 4 ,
onder a ), b ), c) en d ), eerste twee streepjes .
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2.
De Gemeenschap vergoedt 50 % van de in lid 1 , eerste
streepje , bedoelde uitgaven en 30 % van de in lid 1 , tweede
streepje , bedoelde uitgaven .

3.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel worden
voor zover nodig vastgesteld volgens de procedure van arti
kel 13 van Verordening ( EEG ) nr . 729 / 70 ( ! ).
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4.
De Commissie stelt de maatregelen vast en legt deze
onmiddellijk ten uitvoer wanneer zij met het advies van het
Comité in overeenstemming zijn . Wanneer zij hiermee niet in
overeenstemming zijn of wanneer het Comité geen advies
heeft uitgebracht , legt de Commissie aan de Raad onverwijld
een voorstel voor betreffende de te nemen maatregelen . De
Raad stelt de maatregelen vast met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen .

Artikel 7

1.
De betalingsaanvragen hebben betrekking op de uitga
ven die door het Koninkrijk Spanje in de loop van het
kalenderjaar zijn gedaan en worden vóór 1 juli van het
daaropvolgende jaar bij de Commissie ingediend .

Indien de Raad binnen drie maanden na indiening van het
voorstel geen maatregelen heeft vastgesteld , stelt de Com
missie de voorgestelde maatregelen vast en legt zij deze
onmiddellijk ten uitvoer , behalve wanneer de Raad zich met
eenvoudige meerderheid van stemmen tegen deze maatrege
len heeft uitgesproken .

2.
Artikel 7 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 729 / 70 is
van toepassing op de besluiten van de Commissie betreffende
de financiering door de Gemeenschap van de in deze
beschikking bedoelde actie .

3.
De bepalingen ter uitvoering van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Veror
dening ( EEG ) nr . 729 / 70 .
Artikel 8

Verordening ( EEG ) nr . 129 / 78 ( 2 ) en de artikelen 8 en 9 van
Verordening ( EEG ) nr . 729 / 70 zijn van overeenkomstige
toepassing .
Artikel 9

1.
In de gevallen waarin naar de in dit artikel omschreven
procedure wordt verwezen , leidt de voorzitter van het bij
Besluit 68 / 361 / EEG ( 3 ) ingestelde Permanent Veterinair
Comité , hierna „het Comité" te noemen , deze procedure
eigener beweging of op verzoek van een Lid-Staat onverwijld

Artikel 10

1.
De Commissie volgt het verloop van de Afrikaanse
varkenspest in Spanje en de uitvoering van het programma
bedoeld in artikel 1 .

Zij brengt de Lid-Staten daarvan geregeld , ten minste
eenmaal per jaar , in het Comité op de hoogte aan de hand van
de inlichtingen die zij heeft verkregen van de Spaanse
autoriteiten , die bij de indiening van de betalingsaanvragen
een uitvoerig verslag aan de Commissie richten , en eventueel
aan de hand van de verslagen van voor rekening van de
Gemeenschap handelende en door de Commissie aangewe
zen deskundigen die ter plaatse zijn geweest .
2.
Wanneer het nodig blijkt het uitroeiingsprogramma
tijdens de uitvoering ervan te wijzigen , met name om de
coördinatie met andere programma's zeker te stellen , wordt
volgens de procedure van artikel 9 een nieuw goedkeurings
besluit genomen .

in bij het Comité .
2.

In het Comité worden de stemmen van de Lid-Staten

gewogen overeenkomstig artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag .
De voorzitter neemt niet aan de stemming deel .

3.
De vertegenwoordiger van de Commissie dient een
ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt
over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de
voorzitter kan vaststellen op grond van de urgentie van de ter
behandeling voorgelegde vraagstukken . Het Comité spreekt
zich uit met een gekwalificeerde meerderheid van 54 stem
men .

H PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 .
( 2 ) PB nr . L 20 van 25 . 1 . 1978 , blz . 16 .
( 3 ) PB nr . L 255 van 18 . 10 . 1968 , blz . 23 .

Artikel 1 1

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje .

Gedaan te Brussel , 16 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. HOWE
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 december 1986

tot wijziging, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van Richtlijn 77 / 93 / EEG
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de
Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen
( 86 / 651 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

belang zijn voor de gehele Gemeenschap of delen daarvan , te

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal ,
inzonderheid op artikel 396 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( ! ),
Overwegende dat de Raad bij Richtlijn 77 / 93 / EEG ( 2 ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3768 / 85 ( 3 ),
een regeling heeft ingesteld tegen het binnenbrengen op het
grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor
plantaardige produkten schadelijke organismen ;
Overwegende dat , overeenkomstig de besluiten van de
Conferenties betreffende de toetreding van Spanje en Portu
gal tot de Europese Gemeenschappen , rekening moet worden
gehouden met de ecologische omstandigheden en de fytosa
nitaire situatie op het grondgebied van die Staten en op het
grondgebied van de andere Lid-Staten ;

verruimen tot Spanje en Portugal of speciale gebieden van die
Staten ;

Overwegende dat de bescherming tegen bepaalde andere
schadelijke organismen die van belang zijn voor Spanje en
Portugal of speciale gebieden van die Staten , dan wel voor
andere Lid-Staten of gebieden met overeenkomstige ecologi
sche omstandigheden , moet worden uitgebreid tot de betrok
ken Lid-Staten of gebieden ;

Overwegende dat de bescherming ten aanzien van bepaalde
planten die bekend staan als potentiële dragers van schade
lijke organismen , moet worden uitgebreid door het Konink
rijk Spanje en de Portugese Republiek toestemming te geven
de invoer van die planten te verbieden of te beperken ;
Overwegende dat moet worden voorzien in een overgangs
periode om die twee Staten in staat te stellen de nodige
maatregelen te treffen om aan Richtlijn 77 / 93 / EEG te
voldoen ,

Overwegende dat derhalve moet worden besloten om de
bescherming tegen bepaalde schadelijke organismen die van

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 77 / 93 / EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 1 , lid 2 , wordt vervangen door :

„2 .

Deze richtlijn is niet van toepassing op de Franse overzeese departementen , de Canarische

eilanden en Ceuta en Melilla .".

2 . Aan artikel 20 wordt het volgende lid toegevoegd :
„5 .
Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 maart 1987 aan deze richtlijn te
voldoen .

De andere Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om uiterlijk op dezelfde datum te voldoen aan de in deze richtlijn vervatte bepalingen met
betrekking tot Spanje en Portugal .".
3 . Bijlage I wordt als volgt gewijzigd :
a ) in deel A , onder a ), worden de volgende punten geschrapt :
9 . Rhagoletis cingulata ( Loew )
0 ) PB nr . C 68 van 24 . 3 . 1986 , blz . 166 .
( 2 ) PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1977 , blz . 20 .
( 3 ) PB nr . L 362 van 31 . 12 . 1985 , blz . 8 .
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10 . Rhagoletis fausta ( Osten Sacken )
11 . Rhagoletis pomonella ( Walsh );

b ) in deel A , onder a ), wordt het volgende punt toegevoegd :
,47 . Trypetidae ( niet-Europese soorten ):
a ) Rhagoletis cingulata ( Loew )
b ) Rhagoletis completa Cress
c) Rhagoletis fausta ( Osten Sacken )
d ) Rhagoletis pomonella ( Walsh )
e ) Anastrepha fraterculus (Wied .)
f) Anastrepha ludens ( Loew )
g ) Anastrepha mombinpraeoptans
h ) Ceratitis rosa Karsch

i ) Dacus cucurbitae Coq .
j ) Dacus dorsalis Hendel
k) Andere schadelijke Trypetidae , voor zover zij niet in Europa voorkomen";

c) in deel B , onder a ), worden de volgende punten geschrapt :
2 . Anastrepha fraterculus (Wied .)
3 . Anastrepha ludens ( Loew )
5 . Dacus dorsalis Hendel ;

d ) in deel B , onder a ), worden in de punten 1 , 6 , 7 , 8 , 11 , 12 , 14 en 15 de woorden „Spanje ,
Portugal" toegevoegd in de rechterkolom ;
e ) in deel B , onder a ), worden in punt 10 de woorden „Spanje ( Menorca en Ibiza ) en Portugal
( Azoren en Madeira )" toegevoegd in de rechterkolom ;
f) in deel B , onder a ), wordt in punt 10 bis het woord „Portugal" toegevoegd in de
rechterkolom ;

g) in deel B , onder b ), worden de woorden „Spanje , Portugal" toegevoegd in de rechterko
lom ;

h ) in deel B , onder c), worden in de punten 1 tot en met 5 bis , de woorden „Spanje , Portugal"
toegevoegd in de rechterkolom ;
i ) in deel B , onder d ), worden de woorden „Spanje , Portugal" toegevoegd in de rechterko
lom .

4 . Bijlage II wordt als volgt gewijzigd :

a ) in deel A , onder a ), worden in punt 10 de woorden „Viteus vitifolii ( Fitch )" vervangen door
„Dactulosphaira vitifoliae ( Fitch )";
b ) in deel B , onder a ), wordt het volgende punt toegevoegd :
„ 11 bis . Thaumetopoea

pityocampa Schiff.

Planten van Pinus L. , met uit

Spanje ( Ibiza )";

zondering van vruchten en
zaden

c) in deel B , onder a ), wordt in de punten 2 , 10 bis en 12 het woord „Spanje" toegevoegd in de
rechterkolom ;

d ) in deel B , onder a ), wordt in de punten 1 , 6,7 , 8 , 10 , 10 bis en 12 het woord „Portugal"
toegevoegd in de rechterkolom ;

e ) in deel B , onder b ), worden in punt 1 de woorden „Spanje, Portugal" toegevoegd in de
rechterkolom ;

f) in deel B , onder b), worden in punt 2 de woorden „Spanje , Frankrijk , Italië , Portugal"
toegevoegd in de rechterkolom ;

g) in deel B , onder c), wordt in de punten 1,2,4,4 bis , 5 en 6 het woord „Spanje" toegevoegd in de
rechterkolom ;

h ) in deel B , onder c), wordt in de punten 1 , 2 , 4 , 5 en 6 het woord „Portugal" toegevoegd in de
rechterkolom ;
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i ) in deel B , onder c), wordt het volgende punt toegevoegd :
„6 bis . Phytophtora
cinnamomi Rands

Avocado ( Persea Mill .), met
uitzondering van vruchten

Griekenland ( Kreta ),
Spanje , Italië ( Sicilië
en Calabrië ), Portugal
(Algarve)".

5 . Bijlage III wordt als volgt gewijzigd :

a ) in deel B worden in de punten 1 , 2 , 9 en 10 de woorden „Spanje , Portugal" toegevoegd in de
rechterkolom ;

b ) in deel B wordt het volgende punt toegevoegd :

„6 bis. Bast , alleen , van Eucalyptus

| Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal".

6 . Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd :
a ) in deel B , punt 7 bis :
— wordt het woord „Spanje" toegevoegd in de tweede kolom , onder A. 1 , en in de derde kolom
na het woord „Griekenland";

— wordt in de tweede kolom , onder A.l , het woord „Portugal" toegevoegd na het woord
„Italië" en in de derde kolom na het woord „Luxemburg";
b ) in deel B worden in punt 8 na het woord „Citrus" de woorden „Fortunella en Poncirus"
ingevoegd in de linkerkolom en worden de woorden „Spanje , Portugal" toegevoegd in de
rechterkolom ;

c) in deel B worden in punt 9 en punt 14 de woorden „Spanje (Menorca en Ibiza ), Portugal
( Azoren en Madeira )" toegevoegd in de derde kolom ;
d ) in deel B worden in punt 17 de woorden „Spanje , Frankrijk , Italië , Portugal" toegevoegd in de
rechterkolom ;

e) in deel B wordt in punt 18 het woord „Spanje" toegevoegd in de derde kolom ;
£) in deel B worden de volgende punten toegevoegd :
Het hout moet vóór verzending
aan een passend proces zijn
onderworpen of van de bast
zijn ontdaan en van oorsprong
zijn uit een gebied dat vrij is van
Phoracantha spp .

Griekenland ,

Officiële constatering dat de
planten afkomstig zijn uit ge

Spanje ( Ibiza )".

uitzondering van vruch
ten en zaden

bieden die niet met Thaumeto

,3 bis . Hout van Eucalyptus

5 bis . Planten van Pinus , met

Spanje , Frankrijk,
Italië , Portugal

poea pityocampa zijn besmet

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 1 maart 1987 aan deze richtlijn te voldoen .
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 18 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter

M. JOPLING
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 december 1986

tot wijziging van Richtlijn 76 / 625 / EEG betreffende de door de Lid-Staten te houden
statistische enquêtes , ten einde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen
vast te stellen

( 86 / 652 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Overwegende dat de Commissie voor het vervullen van de
taken , haar opgedragen bij het Verdrag, alsmede bij de
communautaire voorschriften betreffende de gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ,
informatie behoeft over het produktiepotentieel van andere
soorten fruitbomen dan die waarvoor in het kader van

Richtlijn 76 / 625 / EEG ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
86 / 84 / EEG ( 4 ), reeds enquêtes worden gehouden ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

voor ander gebruik dan als tafelappelen en -peren ,
alsmede van perziken , abrikozen , sinaasappelen , citroe
nen en kleine citrusvruchten . Het opnemen van appel- en
pereboomgaarden met variëteiten die uitsluitend
bestemd zijn voor ander gebruik dan als tafelappelen en
-peren , is facultatief.
Voor de toepassing van lid 2 van dit artikel en van de
artikelen 2 , 3 , 5 en 6 wordt de groep kleine citrusvruch
ten ( mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder
begrepen ; clementines , wilkings en andere kleine citrus
vruchten ) als één soort beschouwd .";
2 . Artikel 2 , lid 1 onder A , laatste alinea , wordt gelezen :

„De enquête betreffende perzik- en abrikozebomen
wordt alleen in Griekenland , Spanje , Frankrijk , Italië en
Portugal gehouden , terwijl ook die betreffende sinaasap
pel* en citroenbomen en bomen met kleine citrusvruch
ten alleen in Griekenland , Spanje , Frankrijk, Italië en
Portugal wordt gehouden , maar slechts dan wanneer een
van deze soorten citrusvruchten in significante aantallen
op het grondgebied van de Lid-Staat voorkomt .".

Artikel 2
Artikel 1

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Richtlijn 76 / 625 / EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 1 , lid 1 , wordt als volgt gelezen :

„1 .

Gedaan te Brussel , 18 december 1986 .

De Lid-Staten houden in 1987 , en vervolgens om

de vijf jaar , in het voorjaar enquêtes betreffende de op
hun grondgebied aanwezige boomgaarden bestemd voor
de produktie van tafelappelen en -peren , met uitzonde
ring van appelen en peren die uitsluitend zijn bestemd

(») PB nr . C 265 van 21 . 10 . 1986 , blz . 10 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 12 december 1986 ( nog niet verschenen in
het Publikatieblad ).

( 3 ) PB nr . L 218 van 11 . 8 . 1976 , blz . 10 .
( 4 ) PB nr . L 77 van 22 . 3 . 1986 , blz . 32 .

Voor de Raad
De Voorzitter

M. JOPLING
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 december 1986

inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handels
agenten

( 86 / 653 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 57 ,
lid 2 , en artikel 100 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

aanzien van de handelsagenten dient te worden uitgegaan
van de beginselen van artikel 117 van het Verdrag;

Overwegende dat een langere overgangsperiode moet wor
den toegekend aan bepaalde Lid-Staten die zich een bijzon
dere inspanning moeten getroosten om hun voorschriften ,
met name betreffende de vergoeding na beëindiging van de
overeenkomst tussen de principaal en de handelsagent , aan te
passen aan de eisen van deze richtlijn ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té ( 3 ),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Overwegende dat de beperkingen van de vrijheid van
vestiging en van het vrij verrichten van diensten voor de
werkzaamheden van tussenpersonen in handel , industrie en
ambacht bij Richtlijn 64 / 224 / EEG ( 4 ) zijn opgeheven ;

HOOFDSTUK I

Werkingssfeer

Overwegende dat de verschillen tussen de nationale wetge
vingen op het gebied van de handelsvertegenwoordiging
binnen de Gemeenschap de concurrentieverhoudingen en de
uitoefening van het beroep aanzienlijk beïnvloeden en de
mate waarin de handelsagenten in hun betrekkingen met hun
principalen worden beschermd , evenals de zekerheid in het

Artikel 1

1.

De in deze richtlijn voorgeschreven harmonisatiemaat

handelsverkeer , aantasten ; dat voorts deze verschillen de
totstandkoming en de werking van handelsagentuurovereen
komsten tussen een principaal en een handelsagent die in
verschillende Lid-Staten zijn gevestigd , ernstig kunnen

regelen zijn van toepassing op de wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de betrekkingen

belemmeren ;

van de rechtsstelsels van de Lid-Staten vereist , voor zover

2.
Handelsagent in de zin van deze richtlijn is hij die als
zelfstandige tussenpersoon permanent is belast met het tot
stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen
voor een ander , hierna te noemen „principaal", of met het tot
stand brengen en afsluiten van de verkoop of aankoop van
goederen voor rekening en in naam van de principaal .

zulks voor de goede werking van de gemeenschappelijke
markt noodzakelijk is ; dat in dit verband de verwijzingsregels
van het internationaal privaatrecht , zelfs indien zij zijn

3.
In de zin van deze richtlijn is een handelsagent in het
bijzonder niet :

Overwegende dat het goederenverkeer tussen de Lid-Staten
moet plaatsvinden onder soortgelijke omstandigheden als
binnen een enkele markt , hetgeen de onderlinge aanpassing

geünificeerd , de hierboven vermelde nadelen op het gebied
van de handelsvertegenwoordiging niet opheffen , en dat
daarom niet kan worden afgezien van de voorgestelde
harmonisatie ;

Overwegende ten dezen dat de rechtsbetrekkingen tussen de
handelsagent en de principaal met voorgang moeten worden
behandeld ;

tussen handelsagenten en hun principalen .

— een bestuurder van vennootschap of maatschap die de
bevoegdheid heeft als orgaan van de vennootschap of
maatschap namens deze op te treden ;
— een vennoot die handelt namens zijn medevennoten ;
— een bewindvoerder , een vereffenaar of een curator .

Overwegende dat bij een harmonisatie op de weg van de
vooruitgang van de wetgevingen van de Lid-Staten ten
(!) PB nr . C 13 van 18 . 1 . 1977 , blz . 2 en
PB nr . C 56 van 2 . 3 . 1979 , blz . 5 .

( 2 ) PB nr . C 239 van 9 . 10 . 1978 , blz . 17 .
( 3 ) PB nr . C 59 van 8 . 3 . 1978 , blz . 31 .
( 4 ) PB nr . 56 van 4 . 4 . 1964 , blz . 869 / 64 .

Artikel 2

1.

Deze richtlijn is niet van toepassing:

— op handelsagenten wier werkzaamheden niet worden
beloond ;
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HOOFDSTUK III

— op handelsagenten voor zover zij werkzaam zijn op
handelsbeurzen of op grondstoffenmarkten ;

Beloning

— op de instelling welke als „Crown Agents for Overseas
Governments and Administrations" bekend staat , zoals

die in het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van de wet van
1979 op de „Crown Agents" is opgericht , of op doch
terinstellingen hiervan .

2.
Elke Lid-Staat kan bepalen dat de richtlijn niet van
toepassing is op personen die de werkzaamheden van
handelsagent als een nevenberoep uitoefenen volgens de
wetgeving van deze Lid-Staat .

HOOFDSTUK II

Rechten en verplichtingen
Artikel 3

1.

De handelsagent dient in de uitoefening van zijn

bezigheden te waken over de belangen van de principaal en
loyaal en te goeder trouw te handelen .
2.

1.
Bij gebreke van een overeenkomst ter zake tussen de
partijen en onverminderd de toepassing van de dwingende
bepalingen van de Lid-Staten inzake beloningen , heeft de
handelsagent recht op een beloning overeenkomstig de in de
plaats waar hij zijn werkzaamheden verricht geldende
gebruiken bij de vertegenwoordiging van de goederen waar
op de agentuurovereenkomst betrekking heeft . Bij het ont
breken van dergelijke gebruiken heeft de handelsagent recht
op een redelijke beloning waarbij rekening wordt gehouden
met alle op de transactie betrekking hebbende elementen .
2.
Alle elementen van de beloning die variëren naar
gelang van het aantal zaken of de waarde daarvan , worden
geacht een provisie te zijn in de zin van deze richtlijn .
3.
De artikelen 7 tot en met 12 zijn niet van toepassing,
voor zover de handelsagent niet geheel of gedeeltelijk op
provisiebasis wordt beloond .

In het bijzonder moet de handelsagent :

a ) zich naar behoren wijden aan de onderhandelingen over
en , in voorkomend geval , aan het sluiten van de trans
acties waarmede hij wordt belast ;

b ) aan de principaal alle nodige inlichtingen verschaffen ,
waarover hij beschikt ;

c) de redelijke instructies opvolgen die de principaal hem
geeft .
Artikel 4

1.
In zijn betrekkingen met de handelsagent moet de
principaal zich loyaal en te goeder trouw gedragen .
2.

Artikel 6

In het bijzonder dient de principaal :

a ) aan de handelsagent de nodige documentatie ter beschik

king te stellen die betrekking heeft op de betrokken
goederen ;

b ) aan de handelsagent alle inlichtingen te verschaffen die
nodig zijn voor de uitvoering van de agentuurovereen
komst , in het bijzonder de handelsagent binnen een
redelijke termijn te waarschuwen wanneer hij voorziet
dat het aantal handelstransacties aanzienlijk geringer zal

zijn dan die welke de handelsagent normaliter had
kunnen verwachten .

3 . De principaal dient de handelsagent voorts binnen een
redelijke termijn op de hoogte te stellen van zijn aanvaarding,
weigering of niet-uitvoering van een handelstransactie die de
handelsagent heeft aangebracht .

Artikel 7

1.
Voor een tijdens de duur van de agentuurovereen
komst gesloten handelstransactie heeft de handelsagent recht
op de provisie :

a ) indien de transactie is gesloten dank zij zijn optreden ,
of

b ) indien de transactie is gesloten met een derde die in een
eerder stadium door hem als klant was aangebracht voor
een dergelijke transactie .
2.
Voor een tijdens de duur van de agentuurovereen
komst gesloten transactie heeft de handelsagent eveneens
recht op de provisie
— indien hem een bepaald geografisch gebied of een bepaal
de groep personen is toegewezen ,

— of indien hij ten aanzien van een bepaald geografisch
gebied of een bepaalde groep personen het alleenrecht
heeft ,

en de transactie werd gesloten met een klant uit dat gebied of
uit die groep .

De Lid-Staten moeten één van de beide hierboven genoemde
mogelijkheden in hun wetgeving opnemen .

Artikel 8

Voor een handelstransactie die na het einde van de agentuur

overeenkomst wordt gesloten , heeft de handelsagent recht op
Artikel 5

De partijen mogen niet afwijken van het bepaalde in de
artikelen 3 en 4 .

de provisie :

a ) indien de transactie hoofdzakelijk aan de door hem

tijdens de duur van de agentuurovereenkomst aan de dag
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gelegde activiteit is te danken en is gesloten binnen een
redelijke termijn te rekenen vanaf het einde van deze
overeenkomst , of

b ) indien , overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in
artikel 7 , de bestelling van de derde door de principaal of
door de handelsagent is ontvangen vóór het einde van de
agentuurovereenkomst .

Artikel 9

De handelsagent heeft geen recht op de provisie bedoeld in
artikel 7 indien deze krachtens artikel 8 verschuldigd is aan
de vorige handelsagent , tenzij uit de omstandigheden voort
vloeit dat het billijk is de provisie tussen de handelsagenten te
verdelen .
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dag van de maand volgende op het kwartaal waarin de
provisie verschuldigd is geworden . Deze opgave omvat alle
van belang zijnde gegevens op grond waarvan de provisie
bedragen zijn berekend .
2.
De handelsagent heeft het recht te verlangen dat hem
alle gegevens worden verstrekt waarover de principaal
beschikt , in het bijzonder uittreksels uit de boekhouding,
indien de agent deze nodig heeft om na te gaan hoeveel
provisie hem verschuldigd is .
3.
Van de leden 1 en 2 mag niet bij overeenkomst worden
afgeweken ten nadele van de handelsagent .

4.
Deze richtlijn is niet van invloed op de nationale
voorschriften van de Lid-Staten die de handelsagent het recht
van inzage in de boekhouding van de principaal toeken
nen .

Artikel 10

1.
De provisie is verschuldigd zodra en voor zover een van
de volgende omstandigheden zich voordoet :
HOOFDSTUK IV

a ) de principaal heeft de transactie uitgevoerd ,

Sluiting en beëindiging van de agentuurovereenkomst

b ) de principaal had de transactie krachtens de overeen
komst met de derde moeten uitvoeren ,

c) de derde heeft de transactie uitgevoerd .

2.
De provisie is uiterlijk verschuldigd wanneer de derde
zijn deel van de transactie heeft uitgevoerd , of dit zou hebben
moeten doen , indien de principaal zijn deel van de transactie
had uitgevoerd .
3.
De provisie wordt uiterlijk op de laatste dag van de
maand volgende op het kwartaal waarin zij verschuldigd is
geworden , betaald .

Artikel 13

1.
Op verzoek kan ieder der partijen een ondertekend
geschrift van de andere partij verkrijgen dat de inhoud van de
overeenkomst met inbegrip van die van de latere wijzigingen
bevat . Van dit recht kan geen afstand worden gedaan .
2.
Lid 1 verhindert een Lid-Staat niet te bepalen dat een
agentuurovereenkomst slechts geldt , als zij op schrift is
gesteld .

4.
Van de leden 2 en 3 mag niet bij overeenkomst worden
afgeweken ten nadele van de handelsagent .
Artikel 14
Artikel 11

1.

Het recht op provisie kan slechts vervallen indien en

voor zover :

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
na afloop van de termijn door beide partijen wordt voortge
zet , wordt geacht in een overeenkomst voor onbepaalde tijd
te zijn omgezet .

— vaststaat dat de overeenkomst tussen de derde en de

principaal niet zal worden uitgevoerd en
— de niet-uitvoering niet terug te voeren is op omstandig
heden die aan de principaal te wijten zijn .
2.
Provisie die de handelsagent reeds heeft ontvangen ,
wordt terugbetaald als het desbetreffende recht is verval

Artikel 15

1.
Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aan
gegaan , kan elke partij haar met inachtneming van een
opzeggingstermijn beëindigen .

len .

3.
Van lid 1 mag niet bij overeenkomst worden afgewe
ken ten nadele van de handelsagent .

2.
De opzeggingstermijn bedraagt een maand gedurende
het eerste jaar van de overeenkomst , twee maanden indien
het tweede jaar is ingegaan , drie maanden indien het derde
jaar is ingegaan en gedurende de navolgende jaren . De
partijen mogen geen kortere termijnen overeenkomen .

Artikel 12

3.

1.
De principaal verstrekt de handelsagent een opgave
van de verschuldigde provisies en wel uiterlijk op de laatste

De Lid-Staten kunnen een opzeggingstermijn van vier

maanden voorschrijven voor het vierde jaar van de overeen
komst, één van vijf maanden voor het vijfde jaar en één van
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zes maanden voor het zesde jaar en de navolgende jaren . Zij
mogen bepalen dat de partijen geen kortere termijnen mogen
overeenkomen .

c) De toekenning van deze vergoeding laat het recht van
de handelsagent om schadevergoeding te vorderen
onverlet .

4.
Indien de partijen langere dan de in de leden 2 en 3
bedoelde termijnen overeenkomen , dan mag de door de
principaal in acht te nemen termijn niet korter zijn dan de
door de handelsagent in acht te nemen termijn .
5.
Behoudens andersluidende afspraken tussen de par
tijen moet het einde van de opzeggingstermijn samenvallen
met het einde van een kalendermaand .

6.
Dit artikel is van toepassing wanneer een overeen
komst voor bepaalde tijd ingevolge artikel 14 wordt omgezet
in een overeenkomst voor onbepaalde tijd , met dien verstan
de dat bij de berekening van de opzeggingstermijn de tijd
voorafgaande aan de omzetting wordt meegerekend .
Artikel 16

Deze richtlijn kan niet van invloed zijn op de toepassing van
het recht van de Lid-Staten wanneer daarin is bepaald dat de
overeenkomst zonder opzeggingstermijn kan worden beëin
digd :

a ) indien een van de partijen geheel of gedeeltelijk in
gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen ;
b ) in geval van uitzonderlijke omstandigheden .

Artikel 17

1.
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3.
De handelsagent heeft recht op herstel van het nadeel
dat hem als gevolg van de beëindiging van zijn betrekkingen
met de principaal wordt berokkend .
Dit nadeel vloeit in het bijzonder voort uit de beëindiging van
de overeenkomst onder omstandigheden waarbij :

— de handelsagent niet de provisies krijgt die hij bij normale
uitvoering van de overeenkomst zou hebben ontvangen ,
waardoor de principaal een aanzienlijk voordeel geniet
van de activiteiten van de handelsagent ;
— en / of de handelsagent niet de kosten en uitgaven kan
dekken die hij op advies van de principaal ten behoeve
van de uitvoering van de overeenkomst op zich heeft
genomen .

4.
Het in lid 2 bedoelde recht op vergoeding of het in lid 3
bedoelde recht op herstel van het nadeel ontstaat eveneens
wanneer door het overlijden van de handelsagent de over
eenkomst wordt beëindigd .
5.
De handelsagent verliest het recht op vergoeding in de
in lid 2 bedoelde gevallen of op herstel van het nadeel in de in
lid 3 bedoelde gevallen , indien hij de principaal niet binnen
een jaar na de beëindiging van de overeenkomst ervan in
kennis heeft gesteld dat hij voornemens is zijn rechten
geldend te maken .
6.
Binnen acht jaar na kennisgeving van deze richtlijn legt
de Commissie aan de Raad een verslag voor over de
uitvoering van dit artikel en legt , in voorkomend geval ,
wijzigingsvoorstellen voor .

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te

bewerkstelligen dat de handelsagent , na de beëindiging van
de overeenkomst, vergoeding volgens lid 2 of herstel van het
nadeel volgens lid 3 krijgt .
2 . a ) De handelsagent heeft recht op een vergoeding indien
en voor zover :

— hij de principaal nieuwe klanten heeft aange
bracht of de transacties met de bestaande klanten

aanzienlijk heeft uitgebreid en de transacties met
deze klanten de principaal nog aanzienlijke voor
delen opleveren , en
— de betaling van deze vergoeding billijk is , gelet op
alle omstandigheden , in het bijzonder op de uit de
transacties met deze klanten voortvloeiende pro
visie , die voor de handelsagent verloren gaat . De
Lid-Staten kunnen bepalen dat genoemde
omstandigheden ook het al dan niet toepassen
van het concurrentiebeding in de zin van
artikel 20 kunnen omvatten .

b ) Het bedrag van de vergoeding mag niet meer bedra
gen dan een cijfer dat overeenkomt met een jaarlijkse
vergoeding berekend op basis van het jaarlijkse
gemiddelde van de beloning die de handelsagent de
laatste vijf jaar heeft ontvangen of, indien de over
eenkomst minder dan vijf jaar heeft geduurd , bere
kend over het gemiddelde van die periode .

Artikel 18

De vergoeding of het herstel op grond van artikel 17 , is niet
verschuldigd :
a ) indien de principaal de overeenkomst heeft beëindigd
vanwege een aan de handelsagent te wijten omstandig
heid die krachtens het nationale recht aanleiding is tot
beëindiging van de overeenkomst zonder opzeggingster
mijn ;

b ) indien de handelsagent de overeenkomst beëindigd heeft ,
tenzij deze beëindiging wordt gerechtvaardigd door
omstandigheden die de principaal kunnen worden toe
gerekend of wordt gerechtvaardigd door leeftijd , invali
diteit of ziekte van de handelsagent op grond waarvan
redelijkerwijs niet meer van hem kan worden gevergd dat
hij zijn werkzaamheden voortzet ;

c) indien de handelsagent , overeenkomstig een afspraak
met de principaal , zijn rechten en verplichtingen uit
hoofde van de agentuurovereenkomst aan een derde
overdraagt .

Artikel 19

Voordat de overeenkomst is beëindigd , mogen de partijen
niet ten nadele van de handelsagent van de bepalingen van de
artikelen 17 en 18 afwijken .
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Artikel 20

Artikel 22

1.
In deze richtlijn wordt een beding waarin wordt
bepaald dat de handelsagent na het einde van de overeen
komst in zijn beroepswerkzaamheden wordt beperkt , aange
duid als concurrentiebeding .

1.
De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking
treden om vóór 1 januari 1990 aan deze richtlijn te voldoen .
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis . Deze
bepalingen zijn vanaf hun inwerkingtreding ten minste van
toepassing op de nadien gesloten overeenkomsten .

2.

Een concurrentiebeding is alleen geldig indien en voor

zover het :

a ) schriftelijk is aangegaan , en

b ) betrekking heeft op het geografische gebied of de groep
klanten en het geografische gebied die aan de handels
agent waren toevertrouwd alsmede op het soort goede
ren waarvan hij krachtens de bepalingen van de overeen
komst de vertegenwoordiging had .
3.
Het concurrentiebeding is slechts geldig voor een
tijdvak van ten hoogste twee jaar na het einde van de

Zij worden uiterlijk op 1 januari 1994 van toepassing op de
lopende overeenkomsten .

2.
Vanaf de datum van kennisgeving van de richtlijn delen
de Lid-Staten aan de Commissie de voornaamste wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van nationaal recht mede
die zij op het door de richtlijn bestreken gebied vaststel
len .

overeenkomst .

3.
Voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt de in
lid 1 bedoelde datum 1 januari 1990 echter vervangen door
de datum 1 januari 1994 .

4.
Dit artikel laat de bepalingen van nationaal recht
onverlet die de geldigheid of toepasselijkheid van concurren
tiebedingen verder beperken of die voorschrijven dat de
rechter de verplichtingen die voor de partijen uit een dergelijk

Voor Italië wordt die datum vervangen door 1 januari 1993
voor wat de uit artikel 17 voortvloeiende verplichtingen
betreft .

beding voortvloeien , kan matigen .
Artikel 23
HOOFDSTUK V

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Algemene en slotbepalingen
Gedaan te Brussel , 18 december 1986 .
Artikel 21

Voor de Raad

Geen enkele bepaling van deze richtlijn kan de Lid-Staten
ertoe verplichten het vrijgeven van gegevens voor te schrijven
indien zulks in strijd is met de openbare orde .

De Voorzitter

M. JOPLING
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 december 1986

tot wijziging van Richtlijn 79 / 174 / EEG inzake het programma voor de bescherming van het
dal van de Hérault tegen overstromingen
( 86 / 654 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
" Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Artikel 1

Artikel 6 , lid 1 , van.Richtlijn 79 / 174 / EEG wordt vervangen
Gezien het voorstel van de Commissie ( J ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Overwegende dat in artikel 6 , lid 1 , van Richtlijn 79 /
174 / EEG ( 3 ) is bepaald dat de duur van de gemeenschappe
lijke actie zeven jaar bedraagt , te rekenen vanaf de datum
waarop die richtlijn van toepassing wordt; dat deze termijn
op 8 mei 1986 is verstreken ;

door :

„ 1 . De duur van de actie bedraagt tien jaar , te rekenen
vanaf de datum waarop deze richtlijn van toepassing
wordt .".

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Franse Republiek .
Gedaan te Brussel , 18 december 1986 .

Overwegende dat de bij Richtlijn 79 / 174 / EEG bedoelde
werkzaamheden niet zullen kunnen worden voortgezet en
niet zullen kunnen worden voltooid binnen de oorspronke
lijk vastgestelde termijn ,

(») PB nr . C 276 van 1 . 11 . 1986 , blz . 10 .
(2 ) Advies uitgebracht op 12 december 1986 (nog niet verschenen in
het Publikatieblad ).

( 3 ) PB nr . L 38 van 14 . 2 . 1979 , blz . 18 .

Voor de Raad
De Voorzitter

M. JOPLING
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 18 december 1986

betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn
75 / 268 / EEG ( Frankrijk)
( 86 / 655 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Richtlijn 75 / 268 / EEG van de Raad van 28 april
1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige
probleemgebieden ( J ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
( EEG ) nr . 797 / 85 ( 2 ), inzonderheid op artikel 2 , lid 2 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de twee soorten gebieden die aan de
Commissie zijn gemeld voldoen aan de voorwaarden van
artikel 3 , leden 4 en 5 , van Richtlijn 75 / 268 / EEG ; dat het in
het eerste geval inderdaad gaat om gebieden waar ontvolking
dreigt , landschapsverzorging onmisbaar is en die uit agrari
sche gebieden bestaan die wat de natuurlijke produktieom
standigheden betreft homogeen zijn , en in het tweede geval ,
om gebieden met specifieke handicaps ;
Overwegende dat volgens de door de betrokken Lid-Staat
verstrekte gegevens deze gebieden over toereikende collectie
ve voorzieningen beschikken ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ),
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Overwegende dat bij Richtlijn 75 / 271 / EEG van de Raad
van 28 april 1975 betreffende de communautaire lijst van
agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75 /
26 8 / EEG (4 ), aangevuld bij de Richtlijnen 76 / 401 /
EEG ( 5 ), 76 / 631 / EEG ( 6 ) en 77 / 178 / EEG ( 7 ), de gebieden
in de Franse Republiek zijn aangewezen die worden aange
merkt als probleemgebieden in de zin van de artikelen 3 , 4 en
5 van Richtlijn 75 / 268 / EEG ;

Overwegende dat de Regering van de Franse Republiek de
Commissie overeenkomstig artikel 2 , lid 1 , van Richtlijn
75 / 268 / EEG heeft verzocht om uitbreiding van de commu

nautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van
artikel 3 , lid 4 , van die richtlijn op grond van de in Richtlijn
75 / 271 / EEG vermelde criteria ;

Overwegende dat dit verzoek betrekking heeft op de indeling
van 474 421 hectare waarvan 237 985 hectare in de zin van

artikel 3 , lid 4 , van Richtlijn 75 / 268 / EEG en 236 436
hectare in de zin van artikel 3 , lid 5 , van die richtlijn ;

(!) PB nr. L 128 van 19 . 5 . 1975 , blz . 1 .
( 2 ) PB nr . L 93 van 30 . 3 . 1985 , blz . 1 .
( 3 ) Advies uitgebracht op 12 december 1986 (nog niet verschenen in
het Publikatieblad ).

(4)
(5)
(«)
(7)

PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr .
nr .

L
L
L
L

128 van 19 .
108 van 26 .
223 van 16 .
58 van 3 . 3 .

5 . 1975 , blz . 33 .
4 . 1976 , blz . 22 .
8 . 1976 , blz . 7 .
1977 , blz . 22 .

Artikel 1

De in de bijlage vermelde gebieden op het grondgebied van de
Franse Republiek maken deel uit van de communautaire lijst
van agrarische probleemgebieden in de zin van artikel 3 ,
leden 4 en 5 , van Richtlijn 75 / 268 / EEG .
Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Franse Republiek.
Gedaan te Brussel , 18 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter

M. JOPLING
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
I — ZONES DÉFAVORISÉES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 75 / 268 / CEE
Zones a ajouter :

COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES

CANTONS

18 — Departement du Cher
Arrondissement de Bourges
Sancergues

Marseilles-les-Aubigny
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond

La Guerche-sur-l'Aubois

Âpremont-sur-Allier , La chapelle-Hugon , Le Chautay , Cours-les-Barres , Cuffy , Germigny
l'Exempt , La Guerche-sur-l'Aubois , Jouet-sur-l'Aubois , Torteron

Nérondes

Blet , Charly , Croizy , Flavigny , Ignol , Nérondes , Ourouer-les-Bourdelins, Saint-Hilaire-de
Gondilly , Tendron

Sancoins

Augy-sur-l'Aubois , Givardon , Grossouvre , Mornay-sur-Allier , Neuilly-en-Dun , Neuvy-le-Bar
rois , Sagonne , Saint-Aignan-des-Noyers , Sancoins , Vereaux

Charenton-du-Cher

Bannegon , Bessais le Fromental , Charenton-du-Cher , le Pondy , Saint Pierre-les-Etieux ,
Vernais

31 — Département de la Haute-Garonne
Arrondissement de Toulouse
Caraman

Albiac , Beauville , Le Faget , Francarville , Louvens-Lauragais , Mascarville , Prunet , Saussens ,
Toutens , Vendine

Fronton

Bouloc , Fronton , Gargas , Vacquiers , Villaudric , Villeneuve-lès-Bouloc

Lanta

Aigrefeuille , Aurin , Bourg-Saint-Bernard , Lanta , Lauzerville , Preserville , Sainte-Foy-d'Aigre

Montastruc-la-Conseillère

Azas , Bessières , Buzet / Tarn , Gemil , Montjoire , Montpitol , Paulhac , Roquesrière ,

feuille , Saint-Pierre-de-Lages , Tarabel , Vallesvilles
Saint-Jean-Lherm
Nailloux

Caignac , Gibel , Mauvaisin , Monestrol Montgeard , Nailloux , Saint-Léon , Seyre

Revel

Belesta-en-Lauragais , Falga , Juzes , Maurens , Montegut Lauragais , Mourvilles Hautes ,
Nogaret , Revel , Saint-Felix-Lauragais , Saint-Julia , Vaudreuille , Vaux , Roumens

Verfeil

Bonrepos Riquet , Gaure , Lavalette , Saint-Marcel-Paulel , Saint-Pierre , Verfeil
Avignonet-Lauragais , Beauteville , Cessales , Folcarde , Gardouch , Lagarde , Lux , Mont
clar-Lauragais , Montesquieu-Lauragais , Montgaillard-Lauragais , Renneville , Rieumajou ,

Villefranche-de-Lauragais

Saint-Germier , Saint-Rome , Saint-Vincent , Trebons-sur-la-Grasse , Vallegue , Vieillevigne ,
Villefranche
Villemur-sur-T arn

Bondigoux , Le Born , Layrac-sur-Tarn , Magdelaine-sur-Tarn , Mirepoix-sur-Tarn , Villema
tier , Villemur-sur-Tarn

47 — Département de Lot-et-Garonne
Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot
Castillonnes

Cahuzac , Castillonnes , Douzains , Ferrensac , Lalandusse , Lougratte , Montauriol , Serignac
Peboudou

Monflanquin

Lacaussade , Laussou , Monflanquin , Monségur , Montagnac-sur-Lède , Paulhiac , Saint-Aubin ,
Salles , Sauvetat-sur-Lède ( la ), Savignac-sur-Leyze

Villereal

Bournel , Devillac , Doudrac , Mazières-Naresse , Montaut , Rayet , Saint-Etienne-de-Villereal ,
Saint-Eutrope-de-Born , Villeréal

Cancon

Beaugas , Cancon , Casseneuil , Castelnaud-de-Gratecombe , Monbahus , Monviel , Moulinet ,
Pailloles , Saint-Maurice-de-Lestajel , Boudy-de-Beauregard

Monclar

Montastruc , Saint-Pastour , Tombebœuf, Tourtrès , Villebramar
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COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES

Lauzun

Agnac , Allemans-du-Dropt , Armillac , Bourgougnague , Laperche , Lauzun , Lavergne , Mira
mont-de-Guyenne , Montignac-de-Lauzun , Peyriere , Puysserampion , Roumagne , Saint-Co
lomb-de-Lauzun , Saint-Pardoux-Isaac , Segalas

Seyches

Cambes , Escassefort , Lachapelle , Montignac-Toupinerie , Puymiclan , Saint-Avit , Saint-Bar
thélémy-d-Agenais , Seyches
Arrondissement de Nérac

Casteljaloux

Leyritz-Moncassin , Villefranche-du-Queyran

Mezin

Lannes (y compris : Villeneuve-de-Mezin ), Mezin , Poudenas , Saint-Maure-de-Peyriac ,
Saint-Pé-Saint-Simon

89 — Département de l'Yonne
Arrondissement d'Auxerre

Toucy

Beauvoir, Diges , Dracy , Égleny , Fontaines , Lalande , Leugny , Levis , Lindry , Moulins-sur
Ouanne , Parly , Pourrain , Toucy , Villiers-Saint-Benoît (y compris la Villotte )

Aillant-sur-Tholon

Merry-la-Vallée , Les Ormes , Sommecaise

Charny

Chevillon , Dicy , La Ferté-Loupière , Perreux , Prunoy , Villefranche-Saint-Phal
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II — ZONES DEFAVORISEES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DE LA DIRECTIVE 75 / 268 / CEE

Zones à ajouter :

COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES

CANTONS

17 — Département de la Charente-Maritime
Arrondissement de la Rochelle

La Jarrie

Anais

Marans

Longeves

Courçon

Ferrières

Arrondissement de Rocbefort
Saint-Agnant

Champagne

Surgères

Saint-Pierre-d'Amilly , Saint-Saturnin-du-Bois , Saint-Mard , Vandré , Marsais

Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély
Loulay

Bernay , Courant , Lozay , Dœuil-sur-le-Mignon , Migré , Saint-Félix

Saint-Jean-d'Angély

Landes , Voissay

Saint-Savinien

Les Nouillers , Taillebourg

Tonnay-Boutonne

Annezay , Saint-Crépin , Saint-Laurent-de-la-Barrière , Chautemerle-sur-la-Soie , Saint-Loup ,
Chervettes , Nachamps , Puyrolland , Tonnay-Boutonne , Torxé , Puy-du-Lac , Saint-Crépin
Arrondissement de Saintes

Saujon

Balanzac

Saintes-Sud

Écurat

Saint-Porchaire

Crazannes , Les Essards , Le Mung , Plassay , Port-d'Envaux , Sainte-Gemme , Sainte-Radegonde ,
Saint-Sulpice-d'Arnoult , Soulignonne
Arrondissement de Jonzac

Montendre

Rouffignac

Mirambeau

Saint-George-des-Agouts

Montlieu-la-Garde

Saint-Palais-de-Négrignac

26 — Département de la Drôme
Arrondissement de Valence

Saint-Donnat-sur-l'Herbasse

Arthémonay

Romans-sur-Isere

Crépol , Geyssans , Le Chalon , Saint-Michel-sur-Savasse

Le Grand-Serre

Hauterives

Saint-Valher

Ratières , Saint-Avit

Grignan

Montjoyer , Salles-sous-Bois , Réauville , Roussas
La Touche , Portes-en-Valdaine , Rochefort-en-Valdaine

Montélimar

31 - Département de la Haute-Garonne
Arrondissement de Muret
Auterive

Miremont

Carbonne

Carbonne , Longages , Mauzac , Noe , Peyssies

Cazères

Cazères , Marignac-Laspeyres , Martres-Tolosane, Palaminy , Boussens

Cintegabelle

Aignes , Cintegabelle

Le Fousseret

Lafitte-Vigordane , Saint-Élix-le-Château

Rieumes

Berat

Rieux-Volvestre

Lavelanet-de-Comminges , Saint-Julien , Salles-sur-Garonne
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COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES

Arrondissement de Toulouse
Grenade

Larra

Nailloux

Calmont

Barbazan

Huos , Martres-de-Rivière , Pointis-de-Rivière

Montrejeau

Bordes-de-Rivière , Clarac

Saint-Gaudens

Estancarbon , Labarthe-Inard , Miramont-de-Comminges
Beauchalot , Lestelle-Saint-Martory , Mancioux , Saint-Martory

Arrondissement de Saint-Gaudens

Saint-Martory

38 — Département de l'Isere
Arrondissement de Grenoble
Saint-Marcellin

Montagne , Saint-Antoine , Sainte-Marcellin , Saint-Vérand

Saint-Étienne-de-Geoirs

Saint-Pierre-de-Bressieux , Saint-Siméon-de-Bressieux

Vinay

Vinay

Vif

Claix

Pont-en-Royans

Saint-Pierre-de-Chérennes

Touvet

Barraux , La Buissière , La Flachère , Saint-Vincent-de-Mercuze

42 — Département de la Loire
Arrondissement de Roanne

Roanne-Nord

Le Bénisson-Dieu , Briennon , Mably

Roanne-Sud

Pouilly-les-Nonains , Saint-Léger-sur-Roanne, Villemontais , Lentigny , Ouches , Villerest
Noailly , Saint-Germain-Lespinasse , Saint-Romain-la-Motte , Andierle , Saint-Haon-le-Vieux ,

Saint-Haon-le-Châtel
Perreux

La Pacaudière
Charlieu

Renaison , Saint-André-d'Apchon , Saint-Alban-les-Eaux
Commelle-Vernay , Notre-Dame-de-Boisset , Parigny , Perreux , Saint-Vincent-de-Boisset
La Pacaudière , Saint-Forgeux-Lespinasse , Saint-Martin-d'Estreaux , Vivans , Changy
Pouilly-sous-Charlieu , Charlieu , Saint-Nizier-sous-Charlieu , Saint-Pierre-la-Noaille , Vougy ,
Chaudon

Saint-Symphorien-de-Lay

Pradines

45 — Département du Loiret
Arrondissement de Montagris
Châteaurenard

Melleroy

Châtillon-Coligny

Aillant-sur-Milleron , Châtillon-Coligny , Le Charme , Dammarie-sur-Loing , Sainte-Gene
viève-des-Bois , Saint-Maurice-sur-Aveyron

Briare

Adon , Batilly-en-Puisaye , Breteau , Briare , Bonny-sur-Loire , La Bussière , Champoulet , Escri
gnelles , Feins-en-Gâtinais, Faverelles , Dammarie-en-Puisaye , Ousson-sur-Loire , Ouzouer

Gien

Boismorand , Gien , Poilly-lez-Gien , Saint-Brisson-sur-Loire , Saint-Martin-sur-Ocre
Autry-le-Châtel , Beaulieu , Cernoy-en-Berry , Châtillon-sur-Loire , Pierrefitte-ès Bois , Saint-Fir

sur-Trézée , Thau
Châtillon-sur-Loire

min-sur-Loire-

89 — Département de l'Yonne
Arrondissement d'Auxerre

Charny

Chambeugle , Charny , Chêne-Arnoult , Fontenouilles , Grand-Champ , Malicorne , Saint-De

Bleneau

Bleneau , Champcevrais, Champignelles (y compris Louesmes), Rogny-les-Sept-Écluses,

Saint-Fargeau

Lavau , Mezilles , Saint-Fargeau (y compris Ronchères et Septifonds ), Saint-Martin-des

Saint-Sauveur

Fontenoy , Lainsecq , Moutiers , Sainpuits , Sainte-Colombe-sur-Loing , Saints , Saint-Sau

nis-sur-Ouanne , Marchais-Beton , Saint-Martin-sur-Ouanne
Saint-Privé , Tonnerre-en-Puisaye , Villeneuve-les-Genêts
Champs

veur-en-Puisaye , Sougères-en-Puisaye , Thury , Treigny (y compris Perreuse )
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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 22 december 1986

tot wijziging van Beschikking 71 / 143 / EEG houdende instelling van een mechanisme voor
financiële bijstand op middellange termijn
( 86 / 656 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen
103 en 108 ,

Gezien het voorstel van de Commissie , ingediend na raad
pleging van het Monetair Comité ,

Overwegende dat de Raad bij Beschikking 71 / 143 / EEG ( 1 ),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en
Portugal , een mechanisme voor financiële bijstand op mid
dellange termijn heeft ingesteld dat oorspronkelijk gold voor
een periode van vier jaar , te rekenen vanaf 1 januari

1 . Artikel 1 , lid 2 , wordt vervangen door :
„2 . Deze verplichting geldt tot en met 3 1 december 1988 ,
tenzij vóór deze datum de definitieve fase van het
Europees Monetair Stelsel ingaat .".
2 . De bijlage wordt vervangen door:
„BIJLAGE

De in artikel 1 , lid 1 , van deze beschikking bedoelde
maxima der verbintenissen zijn de volgende :
Lid-Staat

in miljoen

in % van

Ecu

het totaal

1972 ;
België

875

Overwegende dat de geldigheidsduur van dit mechanisme

Denemarken

407

verschillende malen werd verlengd , laatstelijk met twee jaar
tot en met 31 december 1986 , bij Beschikking 84 / 655 /

Duitsland

EEG (*);

Overwegende dat het dienstig is de verplichtingen van de

2 715
235

Griekenland

1 132

Spanje
Frankrijk

Lid-Staten in stand te houden tot de definitieve fase van het

Ierland

Europees Monetair Stelsel ingaat ;

Italië

2 715

158
1 810

Luxemburg

31

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1131 / 85 ( 3 ) het

Nederland

905

maximum van het uit hoofde van het mechanisme der

Portugal
Verenigd Koninkrijk

communautaire leningen ter ondersteuning van de betalings
balansen van de Lid-Staten uitstaande bedrag werd verhoogd
met 2 miljard Ecu ; dat deze verhoging gepaard moet gaan
met een overeenkomstige verlaging van het totaal van de in
artikel 1 , lid 1 , van Beschikking 71 / 143 / EEG bedoelde
verbintenissen , zodat het maximum van de communautaire

kredietverlening op middellange termijn uit hoofde van de
ondersteuning van de betalingsbelansen van de Lid-Staten
globaal genomen ongewijzigd blijft,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

227
2 715

Totaal EEG

13 925

6,28
2,92
19,50
1,69
8,13
19,50
1,13
13,00
0,22
6,50
1,63
19,50
100,00 .".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 22 december 1986 .
Voor de Raad

Artikel 1

Beschikking 71 / 143 / EEG wordt als volgt gewijzigd:

(') PB nr. L 73 van 27 . 3 . 1971 , blz . 15 .
( 2 ) PB nr. L 341 van 29 . 12 . 1984 , blz . 90 .
( 3 ) PB nr. L 118 van 1 . 5 . 1985 , blz . 59 .

De Voorzitter
G. SHAW
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 december 1986

tot wijziging van Besluit 85 /8 / EEG betreffende een specifieke communautaire actie ter
bestrijding van de armoede
( 86 / 657 / 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 Comi

té ( 3 ),

Overwegende dat Besluit 85 / 8 / EEG ( 4 ) de toepassing moge
lijk maakt van een programma tot bestrijding van de
armoede in de Gemeenschap ;
Overwegende dat genoemd besluit de tenuitvoerlegging heeft
mogelijk gemaakt van een specifieke communautaire actie
die betrekking heeft op de periode 1985 tot en met 1988 , in
tien Lid-Staten ;

Overwegende dat ingevolge de toetreding van Spanje en
Portugal tot de Europese Gemeenschappen deze in uitvoering
zijnde communautaire actie dient te worden uitgebreid ten
einde deze twee Lid-Staten daarbij te betrekken ;

Overwegende dat het bedrag dat voor de uitvoering van de in
genoemd besluit bedoelde maatregelen noodzakelijk wordt
geacht bijgevolg moet worden verhoogd ,
BESLUIT :

Artikel 1

Artikel 2 , eerste alinea , van Besluit 85 / 8 / EEG wordt
vervangen door :

„Het bedrag dat voor de uitvoering van de in artikel 1
bedoelde maatregelen noodzakelijk wordt geacht beloopt
29 miljoen Ecu voor vier jaar ( 1985— 1988 ).".
Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen. Het wordt van kracht op de
vijfde dag volgende op die van zijn bekendmaking .
Gedaan te Brussel , 22 december 1986 .
Voor de Raad

Overwegende dat derhalve concrete acties ten uitvoer moeten
worden gelegd , zoals bedoeld in artikel 1 van voornoemd
besluit, om kansarmen in deze twee Lid-Staten te helpen ;

(>)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr .
nr .

C 151 van
C 227 van
C 263 van
L 2 van 3 .

17 . 6 . 1986 , blz . 4 .
8 . 9 . 1986 , blz . 152 .
20 . 10 . 1986 , blz . 16 .
1 . 1985 , blz . 24 .

De Voorzitter
G. SHAW
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 december 1986

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de
voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële
compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en
de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de
periode van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari 1988
( 86 / 658 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal ,
inzonderheid op artikel 155 , lid 2 , onder b ), en artikel 167 ,
lid 3 ,

Overwegende dat het voor een hervatting van de na 3 1 mei
1986 onderbroken visserijactiviteit van de vaartuigen uit de
Gemeenschap noodzakelijk is dat dit Protocol zo spoedig
mogelijk wordt goedgekeurd ; dat de partijen daarom hun
paraafhebben gesteld onder een briefwisseling die voorziet in
de voorlopige toepassing van het geparafeerde Protocol met
ingang van 1 oktober 1986 ; dat deze Overeenkomst dient te
worden goedgekeurd onder voorbehoud van een definitief
besluit op grond van artikel 43 van het Verdrag ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,
BESLUIT :

Overwegende dat overeenkomstig artikel 17 , tweede alinea ,
van de Overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal
inzake de visserij voor de Senegalese kust ('), gewijzigd bij de
op 21 januari 1982 ondertekende Overeenkomst ( 2 ) en bij de
op 20 november 1985 ondertekende Overeenkomst ( 3 ), en
verlengd voor twee interimperioden , respectievelijk van 16
januari tot en met 30 april 1986 ( 4 ) en van 1 tot en met 31 mei
1986 ( 5 ) de partijen hebben onderhandeld om te bepalen
welke wijzigingen of aanvullingen in die Overeenkomst
dienen te worden aangebracht aan het einde van de toepas
singsperiode van het Protocol ;

Overwegende dat ter afronding van deze onderhandelingen
op 1 oktober 1986 een Protocol tot vaststelling van de
visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in
voornoemde Overeenkomst voor de periode van 1 oktober
1986 tot en met 28 februari 1988 is geparafeerd ;

Overwegende dat de vissers van de uitgebreide Gemeenschap
dank zij dit Protocol hun vangstmogelijkheden behouden in
de wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van
Senegal vallen ;
Overwegende dat , krachtens artikel 155 , lid 2 , onder b ), van
de Toetredingsakte , de Raad de passende modaliteiten
bepaalt om de belangen van de Canarische eilanden volledig
of ten dele in aanmerking te nemen bij de besluiten die hij ,
van geval tot geval , neemt , met name voor het sluiten van
visserijovereenkomsten met derde landen ; dat deze modali
teiten in het onderhavige geval bepaald dienen te worden ;
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr .
nr .
nr .

L
L
L
L
L

226 van 29 . 8 . 1980 , blz . 17 .
234 van 9 . 8 . 1982 , blz . 9 .
361 van 31 . 1 . 1985 , blz . 87 .
75 van 20 . 3 . 1986 , blz . 53 .
168 van 25 . 6 . 1986 , blz . 22 .

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake
de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van
de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeen
schap en de Republiek Senegal inzake de visserij voor de
Senegalese kust , voor de periode van 1 oktober 1986 tot en
met 28 februari 1988 , wordt namens de Gemeenschap
goedgekeurd .
De tekst van de Overeenkomst in de vorm van een briefwis

seling en van het Protocol is aan dit besluit gehecht .

Artikel 2

Ten einde de belangen van de Canarische eilanden in
aanmerking te nemen zijn het in artikel 1 bedoelde Protocol
en , voor zover nodig voor de toepassing daarvan , de
bepalingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid inzake
de instandhouding en het beheer van de visbestanden
eveneens van toepassing op schepen die de vlag van Spanje
voeren en die permanent staan ingeschreven in de registers
van de op plaatselijk niveau op de Canarische eilanden
bevoegde autoriteiten ( registros de base ), onder de voor
waarden neergelegd in aantekening 6 van bijlage I van
Verordening ( EEG ) nr . 570 / 86 van de Raad van 24 februari
1986 betreffende de definitie van het begrip „produkten van
oorsprong" en de methoden van administratieve samenwer
king in het handelsverkeer tussen het douanegebied van de
Gemeenschap en Ceuta en Melilla en de Canarische eilan
den ( 6 ).
( 6 ) PB nr . L 56 van 1 . 3 . 1986 , blz . 1 .
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Artikel 3

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst
in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te
binden .

Gedaan te Brussel , 22 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. SHAW
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OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van
de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de
Senegalese kust, voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari 1988
A. Brief van de Regering van Senegal
Brussel ,

Mijnheer ,

Onder verwijzing naar het op 1 oktober 1986 geparafeerde Protocol tot vaststelling van de
visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de
Senegalese kust , voor de periode van 1 oktober 1986 toten met 28 februari 1988 , heb ik de eer U mede
te delen dat de Regering van Senegal bereid is dit Protocol met ingang van 1 oktober 1986 voorlopig
toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding ervan overeenkomstig artikel 14 van voornoemd
Protocol , op voorwaarde dat de Europese Economische Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen .
In dat geval dient een eerste tranche ten belope van 50% van de in artikel 2 van het Protocol
vastgestelde financiële compensatie te worden betaald vóór 28 februari 1987 .

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt met
een dergelijke voorlopige toepassing .
Gelieve , Mijnheer , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .
Voor de Regering
van de Republiek Senegal

B. Brief van de Gemeenschap
Brussel ,

Mijnheer ,

Ik moge U de ontvangst bevestigen van Uw brief van heden , welke als volgt luidt :
„Onder verwijzing naar het op 1 oktober 1986 geparafeerde Protocol tot vaststelling van de
visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de
Senegalese kust , voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari 1988 , heb ik de eer U
mede te delen dat de Regering van Senegal bereid is dit Protocol met ingang van 1 oktober 1986
voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding ervan overeenkomstig artikel 14
van voornoemd Protocol , op voorwaarde dat de Europese Economische Gemeenschap bereid is
hetzelfde te doen .

In dat geval dient een eerste tranche ten belope van 50% van de in artikel 2 van het Protocol
vastgestelde financiële compensatie te worden betaald vóór 28 februari 1987 .

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt
met een dergelijke voorlopige toepassing .".

Ik heb de eer U te bevestigen dat de Europese Economische Gemeenschap instemt met een dergelijke
voorlopige toepassing .

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .
Namens de Raad

van de Europese Gemeenschappen
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PROTOCOL

tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal
inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 28
februari 1988
Artikel 3

DE PARTIJEN BIJ DIT PROTOCOL ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal
inzake de visserij voor de Senegalese kust , die op 1 5 juni 1 979
is ondertekend en is gewijzig bij de op 21 januari 1982
ondertekende Overeenkomst en bij de op 20 november 1985
ondertekende Overeenkomst ,

De in artikel 1 , onder 2 , 4 a ) en 4 b ), vermelde visserijrechten
kunnen op verzoek van de Gemeenschap worden verhoogd

tot respectievelijk 1 500 bruto registerton , 7 000 bruto
registerton en 7 000 bruto registerton . In dat geval wordt de
in artikel 2 vermelde financiële compensatie evenredig
verhoogd naar rato van de betrokken termijn .

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN :
Artikel 4
Artikel 1

Voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari
1988 worden de in artikel 4 van bovengenoemde Overeen
komst bedoelde maxima als volgt vastgesteld :
1 . Vaartuigen voor de tonijnvisserij die
verplicht zijn hun vangsten integraal
in Senegal aan wal te brengen :

3 000 bruto

registerton .

2 . Trawlers waarvan de vangsten vers
worden aangevoerd , en :
a ) die verplicht zijn hun vangsten
integraal in Senegal aan wal te
brengen :

De Gemeenschap neemt bovendien voor een bedrag van 90
miljoen CFA-fr . deel in de financiering van een Senegalees
wetenschappelijk programma .
Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld van het „Centre de
recherches
océanographiques
de
Dakar-Thiaroye"
( CRODT ), dat ressorteert onder het „Institut sénégalais de
recherche agricole" ( ISRA). De bevoegde autoriteiten van
Senegal doen de diensten van de Commissie een beknopt
verslag over de besteding van dit bedrag toekomen .

Artikel 5

1 000 bruto

registerton ,

b ) die niet verplicht zijn hun vang
sten integraal in Senegal aan wal
te brengen :
3 . Vaartuigen voor de tonijnvissen] die

niet verplicht zijn hun vangsten inte
graal in Senegal aan wal te bren
23 300 bruto

gen :

registerton .

4 . Vriestrawlers die niet verplicht zijn "
hun vangsten integraal in Senegal aan
wal te brengen :

8 000 bruto

registerton ;

1.
De partijen zijn het erover eens dat verbetering van de
vakbekwaamheid en kennis van de bij de zeevisserij betrok
ken personen essentieel is voor een vruchtbare samenwer
king . Daarom zal de Gemeenschap het nodige doen om de
toelating van onderdanen van Senegal tot instellingen in de
Lid-Staten van de Gemeenschap te vergemakkelijken en zal
zij tijdens de in artikel 1 vermelde periode tien studiebeurzen
van ten hoogste vijf jaar beschikbaar stellen voor studies en
opleiding in de verschillende takken van wetenschap , tech
niek en economie die betrekking hebben op de visserij .

2.
Het punt „D. Studiebeurzen en wetenschappelijk pro
gramma" van bijlage I bij de Overeenkomst vervalt .

waarvan :

Artikel 6

a ) in een maand gedurende de loop

tijd van dit Protocol :

6 000 bruto

registerton ,

b ) voor een periode van vier maan
den per jaar :

In de periode van 1 maart 1987 tot en met 28 februari

1988 worden de in artikel 1 van dit Protocol vermelde

6 000 bruto regis

maxima verhoogd met :

terton boven de on

a ) 500 bruto registerton voor vaartuigen voor de tonijnvis
serij die verplicht zijn hun vangsten integraal in Senegal

der a ) vermelde ton
nenmaat .

Artikel 2

1.

1.

De in artikel 9 van de Overeenkomst bedoelde finan

ciële compensatie wordt voor de in artikel 1 vermelde periode
vastgesteld op 1,7 miljard CFA-fr .
2.
Het bedrag van de compensatie wordt gestort op de
rekening van de thesaurier-generaal van Senegal .

aan wal te brengen ;

b ) 6 000 bruto registerton voor trawlers waarvan de vang
sten vers worden aangevoerd en die niet verplicht zijn
hun vangsten integraal in Senegal aan wal te brengen ;
c) 33 500 bruto registerton voor vaartuigen voor de tonijn
visserij die niet verplicht zijn hun vangsten integraal in
Senegal aan wal te brengen ;
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d ) 10 000 bruto registerton voor vriestrawlers die niet

verplicht zijn hun vangsten integraal in Senegal aan wal
te brengen .
2.
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1 . Artikel 8 , eerste alinea , van de Overeenkomst geldt niet
voor trawlers waarvan de vangsten vers worden aange
voerd .

Voor deze periode wordt het maximum voor vaartui

gen die met de drijvende beug vissen , vastgesteld op 1 200
bruto registerton .

2 . Punt A.1.6 wordt vervangen door:
„De te betalen rechten worden vastgesteld op de volgende
grondslag:
a ) trawlers die hun vangsten integraal aan wal bren
gen :

Artikel 7

1.
De in artikel 6 , lid 1 , onder b ), bedoelde trawlers
waarvan de vangsten vers worden aangevoerd en de in artikel
6 , lid 1 , onder d ), bedoelde vriestrawlers die de garnaalvis

serij beoefenen , mogen vissen buiten de eerste 12 zeemijl van
de wateren onder Senegalese jurisdictie ten noorden van
14°27' 00 " noorderbreedte en buiten de eerste 25 zeemijl
van de wateren onder Senegalese jurisdictie ten zuiden van
14°27 ' 00 " noorderbreedte .

16 250 CFA-fr . / brt per jaar voor trawlers waarmee
op garnalen wordt gevist ;
15 000 CFA-fr . / brt per jaar voor de andere traw
lers ;

b ) trawlers die hun vangsten niet integraal aan wal
brengen en gedurende het hele jaar vissen :
32 500 CFA-fr . / brt per jaar voor trawlers waarmee
op garnalen wordt gevist ;
27 500 CFA-fr . / brt per jaar voor de andere traw
lers ;

2.

De in artikel 6 , lid 2 , bedoelde vaartuigen voor de

beugvisserij mogen hun activiteit uitoefenen in de volgende
zones :

— buiten de eerste 15 zeemijl ten noorden van 14°45 ' 00 "
noorderbreedte ,
— buiten de eerste 25 zeemijl ten zuiden van 14°45 ' 00 "
noorderbreedte .

Artikel 8

De door de Gemeenschap te betalen financiële compensatie
voor de in artikel 6 bedoelde verhoging van de visserijrechten
wordt voor de in dat artikel vermelde periode vastgesteld op
1,5 miljard CFA-fr .
Artikel 9

De vergunningen worden afgegeven voor de gehele periode
die in artikel 1 is vermeld . De geldigheidstermijn van de
vergunningen voor de in artikel 1 , onder 4 b ), bedoelde
vaartuigen bedraagt echter vier maanden en de geldigheids
termijn van de op grond van artikel 6 afgegeven vergunnin
gen twaalf maanden .
Artikel 10

Telkens wanneer een vaartuig uit de Gemeenschap waarmee
in de visserijzone van Senegal zal worden gevist , die zone
binnenvaart of verlaat , moet dat worden gemeld aan het
radiostation van het „Projet de protection et surveillance des
pêches du Sénégal" ( PSPS ). De desbetreffende roepletters
worden aan de reders meegedeeld bij de afgifte van de
visserijvergunning . Blijkt een vaartuig in de zone te vissen
zonder dat zijn aanwezigheid in de zone is gemeld aan het
PSPS , dan wordt het beschouwd als een vaartuig zonder
vergunning.
Artikel 1 1

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Overeen
komst en in bijlage I bij de Overeenkomst , geldt het
volgende :

c) trawlers die hun vangsten niet integraal aan wal
brengen en die de visserij uitoefenen tijdens een
periode van vier maanden die voor elk vaartuig
wordt vastgesteld aan de hand van een algemeen
visserijplan dat om het halfjaar door de Gemeen
schap aan de Senegalese Regering wordt medege
deeld : 20 000 CFA-fr . / brt ;
d ) voor de op grond van artikel 6 van het Protocol
afgegeven vergunningen worden de rechten vast
gesteld naar rato van de geldigheidsduur van de ver
gunning .".

3 . De punten A.1.6 d ) en e ) worden gewijzigd en vervangen
door het volgende punt A.1.7 :
,,a ) Vaartuigen voor de tonijnvisserij en vaartuigen
voor de beugvisserij die hun vangsten integraal aan
wal brengen : 2 CFA-fr . / kg gevangen vis ;
b ) vaartuigen voor de tonijnvisserij en vaartuigen voor
de beugvisserij die hun vangsten niet integraal aan
wal brengen : 7 CFA-fr . / kg gevangen vis ;
c) de vergunningen voor de onder b ) bedoelde vaar
tuigen worden afgegeven na betaling aan het Staats

secretariaat voor de Zeevisserij ( Secrétariat d'État a
la pêche maritime ) van een forfaitair bedrag van
350 000 CFA-fr . per vaartuig als voorschot op de te
betalen rechten , hetgeen overeenkomt met 50 ton
tonijn of zwaardvis per jaar en per vaartuig voor de
zegenvisserij op tonijn of vaartuig voor de beugvis
serij .

Een voorlopige afrekening van de rechten die voor
het visseizoen verschuldigd zijn , wordt aan het
einde van de looptijd van dit Protocol door de
Commissie van de Europese Gemeenschappen
opgemaakt aan de hand van de vangstaangiften die
elke reder opstelt en terzelfder tijd doet toekomen
aan de autoriteiten van Senegal en de bevoegde
diensten van de Commissie . Het met deze voor

lopige afrekening overeenkomende bedrag wordt
door de reder uiterlijk op 31 december 1987
overgemaakt aan het Staatssecretariaat voor de
Zeevisserij .

De definitieve afrekening van de verschuldigde
rechten wordt door de Commissie opgemaakt na
kennisneming van het resultaat van de controle van
het vangstvolume die is uitgevoerd door het „Centre
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de recherches océanographiques de Dakar-Thia
roye" ( CRODT ). Deze definitieve afrekening wordt
toegezonden aan de autoriteiten van Senegal en ter
kennis gebracht van de reders , die hun financiële
verplichtingen binnen 30 dagen moeten nako
men .

Indien het bedrag van de afrekening kleiner is dan
het bedrag van het hierboven bedoelde voorschot ,
wordt het verschil niet terugbetaald aan de
reder .".

4 . Punt C.l wordt als volgt aangevuld :

„Voor de tonijnvisserijvaartuigen waarvan de vangsten
vers worden aangevoerd , hebben de partijen als doel
gesteld dat vanaf 1 maart 1987 ten minste 3 500 ton
tonijn per jaar wordt aangevoerd in havens van Sene
gal .
Indien tijdens het visseizoen blijkt dat de totale hoeveel
heid die de vloot heeft aangevoerd , kleiner dan deze
minimumhoeveelheid is als gevolg van een onverwachte
ontwikkeling van de situatie van het bestand of van de
structuur van deze vloot , gaan de twee partijen onver
wijld met elkaar na welke maatregelen moeten worden
getroffen of moeten worden gestimuleerd om deze
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6 . Punt C.3 wordt vervangen door :

„De vriestrawlers brengen per halfjaar 130 kg vis en
schaaldieren per bruto registerton aan wal tegen de op de
plaatselijke markt geldende prijs . Op niet-naleving van
de aanvoerverplichting hebben de Senegalese autoritei
ten de volgende straffen gesteld :
— een boete van 300 000 CFA-fr . per ton die niet is
aangevoerd ;
— intrekking of niet-verlenging van de vergunning voor
het betrokken vaartuig of voor een ander vaartuig
van dezelfde reder .

Als garantie voor de betaling van een eventuele boete
moet voor de afgifte van de vergunning een bankwaar
borg van 39 000 CFA-fr . per bruto registerton en per
halfjaar in Senegal zijn gesteld .".
Artikel 12

Indien de Gemeenschap de in de artikelen 2 , 4 , 5 en 8 van dit
Protocol bedoelde betalingen niet verricht , wordt de Visse
rijovereenkomst geschorst .

hoeveelheid alsnog te halen .".
Artikel 13

5 . Punt C.2 wordt vervangen door:

„Met de vriesschepen voor de tonijnvisserij moet vanaf
1 maart 1987 in totaal 11 000 ton tonijn per jaar tegen

wereldmarktprijs aan wal worden gebracht volgens een
programma dat door de reders uit de Gemeenschap en de
conservenfabrikanten van Senegal in onderling overleg
wordt vastgesteld . Als er geen akkoord over het tijdsche

Tot de vervaldatum van de tussen de Regering van het

Koninkrijk Spanje en de Regering van de Republiek Senegal
gesloten Visserijovereenkomst , die vanaf 1 januari 1986
door de Gemeenschap wordt beheerd , is dit Protocol niet van
invloed op de uit die Overeenkomst voortvloeiende rechten
en verplichtingen .

ma voor de aanvoer kan worden bereikt , wordt de in
artikel 11 van de Overeenkomst bedoelde Gemengde

Commissie op verzoek van één van de partijen bijeen
geroepen in buitengewone zitting .

Artikel 14

Dit Protocol treedt in werking op de datum van onderteke

Tijdens de eerste toepassingsperiode van dit Protocol , die
loopt van 1 oktober 1986 tot en met 28 februari 1987 ,
moeten de vriesschepen voor de tonijnvisserij ten minste
1 833 ton tonijn tegen wereldmarktprijs aan wal bren

ning.

gen .".

28 februari 1988 .

Het is van toepassing van 1 oktober 1986 tot en met
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AANBEVELING VAN DE RAAD
van 22 december 1986

betreffende de gecoördineerde invoering van het Digitale Netwerk voor geïntegreerde diensten
( ISDN ) in de Europese Gemeenschap
( 86 / 659 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

tie ( 6 ) en met Verordening ( EEG ) nr . 3300 / 86 van de Raad
van 27 oktober 1986 tot instelling van een communautair
programma voor de ontwikkeling van bepaalde , minder
ontwikkelde regio's van de Gemeenschap door een betere
toegang tot geavanceerde telecommunicatiediensten
( STAR-programma ) ( 7 );

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

te ( 3 ),

Overwegende dat volgens Aanbeveling 84 / 549 / EEG ( 4 ) de
invoering van diensten op basis van een gemeenschappelijke
geharmoniseerde benadering op het gebied van telecommu
nicatie wenselijk is ;

Overwegende dat er zoveel mogelijk gebruik moet worden
gemaakt van de mogelijkheden die door telecommunicatie
netwerken worden geboden opdat de Gemeenschap bij de
snelle ontwikkeling van de telecommunicatiesector op de
wereldmarkt tegen de concurrentie opgewassen blijft ;
Overwegende dat door de technische mogelijkheden die
worden geboden door het Digitale Netwerk voor geïntegreer
de diensten , hierna te noemen ISDN , een scala van gehar
moniseerde en compatibele diensten beschikbaar komt voor
alle gebruikers in de Gemeenschap en nieuwe wegen worden
opengesteld voor communicatie via geluid , geschreven
woord en beeld ;

Overwegende dat het op grond van de huidige situatie binnen
de Lid-Staten op het gebied van investeringen voor digitale
schakel- en transmissieapparatuur mogelijk lijkt het Digitale
Netwerk voor geïntegreerde diensten te ontwikkelen ;

Overwegende dat een gecoördineerd beleid bij de invoering
van het ISDN de totstandkoming van een Europese markt
voor eindstations voor telefoon en gegevensverwerking
mogelijk zal maken , die zo groot zal zijn dat daardoor de
voor ontwikkeling noodzakelijke omstandigheden kunnen
worden geschapen voor handhaving en uitbreiding van het
aandeel van de Europese telecommunicatie-industrie in de
wereldmarkt ;

Overwegende dat Richtlijn 83 / 189 / EEG van de Raad van
28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van normen en technische voorschriften ( 5 ) ten uit
voer dient te worden gelegd ;
Overwegende dat rekening moet worden gehouden met
Richtlijn 86 / 361 / EEG van de Raad van 24 juli 1986
betreffende de eerste fase van de wederzijdse erkenning van
goedkeuringen van eindapparatuur voor telecommunica
i 1 ) PB nr . C 157 van 24 . 6 . 1986 , blz . 3 .
( 2 ) Advies uitgebracht op 12 december 1986 ( nog niet verschenen in
het Publikatieblad ).

( 3 ) Advies uitgebracht op 17 december 1986 ( nog niet verschenen in

Overwegende dat de mogelijkheden van de financiële instru
menten van de Gemeenschap volledig moeten worden
gebruikt om de ontwikkeling van de infrastructuur in de
Lid-Staten te stimuleren ;
Overwegende dat bij de toepassing van een dergelijk beleid
rekening dient te worden gehouden met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker ;
Overwegende dat de tenuitvoerlegging van een dergelijk
beleid zal leiden tot een nauwere samenwerking op commu
nautair niveau tussen de telecommunicatie-industrie en

staatsbedrijven en erkende particuliere instellingen die tele
communicatiediensten verzorgen , hierna genoemd „telecom
municatieadministraties";

Overwegende dat er een positief advies is uitgebracht door de
Groep van hoge ambtenaren inzake telecommunicatie
( SOGT ) en dat volgens dit advies de door de Groep Analyse
en vooruitzichten ( GAP ) opgestelde gedetailleerde aanbeve
lingen een strategische basis vormen voor de ontwikkeling
van het ISDN , dat gebruikers in Europa de mogelijkheid
biedt tot een werkelijk doeltreffende en economische com
municatie ;

Overwegende dat over deze aanbevelingen een positief advies
is uitgebracht door de telecommunicatieadministraties , de
Europese Conferentie van PTT-administraties ( CEPT ) en de
industrie voor telecommunicatieapparatuur in de Lid-Sta
ten ,

BEVEELT AAN :

1 . dat de telecommunicatieadministraties de in de bijlage
beschreven gedetailleerde aanbevelingen voor de gecoör
dineerde invoering van het Digitale Netwerk voor
geïntegreerde diensten ( ISDN ) in de Gemeenschap ten
uitvoer leggen ;
2 . dat bij de tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen de
aandacht met name wordt gericht op :

a ) standaardisatie en implementatie van de " tech
nisch-wetenschappelijke interface ,
b ) het vastgestelde tijdschema ,
c) doelstellingen ten aanzien van de penetratiegraad van
het netwerk , die verenigbaar zijn met een commercië
le strategie ;

het Publikatieblad ).

( 4 ) PB nr . L 298 van 16 . 11 . 1984 , blz . 49 .
( 5 ) PB nr . L 109 van 26 . 4 . 1983 , blz . 8 .

( s ) PB nr . L 217 van 5 . 8 . 1986 , blz . 21 .
( 7 ) PB nr . L 305 van 30 . 10 . 1986 , blz . 1 .
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3 . dat de telecommunicatieadministraties voortgaan met de
harmonisatie in het kader van de Europese Conferentie
van PTT-administraties ( CEPT ), met name ten aanzien

van de doelstellingen en het tijdschema , die in de bijlage
zijn opgenomen voor die specificaties van het ISDN die
nog niet volledig zijn vastgesteld ;
4 . dat de telecommunicatieadministraties alle maatregelen

nemen waardoor de gecoördineerde invoering van het
ISDN kan worden vergemakkelijkt , met name maatrege
len inzake de toepassing van CEPT-specificaties bij
apparatuur voor het ISDN ;

5 . dat iri het kader van de bijdragen door de financiële
instrumenten van - de Gemeenschap rekening wordt
gehouden met deze aanbeveling , met name voor de
investeringen die nodig zijn voor de verwezenlijking van
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7 . dat de Regeringen van de Lid-Staten vanaf eind 1987 de
Commissie aan het eind van elk jaar op de hoogte stellen
van de bij de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling
genomen maatregelen en de problemen die zich daarbij
hebben voorgedaan . De Commissie zal , samen met de op
4 november 1983 door de Raad ingestelde Groep van
hoge ambtenaren inzake telecommunicatie ( SOGT ) de
voortgang van de werkzaamheden actief volgen ten einde
na te gaan of aan de gestelde prioriteiten de hand wordt
gehouden en het programma als geheel op bevredigende
wijze wordt uitgevoerd . Over de voortgang van het werk
zal jaarlijks verslag worden uitgebracht door de Commis
sie aan het Europese Parlement .

Gedaan te Brussel , 22 december 1986 .

het ISDN ;
Voor de Raad

6 . dat de Regeringen van de Lid-Staten bevorderen dat de
telecommunicatieadministraties deze aanbeveling uitvoe
ren ;

De Voorzitter
G. SHAW
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BIJLAGE
GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE GECOÖRDINEERDE INTRODUCTIE VAN

HET DIGITALE NETWERK VOOR GEÏNTEGREERDE DIENSTEN (ISDN) IN DE GEMEENSCHAP
1.

AANBEVELINGEN VOOR EEN SNELLE CONVERGENTIE VAN DE EUROPESE ACTIVITEITEN
VOOR DE INTRODUCTIE VAN ISDN

De onderstaande aanbevelingen hangen nauw met elkaar samen en dienen niet los van elkaar te worden
gezien .

1.1 .

Algemene filosofie
Alle Lid-Staten zijn het erover eens dat het ISDN ( abonneetoegang 144 Kbit / s en 2 Mbit / s ) moet worden
gezien als een natuurlijke ontwikkeling van het telefoonnet , d.w.z . dat het zowel door zakelijke als door
particuliere abonnees moet worden gebruikt en dat de bestaande structuur van het huidige telefoonnet niet
wezenlijk moet worden veranderd door deze ontwikkeling . Bij de eerste besluiten moet hiermee rekening
worden gehouden .

De snelheid waarmee de markt wordt gepenetreerd zal echter worden bepaald door talrijke economische ,
sociale en culturele factoren en uiteraard door de invloed die van het netwerk zelf uitgaat , d.w.z . door de
verspreiding of de penetratie van de nieuwe diensten op een willekeurig tijdstip .
Wat de diensten betreft is het duidelijk dat in alle Lid-Staten de verwachtingen en behoeften in de zakelijke
sector aanzienlijk groter zijn dan in de particuliere sector .

De zakelijke sector zal worden gepenetreerd door de levering van meerdiensten-PABX's en van
ISDN-basistoegang . In deze sector is het vooral van belang dat de terminals die worden aangesloten op
ISDN-basistoegang ook kunnen worden aangesloten op de PABX's , hetgeen inhoudt dat voor openbare en
voor particuliere netwerken dezelfde norm moet gelden .

Vanuit de particuliere sector zal alleen een redelijke vraag ontstaan nadat onafgebroken een beleid is
gevoerd waarbij het aanbod vooruitloopt op de vraag en wel gedurende een periode die lang genoeg is om
de penetratie van nieuwe diensten een kritische omvang te laten bereiken waardoor een sneeuwbaleffect
ontstaat .

Dit beleid moet worden ondersteund met activiteiten op het gebied van marketing en tarieven om de vraag
te stimuleren .

1.2 .

Definitie van de interface tussen het openbare en het particuliere netwerk

Er wordt aanbevolen een standaard fysieke interface tot stand te brengen tussen ISDN-terminals en het
openbare netwerk .

Deze moet worden gesitueerd op het CCITT S- of T-referentiepunt en moet voldoen aan de CCITT- en
CEPT - aanbevelingen .

Voor basistoegang (d.w.z . 144 Kbit / s ) moeten de fysieke interfaces op het S- en T-referentiepunt identiek
zijn .

Deze terminalinterface moet eveneens worden aangeboden door PABX-fabrikanten zodat een zelfde
terminalontwerp mogelijk is .

Het bovenstaande houdt in dat voor basistoegang in ieder geval de NT 1 -functie wordt verschaft door de
openbare netwerkexploitant .
De telecommunicatieadministraties moeten in het kader van de CEPT zo spoedig mogelijk overeenstem

ming bereiken over een standaard fysieke interface op het T-referentiepunt voor primaire toegang ( d.w.z .
2 048 Kbit / s ).

Uiteraard zullen gedurende een overgangsfase van enkele jaren voor meerdiensten-PABX's verschillende
normen worden toegepast , maar deze PABX's moeten zo spoedig mogelijk naast deze normen tevens de
S-interface bieden . De hierover geraadpleegde vertegenwoordigers van de fabrikanten zijn het hiermee
eens .

2.

DIENSTEN DIE UITERLIJK EIND 1986 IN DETAIL GEDEFINIEERD EN GESPECIFICEERD
DIENEN TE ZIJN OM VANAF 1988 IN ALLE LID STATEN TE WORDEN AANGEBODEN

De volgende punten moeten uiterlijk eind 1986 in detail zijn gespecificeerd .
a ) Dragerdiensten

Circuitgeschakeld transparant bij 64 Kbit / s ,
b ) Telediensten

— 3,1 KHz telefonie bij 64 Kbit / s
— Facsimile bij 64 Kbit / s ( groep IV )
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— Teletex bij 64 Kbit / s

— Mixed-mode teletex / facsimile bij 64 Kbit / s .
c ) Extra diensten

Om het nut van de diensten te vergroten zou in de Lid-Staten een gemeenschappelijk pakket extra
diensten moeten worden geïmplementeerd . Deze extra diensten zullen moeten worden toegevoegd aan
die welke reeds in het telefoonnet beschikbaar zijn en aan die welke in de definitie van ISDN-proto
collen zijn vervat . (Procedures voor subadressering , terminal-overdraagbaarheid , gebruiker-naar-ge
bruiker-signalering bij call control-berichten moeten worden gespecificeerd , hoewel de implementatie
daarvan voor een later stadium is gepland .)
De telecommunicatiediensten wordt verzocht in het kader van de CEPT de volgende extra diensten in te"
voeren :

— oproepaankondiging ,

— identificatie van de oproepende lijn ,

— besloten gebruikersgroep ( deze dienst kan in sommige landen later worden geïmplementeerd ),
— ( rechtstreeks ) doorkiezen .

d ) Aanpassingseenheden ( voor aansluiting van bestaande terminals op het ISDN via de S-interface )

— Aanpassingseenheid X 21
— Aanpassingseenheid X 25 op het B-kanaal ( voor toegang tot pakketgeschakelde diensten )
— A / D-aanpassingseenheid gespecificeerd volgens nationale behoeften .
Noot 1 :

Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de definitie van PC-gebruik op de dragerdienst bij 64
Kbit / s .
Noot 2 :

Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de compatibiliteit tussen circuitgeschakelde en
pakketgeschakelde diensten , waarbij de compatibiliteit in de terminal of in het netwerk tot stand kan
worden gebracht .

3.

DIENSTEN DIE UITERLIJK EIND 1987 MOETEN ZIJN GESPECIFICEERD EN DIE MOGELIJK IN
DE PERIODE 1988—1993 WORDEN GEÏMPLEMENTEERD

( De precieze introductiedatum van dergelijke diensten zal zo vlug mogelijk worden vastgesteld .)
a ) Dragerdiensten
Pakketdragerdienst op D-kanaal
De telecommunicatieadministraties wordt verzocht in het kader van de CEPT het nut van telediensten

te onderzoeken , met name videotex , teletex , berichtendienst en teleactie op pakketdragerdiensten .
b ) Telediensten bij 64 Kbit/s

Ten einde de vraag te stimuleren zou de volgende lijst van telediensten met voorrang in overweging
moeten worden genomen :
— telefonie (7 KHz ) bij 64 Kbit / s ;
— audioconferentie bij 64 Kbit / s ;

— alfageometrische videotex bij 64 Kbit / s ;
— beeldtransmissie en computercommunicatie bij 64 Kbit / s . Voor deze beide telediensten wordt de
telecommunicatieadministraties verzocht in het kader van de CEPT mogelijke diensten te bepalen
en eerste diensten in detail te specificeren .
c ) Aanpassingseenheden
— X 21 bis

— Voor asynchrone terminals (V 24 ).
d ) Extra diensten

De telecommunicatieadministraties wordt verzocht in het kader van de CEPT tegen eind 1987 de

volgende lijst van extra diensten te bestuderen die op de lijst van de CEPT zelf is gebaseerd :
— Kostenopgave ,

— Terugbellen bij bezet ,
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Conferentiegesprek ,
Omleiding ,
Telefonisch antwoordnummer ,
Identificatie van kwaadwillige oproepen ,
Driepartijengesprek ,
Identificatie van de opgeroepen gebruiker.

Noot:

Voor het verstrekken van deze extra diensten moet een ISUP beschikbaar zijn . Indien de ISUP niet
beschikbaar is kunnen deze via de TUP + in beperkte mate worden verstrekt .

4.

DIENSTEN DIE UITERLIJK EIND 1990 MOETEN ZIJN GESPECIFICEERD
a ) Telediensten gebaseerd op pakketdiensten

( Voor zover de telecommunicatieadministraties het eens zijn over de noodzaak dergelijke pakketdien
sten te specificeren , zie punt 3 , onder a ).)
— Teletex
— Videotex

— Berichtendiensten ( zie CCITT-aanbeveling X 400 )
— Teleactie , pakket van diensten dat de gebruikers de mogelijkheid biedt om kleine hoeveelheden
informatie in pakketvorm op betrouwbare wijze te verzenden .

Deze dienst kan worden aangepast aan verschillende telediensten : telewekdienst , telebewaking,
telealarm , afstandsbediening , telemetrie , telewinkelen , enz .
b ) Telediensten gebaseerd op 64 Kbit/s
— Audiografie bij 64 Kbit / s
— Alfafotografische videotex bij 64 Kbit / s
— Indien mogelijk viewphone bij 64 Kbit / s .
c ) Extra diensten

De werkzaamheden moeten nog worden voortgezet .

5.

NUMMERING , ADRESSERING EN SIGNALERING
De telecommunicatieadministraties wordt aanbevolen werk te maken van de introductie van alle

CEPT-specificaties betreffende het gebruikersdeel van het ISDN ( ISUP ), het Signalling Connection Control
Part ( SCCP ) en de Transaction Capabilities ( TCAP ), ten einde zo spoedig mogelijk tot een gemeenschap
pelijke norm in Europa te komen .
Als een tijdelijke oplossing wordt alle telecommunicatieadministraties aanbevolen dat , met ingang van
1988 en na invoering van CCITT nr . 7 , internationale digitale centrales ( gekoppeld door digitale
schakelingen of mogelijk ook door analoge schakelingen ) onderling worden verbonden door middel van
het uitgebreide Telephone User Part ( TUP + ) voor PSTN- en ISDN-diensten .
De telecommunicatieadministraties moeten in het kader van de CEPT vóór eind 1986 gedetailleerde
technische specificaties voor TUP + verstrekken .

Het is nodig dat ook samenwerking met het bestaande openbare telefoonnet tot stand wordt gebracht ,
hierin begrepen middelen om verschillende telediensten en terminals te identificeren .
Noot:

De TUP + is gebaseerd op het Rode Boek TUP van CCITT dat is uitgebreid om aan de ISDN-eisen te
voldoen , waaronder de bovengenoemde extra diensten .

6.

TARIEFOVERWEGINGEN

Het vraagstuk van de tariefniveaus en -structuren voor het ISDN is van fundamenteel belang voor een snelle
acceptatie .

Op langere termijn moet, na een onvermijdelijke periode van hoge investeringskosten , het investerings
niveau per basistoegang vergelijkbaar zijn met dat van het huidige telefoonnet met een investeringsstruc
tuur die samenhangt met het type transmissie en digitale schakeling dat kan afwijken van het huidige .
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Verschillende studies van de ISDN-tarieven moeten nog worden voltooid . De telecommunicatieadmini
straties wordt verzocht zich in het kader van de CEPT over de volgende voorstellen te buigen .

— Overeenkomstig de huidige trends moeten de tarieven voor alle diensten , met inbegrip van telefonie , in
mindere mate worden bepaald door de afstand dan thans het geval is (waarbij altijd rekening moet
worden gehouden met de doorvoerkosten door andere landen ).
— De telecommunicatieadministraties wordt verzocht tijdens de overgangsfase van het analoge netwerk
naar het ISDN in de periode 1988 — 1993 in het kader van de CEPT na te gaan hoe de relatie moet zijn
tussen enerzijds de tariefdrempel voor ISDN-diensten en ISDN-basistoegang en anderzijds de
telefoontarieven .

— Tarieven voor telediensten die gebruik maken van dezelfde dragerdienst moeten onafhankelijk van de
teledienst zijn . Anderzijds moet alle door het netwerk toegevoegde waarde in rekening worden
gebracht , ongeacht het gebruik van de dragerdienst .
— Er moet overeenstemming worden bereikt over de verhouding tussen het maandelijkse vastrecht voor
primaire toegang (2 048 Kbit / s ) en dat voor basistoegang ( 144 Kbit / s ).
Een verhouding van ongeveer 10 tot 1 kan in overweging worden genomen .

7.

ONDERLINGE SAMENWERKING TUSSEN NATIONALE ISDN-EXPERIMENTEN

De administraties die binnen de landsgrenzen ISDN-experimenten verrichten voordat de huidige
aanbevelingen volledig ten uitvoer worden gelegd , moeten in de mate van het mogelijke trachten deze
diensten onderling te verbinden ten einde in een vroeg stadium zoveel mogelijk ervaring op te doen met
ISDN in Europa .

8.

PENETRATIEGRAAD

Prognoses van de vraag op nieuwe gebieden , zoals de diensten gebaseerd op het ISDN , vormen geen
bijzonder goede grondslag voor marktplanning .
Het is echter realistisch om voor een penetratiegraad van ISDN die toereikend is om een volwassen markt
voor diensten en terminals te ontwikkelen , doelstellingen aan te geven die de komende acht jaar, d.w.z .
vóór eind 1993 , kunnen worden bereikt .

Er moet voor elk land worden gestreefd naar een goede geografische spreiding en penetratie op nationaal
niveau .

De administraties moeten tegen 1993 een aanbod van ISDN-toegangen plannen voor 5% van de
abonneelijnen van het telefoonnet in 1983 . Dit cijfer is onder andere afhankelijk van het vermogen van de
industrie om rendabele ISDN-oplossingen aan te bieden voor de infrastructuur en de terminalappara
tuur .

De geografische spreiding moet voldoende zijn om 80 % van de gebruikers in de gelegenheid te stellen naar
keuze over de ISDN-toegang te beschikken .
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BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE

LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN
HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN ,
van 22 december 1986

tot vaststelling van de regeling voor de invoer in Spanje en Portugal van de onder het
EGKS-Verdrag vallende produkten, die van oorsprong zijn uit Oostenrijk, Finland , Noor
wegen, Zweden en Zwitserland en waarvoor overeenkomsten tussen de Gemeenschap en
deze landen gelden
( 86 / 660 / EGKS )
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN
DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

VOOR KOLEN EN STAAL , IN HET KADER VAN DE RAAD
BIJEEN ,

Overwegende dat de Lid-Staten onderling het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal hebben gesloten ;
Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese
Republiek op 1 januari 1986 zijn toegetreden tot deze
Gemeenschap ;
Overwegende dat de Aanvullende Protocollen bij de tussen
de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal en deze Gemeenschap , enerzijds , en de Republiek
Oostenrijk , de Republiek Finland , het Koninkrijk Noorwe
gen en het Koninkrijk Zweden , anderzijds , gesloten Over
eenkomsten , alsmede de Aanvullende Protocollen bij de
Overeenkomsten die tussen de Lid-Staten van die Gemeen

schap , enerzijds , en de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek
IJsland , anderzijds , zijn gesloten , door elke overeenkomst
sluitende partij volgens haar eigen procedures moeten wor
den goedgekeurd ;
Overwegende dat de procedures voor de bekrachtiging van
de genoemde Protocollen nog niet zijn voltooid en dat het
dienstig is de verplichtingen die uit deze aanvullende Proto
collen voor 1987 voortvloeien , autonoom en parallel toe te
passen ten aanzien van de douanerechten bij invoer ; dat
dergelijke verplichtingen evenwel niet bestaan ten aanzien
van IJsland ;
In overeenstemming met de Commissie ,

73.13 B IV van het gemeenschappelijk douanetarief, waar
voor het basisrecht 20 % bedraagt .

3.
Indien echter na 1 januari 1985 en vóór 1 januari 1986
een tariefverlaging is toegepast , wordt het aldus verlaagde
recht als basisrecht beschouwd .

4.
Indien het Koninkrijk Spanje of de Portugese Repu
bliek in de loop van 1987 de douanerechten op uit de
Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985
ingevoerde produkten geheel of gedeeltelijk schorst , dan
schorsen of verlagen deze landen de rechten op produkten
van oorsprong uit de EVA-landen eveneens met hetzelfde
percentage .

Artikel 2

1.
Indien het Koninkrijk Spanje ten aanzien van de derde
landen de tariefcontingenten opent die per 1 januari 1985
daadwerkelijk van toepassing waren , genieten de produkten
uit de EVA-landen , gedurende de periode waarin deze
contingenten zijn geopend , dezelfde behandeling als de
produkten die worden ingevoerd uit de Gemeenschap in haar
samenstelling per 31 december 1985 .
2.
Indien het Koninkrijk Spanje de in lid 1 bedoelde
contingenten niet opent , past het op de invoer van produkten
van oorsprong uit de EVA-landen de rechten toe die zouden
worden toegepast in geval van opening van deze contingen
ten . De hoeveelheden of waarden waarvoor deze rechten

gelden , zijn beperkt tot de omvang van de daadwerkelijke
invoer uit deze landen in het kader van dezelfde op 1 januari
1985 geopende contingenten .

BESLUITEN :

Artikel 3
Artikel 1

1.
Voor de produkten die vallen onder het EGKS-Ver
drag , van oorsprong uit Oostenrijk , Finland , Noorwegen ,
Zweden en Zwitserland , hierna „EVA-landen" te noemen ,
worden de douanerechten bij invoer die in Spanje , met

inbegrip van de Canarische eilanden , Ceuta en Melilla van
toepassing zijn , met ingang van 1 januari 1987 verlaagd tot
77,5 % van de basisrechten en worden de douanerechten bij
invoer die in Portugal van toepassing zijn , met ingang van
1 januari 1987 verlaagd tot 80% van de basisrechten .

De door de Portugese Republiek toegepaste ad valorem-hef
fing van 0,4% op tijdelijk ingevoerde goederen , op weder
ingevoerde goederen ( met uitzondering van laadkisten ) en op
onder de regeling actief veredelingsverkeer ingevoerde goe
deren , welke regeling gekenmerkt wordt door terugbetaling
van de rechten die geïnd waren bij de invoer van de
aangewende goederen , na de uitvoer van de verkregen
produkten („drawback"), wordt op 1 januari 1987 verlaagd
tot 0,2% .

2.
De basisrechten zijn de rechten die op 1 januari 1985
daadwerkelijk werden toegepast , behalve voor in Portugal

Artikel 4

ingevoerd geplateerd , bekleed of op andere wijze aan het
oppervlak bewerkt plaatijzer en plaatstaal van post ex

De wijzigingen in de regels van oorsprong die nodig zijn als
gevolg van de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de
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Portugese Republiek en die zijn aangebracht door de gemeng
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Artikel 6

de comités , bedoeld in de Overeenkomsten tussen de

Gemeenschap en de EVA-landen , zijn van toepassing op de
in dit besluit vermelde produkten .

De Lid-Staten treffen de maatregelen nodig voor de uitvoe
ring van dit besluit .

Artikel 5

Dit besluit is van toepassing tot de inwerkingtreding van de
Aanvullende Protocollen bij de Overeenkomsten tussen de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal en deze Gemeenschap enerzijds , en de EVA-landen ,
anderzijds , doch uiterlijk tot en met 31 december 1987 .

Gedaan te Brussel , 22 december 1986 .
De Voorzitter
G. SHAW
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