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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3099/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

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

GEMEENSCHAPPEN,

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

dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25%,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2860/89 (2), inzonderheid
op artikel 13, lid 5,

noemde coëfficiënt,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4),
inzonderheid op artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries en
griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1915/89 van de Commissie 0 en de verorde
ningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
O
O
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
274
164
153
187

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
23. 9. 1989, blz. 41 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
13. 6. 1987, blz. 1 .
1 . 7. 1989, blz. 1 .

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 16 oktober
1989 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de bovengenoemde correctiefactor
wordt toegepast op alle elementen voor de berekening
van heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig
heidscoëfficiënten ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1915/89 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans geldende
heffingen overeenkomstig de bijlage van deze verorde
ning,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , onder a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde produkten te
innen heffingen worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 oktober 1989.
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Deze verordening is verbindend iri al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)

Heffingen
GN-code

Portugal
0709 90 60

0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90
1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00

1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

20,52
20,52
22,81
22,81
20,40
20,40
47,56
38,34
38,34
29,74
29,74
20,52
20,52
38,34
38,34
38,34
38,34

0
38,34
42,00
80,02
49,83
44,89

Derde landen

123,90
123,90

164*25 00
164,25 0 (0
113,16
113,16

113,11 0
116,30
116,30
106,90
106,90

1 23,90 0 0
123,90 0 0
129,12 0
1,07

75,68 0
0,00 o
0
0,00
171,87
171,79
269,06
185,15

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

(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de
Gemeenschap met 50 % verminderd.
(*) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(®) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1 180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10) :
en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22).
F) Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
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Nr. L 298/3

VERORDENING (EEG) Nr. 3100/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2860/89 (2), en inzonder
heid op artikel 15, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4), inzon
derheid op artikel 3,

worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 16 oktober
1989 vastgestelde koersen ;

Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan de
momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1916/89 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

Artikel 1

1 . De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit Portugal, bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75, worden vastgesteld op nul.

2. De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit derde landen, bedoeld in artikel 15 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 oktober 1989.

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

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
274
164
153

van
van
van
van

1 . 11 .
23. 9.
24. 6.
13. 6.

1975,
1989,
1985,
1987,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
41 .
1.
1.

(Ó PB nr. L 187 van 1 . 7. 1989, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

1 * term.

2' term.

3' term.

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0,83

0,83

1,65

1004 00 90

0

0,83

0,83

1,65

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

GN-code

B.

Mout

(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term.

2' term.

3e term .

4' term.

10

11

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GN-code

1107 10 99

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

17. 10 . 89

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 298/5

VERORDENING (EEG) Nr. 3101/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die
door de interventiebureaus worden aangekocht, in het kader van de negende
deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 571 /89 (2), inzonderheid op
artikel 6, lid 7,

ontwikkeling van de slacht, de maximumaankoopprijs en
de hoeveelheden die door de interventiebureaus mogen
worden aanvaard, moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD ;

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EEG) nr.

Artikel 1

859/89 van de Commissie van 29 maart 1989 betreffende

de wijze van toepassing van de interventiemaatregelen in
de sector rundvlees (3) een openbare inschrijving is
geopend bij Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de
Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrijving (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3020/89 (*) ;

Voor de negende deelinschrijving die is geopend bij
Verordening (EEG) nr. 1627/89 wordt :
a) voor categorie A

— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 283 ecu
per 1 00 kg voor vlees van hele of halve dieren van
de kwaliteit R 3 ;

Overwegende dat op grond van artikel II , lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 859/89 een maximumaankoopprijs
voor de kwaliteit R 3, in het voorkomende geval, voor elke
deelinschrijving wordt vastgesteld, rekening houdend met
de ontvangen offertes ; dat op grond van artikel 12 van die
verordening slechts de offertes in aanmerking worden
genomen waarin een prijs wordt geboden die niet hoger is
dan de vastgestelde maximumprijs ;
Overwegende dat na onderzoek van de voor de negende
deelinschrijving ingediende offertes en rekening houdend,
overeenkomstig artikel 6, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
805/68, met de noodzakelijkheid om de markt in rede
lijke mate te ondersteunen en met de seizoengebonden

— de aanvaarde maximumhoeveelheid hele of halve

dieren vastgesteld op 200 ton ;
b) voor categorie C

— de maximumaankoopprijs vastgesteld op 278 ecu
per 100 kg hele of halve dieren van de kwaliteit
R3;

— de aanvaarde maximumhoeveelheid vastgesteld op
11 747 ton .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 oktober 1989.

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

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>)
0
(3)
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
61 van 4. 3. 1989, blz. 43.
91 van 4. 4. 1989, blz. 5.
159 van 10. 6. 1989, blz. 36.
289 van 7. 10. 1989, blz. 26.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3102/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot vaststelling van de referentieprijzen voor artisjokken voor het verkoopseizoen
1989/ 1990

DE COMMISSIE 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,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 1 19/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,

Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
produktie van artisjokken in de Gemeenschap, voor dit
produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste artisjokken worden afgezet over een periode die
zich uitstrekt van oktober tot en met september van het
daaropvolgende jaar ; dat de kleine hoeveelheden die in
de maanden juli tot en met oktober worden geoogst de
vaststelling van referentieprijzen voor deze maanden niet
rechtvaardigen ; dat bijgevolg slechts voor de periode van
1 november tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen
worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van
het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van
het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het vooraf
gaande verkoopseizoen die op de communautaire
produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de
verbruikscentra van de Gemeenschap,

— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn
dan het rekenkundig gemiddelde van de producenten

prijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de vervoerkosten
voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus
verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling
van de produktiekosten, verminderd met de stijging van
de produktiviteit ; dat de referentieprijs voorts niet lager

mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen
geldende referentieprijs ;

Overwegende dat, om rekening te houden met de
seizoenverschillen in de prijzen, het verkoopseizoen in
verscheidene perioden dient te worden verdeeld en voor
elke periode een referentieprijs dient te worden vastge
steld ;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor
elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op
de betrokken markt geconstateerde normale schommelin
gen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen
worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gela
ten ;

Overwegende dat in toepassing van artikel 147 van de
Toetredingsakte voor de berekening van de referentieprijs
rekening wordt gehouden met de Spaanse prijzen vanaf 1
januari 1 990 ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 272, lid 3, van
de Toetredingsakte tijdens de eerste etappe voor Portugal,
voor de berekening van de referentieprijzen, geen reke
ning wordt gehouden met de prijzen van de Portugese
produkten ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 worden de referentie

prijzen voor artisjokken (GN-code 0709 10 00), uitgedrukt
in ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van
kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking,
als volgt vastgesteld :
— van 1 november tot en met 31 december :

89,38

— van 1 januari tot en met 30 april :

78,83

— mei :

74,95

— juni :

63,53
Artikel 2

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(A PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 12.

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1989.
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Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

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

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 298 /7
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VERORDENING (EEG) Nr. 3103/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot vaststelling van de referentieprijzen voor kropsla voor het verkoopseizoen
1989/ 1990

DE COMMISSIE 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,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 1 19/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,
Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
produktie van kropsla in de Gemeenschap, voor dit
produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste kropsla wordt afgezet over een periode die zich
uitstrekt van juli tot en met juni van het daaropvolgende
jaar ; dat de kleine hoeveelheden die van 1 juli tot en met
31 oktober en in de maand juni worden ingevoerd de
vaststelling van referentieprijzen voor deze tijdvakken niet
rechtvaardigen ; dat bijgevolg slechts voor de periode van
1 november tot en met 31 mei van het daaropvolgende
jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen
worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van
het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van
het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het vooraf
gaande verkoopseizoen die op de communautaire

mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen
geldende referentieprijs ;
Overwegende dat, om rekening te houden met de
seizoenverschillen in de prijzen, het verkoopseizoen in
verscheidene perioden dient te worden verdeeld en voor
elke periode een referentieprijs dient te worden vastge
steld ;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor
elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op
de betrokken markt geconstateerde normale schommelin
gen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen
worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gela
ten ;

Overwegende dat in toepassing van artikel 147 van de
Toetredingsakte voor de berekening van de referentieprijs
rekening wordt gehouden met de Spaanse prijzen vanaf 1
januari 1990 ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 272, lid 3, van
de Toetredingsakte tijdens de eerste etappe voor Portugal,
voor de berekening van de referentieprijzen, geen reke
ning wordt gehouden met de prijzen van de Portugese
produkten ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,

produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de
verbruikscentra van de Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;

VASTGESTELD :

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn
dan het rekenkundig gemiddelde van de producenten-*
prijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de vervoerkosten
voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus
verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling
van de produktiekosten, verminderd met de stijging van
de produktiviteit ; dat de referentieprijs voorts niet lager

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 worden de referentie
prijzen voor kropsla (GN-codes 0705 11 10 en
0705 11 90), uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht,
voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorte
ringen, in verpakking, als volgt vastgesteld :
— van 1 november tot en met 31 december :

70,35

— van 1 januari tot en met 28 februari :

75,60

— van 1 maart tot en met 31 mei :

82,34.

Artikel 2

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 12.

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1989.

17. 10. 89
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Nr. L 298/9
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VERORDENING (EEG) Nr. 3104/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot vaststelling van de referentieprijs voor zoete sinaasappelen voor het verkoop
seizoen 1989/ 1990

DE COMMISSIE 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,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 11 19/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,
Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
produktie van zoete sinaasappelen in de Gemeenschap,
voor dit produkt een referentieprijs moet worden vastge
steld ;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste zoete sinaasappelen worden afgezet over een
periode die zich uitstrekt van oktober tot 15 juli van het
daaropvolgende jaar ; dat de in oktober en november,
alsmede de van 1 juni tot en met 1 5 juli van het daarop
volgende jaar, op de markt gebrachte hoeveelheden
slechts een klein percentage vormen van de hoeveelheid
die in het gehele verkoopseizoen wordt afgezet ; dat bijge
volg slechts voor de periode van 1 december tot en met
31 mei van het daaropvolgende jaar een referentieprijs
moet worden vastgesteld ;

Overwegende dat de vaststelling van één enkele referen
tieprijs voor het gehele verkoopseizoen de meest
geschikte oplossing wordt geacht in verband met dè
bijzondere kenmerken van de communautaire markt voor
het betrokken produkt ;
Overwegende dat luidens artikel 23, lid 2, tweede alinea,
onder a), van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referen
tieprijzen voor sinaasappelen worden vastgesteld op een
peil dat gelijk is aan dat van het voorgaande verkoopsei

zoen, aangepast met een bedrag dat gelijk is aan het
verschil tussen het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing
op deze referentieprijzen van het percentage waarmee de
basisprijzen en de aankoopprijzen ten opzichte van het
voorgaande verkoopseizoen zijn verhoogd, enerzijds, en
het bedrag dat overeenkomt met de financiële compensa
ties bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2511 /69 van de
Raad van 9 december 1969 houdende bijzondere maatre
gelen voor de verbetering van de produktie en de afzet
van citrusvruchten in de Gemeenschap (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1130/89 (4), ander»
zijds ;
Overwegende dat in toepassing van artikel 147 van de
Toetredingsakte voor de berekening van de referentieprijs
rekening wordt gehouden met de Spaanse prijzen vanaf 1
januari 1990 ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 272, lid 3, van
de Toetredingsakte tijdens de eerste etappe voor Portugal,
voor de berekening van de referentieprijzen, geen reke
ning wordt gehouden met de prijzen van de Portugese
produkten ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 wordt de referentie
prijs voor zoete sinaasappelen, vers (GN-codes 0805 10 lij
0805 10 15,
0805 10 29,

0805 10 19,
0805 10 31 ,

0805 10 21 ,
0805 10 35,

0805 10 41 , 0805 10 45 en 0805 10 49), uitgedrukt in ecu
per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van kwali
teitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking, als
volgt vastgesteld :
van 1 december tot en met 31 mei : 22,66.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1989.

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

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .

(A PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 12.

0805 10 25,
0805 10 39,

O PB nr. L 318 van 18. 12. 1969, blz. 1 .

b) PB nr. L 119 van 29. 4. 1989, blz. 22.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3105/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen
1989/ 1990

DE COMMISSIE 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,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 11 19/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,
Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
clementineproduktie in de Gemeenschap, voor dit
produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste clementines worden afgezet over een periode die
zich uitstrekt van oktober tot en met 1 5 mei van het daar

opvolgende jaar ; dat de in het begin en op het einde van
het verkoopseizoen op de markt gebrachte hoeveelheden
slechts een betrekkelijk klein percentage vormen van de
hoeveelheid die in het gehele verkoopseizoen wordt afge
zet ; dat bijgevolg slechts voor de periode van 1 december
tot eind februari van het daaropvolgende jaar referentie
prijzen moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de vaststelling van één enkele referen
tieprijs voor het gehele verkoopseizoen de meest
geschikte oplossing wordt geacht in verband met de
bijzondere kenmerken van de communautaire markt voor
het betrokken produkt ;
Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen
worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van
het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van
het in lid 2 bis van bovengenoemd artikel bedoelde
bedrag en van het forfaitair bedrag van de vervoerkosten
voor het voorafgaande verkoopseizoen die op de commu
nautaire produkten drukken vanaf de produktiegebieden
tot de verbruikscentra van de Gemeenschap,
— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het in lid 2 bis bedoelde bedrag,
— met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;

dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn
dan het rekenkundig gemiddelde van de producenten
prijzen van elke Lid-Staat, luidens bovengenoemd artikel
23, verhoogd met het in lid 2 bis bedoelde bedrag en met
de vervoerkosten voor het betrokken verkoopseizoen,
waarbij het aldus verkregen bedrag wordt verhoogd met
de ontwikkeling van de produktiekosten, verminderd met
de stijging van de produktiviteit ; dat de referentieprijs
voorts niet lager mag zijn dan de voor het voorafgaande
verkoopseizoen geldende referentieprijs ;
Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor
elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op
de betrokken markt geconstateerde normale schommelin
gen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen
worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gela
ten ;

Overwegende dat in toepassing van artikel 147 van de
Toetredingsakte voor de berekening van de referentieprijs
rekening wordt gehouden met de Spaanse prijzen vanaf 1
januari 1 990 ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 272, lid 3, van

de Toetredingsakte tijdens de eerste etappe voor Portugal,
voor de berekening van de referentieprijzen, geen reke
ning wordt gehouden met de prijzen van de Portugese
produkten ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 wordt de referentie
prijs voor verse clementines van GN-code 0805 20 10,
uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht, voor de
produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen,
in verpakking, als volgt vastgesteld :
van 1 december tot en met 28 februari :

59,57.

Artikel 2

(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
(2 PB nr. L 118 van 29 . 4. 1989, blz. 12.

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1989.
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Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 298 / 13

VERORDENING (EEG) Nr. 3106/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot vaststelling van de referentieprijzen voor andijvie voor het verkoopseizoen
1989/ 1990

DE COMMISSIE 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,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1119/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 1 ,
Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks, vóór het begin van het
verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die
voor de gehele Gemeenschap gelden ;
Overwegende dat, in verband met de betekenis van de
produktie van andijvie (Cichorium endivia L var. latifolia)
in de Gemeenschap, voor dit produkt een referentieprijs
dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen
geoogste andijvie wordt afgezet over een periode die zich
uitstrekt van juli tot en met juni van het daaropvolgende
jaar ; dat de kleine hoeveelheden die van 1 juli tot en met
14 november en van 1 april tot en met 30 juni van het
daaropvolgende jaar worden ingevoerd de vaststelling van
referentieprijzen voor deze tijdvakken niet rechtvaardi
gen ; dat bijgevolg slechts voor de periode van 15
november tot en met 31 maart van het daaropvolgende
jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat krachtens artikel 23, lid 2, onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen
worden vastgesteld op een peil dat gelijk is aan dat van
het voorafgaande verkoopseizoen, verhoogd, na aftrek van
het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor het vooraf
gaande verkoopseizoen - die op de communautaire
produkten drukken vanaf de produktiegebieden tot de
verbruikscentra van de Gemeenschap,

— met de ontwikkeling van de produktiekosten in de
sector groenten en fruit, verminderd met de stijging
van de produktiviteit,
— met het forfaitair bedrag van de vervoerkosten voor
het betrokken verkoopseizoen ;
dat het aldus verkregen peil evenwel niet hoger mag zijn
dan het rekenkundig gemiddelde van de producenten
prijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de vervoerkosten
voor het betrokken verkoopseizoen, waarbij het aldus
verkregen bedrag wordt verhoogd met de ontwikkeling
van de produktiekosten verminderd met de stijging van
(') PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .

h PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 12.

de produktiviteit ; dat de referentieprijs voorts niet lager
mag zijn dan de voor het voorafgaande verkoopseizoen
geldende referentieprijs ;
Overwegende dat, om rekening te houden met de
seizoenverschillen in de prijzen, het verkoopseizoen in
verscheidene perioden dient te worden verdeeld en voor
elke periode een referentieprijs dient te worden vastge
steld ;

Overwegende dat de producentenprijzen gelijk zijn aan
het gemiddelde van de prijzen die in de drie jaren vooraf
gaande aan de datum van vaststelling van de referentie
prijs, voor een binnenlands produkt waarvan de handels
kenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of
markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen
zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een
aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of
gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte
produktie en die qua verpakking aan bepaalde eisen
voldoen ; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor
elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op
de betrokken markt geconstateerde normale schommelin
gen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen
worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gela
ten ;

Overwegende dat in toepassing van artikel 147 van de
Toetredingsakte voor de berekening van de referentieprijs
rekening wordt gehouden met de Spaanse prijzen vanaf 1
januari 1 990 ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 272, lid 3, van
de Toetredingsakte tijdens de eerste etappe voor Portugal,
voor de berekening van de referentieprijzen, geen reke
ning wordt gehouden met de prijzen van de Portugese
produkten ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 worden de referentie
prijzen voor andijvie (GN-code 0705 29 00), uitgedrukt in
ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van
kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking,
als volgt vastgesteld :
— van 15 november tot en met 31 januari :
58,79
— van 1 februari tot en met 31 maart :

63,44.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 november
1989 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 298/ 15

VERORDENING (EEG) Nr. 3107/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

tot wijziging van de Spaanse versie van Verordening (EEG) nr. S48/86 houdende
nadere bepalingen voor de toepassing van de compenserende bedragen
„toetreding"
DE COMMISSIE 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,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 467/86 van de Raad van
25 februari 1986 houdende vaststelling van de algemene
regels van het stelsel van compenserende bedragen «toe
treding" in de sector granen, in verband met de toetreding
van Spanje ('), inzonderheid op artikel 8, alsmede op de
overeenkomstige bepalingen van de andere verordeningen
houdende algemene regels betreffende het stelsel van
compenserende bedragen „toetreding" voor landbouwpro
dukten,

Overwegende dat bij een verificatie is gebleken dat de
Spaanse versie van artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 548/86 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1763/89 (3), anders zou kunnen
worden uitgelegd dan de versies in de overige talen ; dat
de betrokken bepaling in de Spaanse versie derhalve moet
worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met de adviezen van alle
betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In de Spaanse versie van Verordening (EEG) nr. 548/86
wordt artikel 7, lid 2, onder a), eerste alinea, gelezen :
„a) la prueba de que los productos se han despachado
al consumo en un Estado miembro en el que es
aplicable el montante compensatorio de adhesión ;

dicha prueba se aportará
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr, L 53 van 1 . 3. 1986, blz. 25;
(2) PB nr. L 55 van 1 . 3 . 1986, blz. 52.
(') PB nr. L 172 van 21 . 6. 1989 , blz. 26.

Nr. L 298 / 16

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

17. 10. 89

VERORDENING (EEG) Nr. 3108/89 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 1989

'

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4208/88 tot vaststelling, voor het
visseizoen 1989, van de jaarlijkse invoercontingenten voor de produkten waarvoor
de bepalingen voor de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje en
Portugal in de sector visserijprodukten gelden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 360/86 van de Raad van
17 februari 1986 tot vaststelling van de bepalingen voor
de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje
en Portugal in de sector visserijprodukten ('), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 4064/86 (2), en met name op
artikel 2,

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 360/86, de in Verordening (EEG)
nr. 4208/88 van de Commissie (3) vastgestelde niveaus van
de contingenten evenals de verdeling daarvan in vier drie
maandelijkse gedeelten in de loop van het jaar kunnen
worden aangepast ;
Overwegende dat Spanje een verzoek heeft ingediend ten
einde het niveau van het contingent van heek van het
geslacht Merluccius spp., vers of gekoeld, zoals vastgesteld
voor het visseizoen 1989, te verhogen met 2 000 ton ; dat
daarom de hoogte van dit contingent en de daaraan
verbonden driemaandelijkse gedeelten dienen te worden
aangepast ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor visserijprodukten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In tabel A van de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
4208/88 worden de cijfers met betrekking tot heek van
het geslacht Merluccius spp., vers of gekoeld, van de
GN-codes ex 0302 69 65 en ex 0304 10 99 als volgt gele
zen :

Driemaandelijkse gedeelten

«Jaarlijks
invoercontingent

6 000

1

2

3

4

400

1 240

1480

2 880"

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie
Manuel MARÍN
Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 43 van 20. 2. 1986, blz. 8.
(2) PB nr. L 371 van 31 . 12. 1986, blz. 9.
O PB nr. L 370 van 31 . 12. 1988, blz. 25.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3109/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4209/88 tot vaststelling, voor het
visseizoen 1989, van het voorlopige totale invoervolume voor de produkten waar
voor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector visserij
produkten geldt
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor visserijprodukten,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

en met name op de artikelen 174 en 361 ,

VASTGESTELD :

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4209/88 van
de Commissie (') voor bepaalde visserijprodukten het
voorlopige totale invoervolume voor het visseizoen 1989
is vastgesteld ; dat dit voorlopige volume voor elk der
betrokken produkten een jaarlijks invoercontingent
afkomstig uit derde landen bevat ;
Overwegende dat wat Spanje betreft het contingent verse
of gekoelde heek van het geslacht Merluccius spp. voor
het visseizoen 1989, dat aanvankelijk bij Verordening
(EEG) nr. 4208/88 van de Commissie (2), gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3108/89 (3), was vastgesteld, bij
Verordening (EEG) nr. 3108/89 met 2 000 ton werd
verhoogd ; dat het daarom noodzakelijk is het daaruit
voortvloeiende voorlopige totale invoervolume van het
betreffende produkt dat in Verordening (EEG) nr. 4209/88
wordt genoemd, aan te passen ;

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 4209/88 wordt als
volgt gewijzigd :
In tabel 1 van deel A wordt het cijfer „ 14 595" met
betrekking tot het totale invoervolume van verse of
gekoelde heek van het geslacht Merluccius spp., van de
GN-codes ex 0302 69 65 en ex 0304 10 99, vervangen
door het cijfer „ 16 595".
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie
Manuel MARÍN
Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1988, blz. 27.

{*) PB nr. L 370 van 31 . 12. 1988, blz. 25.
(') Zie bladzijde 16 van dit Publikatieblad.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3110/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

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

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is

toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum
marge op een bepaald moment van 2,25 %,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2860/89 (2), inzonderheid
op artikel 14, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1806/89 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,

heden, geconstateerd gedurende een bepaald tijdvak
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen

schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 16 oktober
1989 vastgestelde koersen ;
Overwegénde dat de bovengenoemde correctiefactor
toegepast wordt op alle elementen voor de berekening van
heffingen, met inbegrip van de gelijkwaardig
heidscoëfficiënten ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (*), inzon
derheid op artikel 3,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende heffingen
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2893/89 van de
Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3029/89 (8);
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1906/87 van
de Raad (9) Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de
Raad (10) gewijzigd is met betrekking tot de produkten van

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil tussen
de heffing van het basisprodukt met meer dan 3,02 ecu
per ton afwijkt van het gemiddelde van de heffingen ; dat
de thans geldende heffingen derhalve, krachtens artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1579/74 van de Commissie ("),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/78 (,J),
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

de GN-codes 2302 10, 2302 20, 2302 30 en 2302 40 ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
0) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(2) PB hr. L 274 van 23. 9. 1989, blz. 41 .
(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .

(j PB nr. L 177 van 24. 6. 1989, blz. 1 .
O PB nr. L 164
(*) PB nr. L 153
O PB nr. L 279
(8) PB nr. L 289
O PB nr. L 182
(10) PB nr. L 281

van 24. 6. 1985, blz. 1 .
van 13. 6. 1987, blz. 1 .
van 28. 9. 1989, blz. 16.
van 7. 10. 1989, blz. 49.
van 3. 7. 1987, blz. 49.
van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr. 2744/
75 bedoelde op basis van granen en rijst verwerkte
produkten te innen heffingen, vastgesteld in de bijlage
van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2893/89, worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 oktober 1989.
(") PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
(1J) PB nr. L 202 van 26. 7. 1978, blz. 8.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bi) de verordening van de Commissie van 16 oktober 1989 tot wijziging van de invoer
heffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

Heffingen
GN-code

Derde landen

Portugal

ACS-Staten of LGO

(met uitzondering van
ACS-Staten of LGO)

0714 10 10 (')

39,06

113,54

118,37

0714 10 91

36,04

113,54

115,35

0714 10 99

39,06

113,54

118,37

0714 90 11

36,04

115,35

0714 9019

39,06

1 13,54 (3)
11 3,54(3)

1102 90 10

70,91

207,63

213,67

1102 90 30

55,43

191,59

197,63

1103 1200

55,43

191,59

197,63

1103 19 30

70,91

207,63

213,67

1103 29 20

70,91

207,63

213,67

1 103 29 30

55,43

191,59

197,63

1104 11 10

39,78

117,66

120,68

110411 90

78,12

230,70

236,74

1104 1210

31,01

108,57

111,59

110412 90

60,92

212,88

218,92

1104 21 10

60,68

184,56

187,58

1104 21 30

60,68

184,56

187,58

1104 21 50

118,37

96,14

288,38

294,42

1104 21 90

39,78

117,66

120,68

1104 2210 10 (»)
1104 2210 90 (")

31,01

108,57

111,59

52,41

191,59

194,61

1104 22 30

52,41

191,59

194,61

1104 22 50

46,92

170,30

173,32

1104 22 90

31,01

108,57

111,59

1106 20 10

39,06

111,72 (3)

118,37

110710 91

75,03

205,32

216,20 (z)

110710 99

58,81

153,42

164,30

1107 20 00

66,74

178,79

189,67 0
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(') 6 % ad valorem onder bepaalde voorwaarden'.

O Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10) vermin
derd met 5,44 ecu/ton voor de produkten van oorsprong uit Turkije.
(3) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 wordt de heffing voor de volgende produkten van oorsprong uit de Staten in
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, en uit de landen en gebieden overzee niet toegepast :
— arrow-root (pijlwortel) van de GN-codes 0714 90 11 en 0714 90 19,
— meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1106 20,
— zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1108 1990.

O Taric-code : ontpunte haver.
(1#) Taric-code : GN-code 1104 22 10, andere dan ontpunte haver.
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VERORDENING (EEG) Nr. 3111/89 VAN DE COMMISSIE
van 16 oktober 1989

houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van appelen van
oorsprong uit Nieuw-Zeeland
DE COMMISSIE 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,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 1 19/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten
minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van de laatste twee
invoerprijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1736/89 van
de Commissie van 19 juni 1989 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor appelen voor het verkoopseizoen
1989/ 1990 (3) de referentieprijs voor dit produkt van
kwaliteitsklasse I werd vastgesteld op 43,78 ecu per 100
kg netto voor de maand oktober 1989 ;

de in aanmerking te nemen prijzen moeten worden
geconstateerd op de representatieve markten of, in
bepaalde omstandigheden, op andere markten ;

Overwegende dat voor appelen van oorsprong uit Nieuw
Zeeland de aldus berekende invoerprijs zich gedurende
twee opeenvolgende marktdagen gehandhaafd heeft op
een peil dat ten minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs
ligt ; dat derhalve een compenserende heffing moet
worden ingesteld voor dit produkt ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van de
regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 f),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contente maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

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

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

Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,
genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van
de betrokken herkomst die op alle representatieve
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de
handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen ; dat het
begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 21 1 8/74 van de Commissie (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3811 /85 (*),
(')
O
(3)
(<)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

118
118
171
220
368

van
van
van
van
van

20.
29.
20.
10.
31 .

5. 1972, blz. 1 .
4. 1989, blz. 12.
6. 1989, blz. 28.
8 . 1974, blz. 20.
12. 1985, blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt op de invoer van appelen (GN-codes 0808 10 91 ,
0808 10 93 en 0808 10 99) van oorsprong uit Nieuw
Zeeland een compenserende heffing toegepast waarvan
het bedrag is vastgesteld op 24,93 ecu per 100 kg netto.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 oktober 1989.
(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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II

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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 3 oktober 1989

betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten
(89/552/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 66,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
In samenwerking met het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,
Overwegende dat de doelstellingen van de Gemeenschap,
zoals in het Verdrag genoemd, voorzien in de verwezenlij
king van een steeds hechter verbond tussen de Europese
volkeren en van nauwere betrekkingen tussen de in de
Gemeenschap verenigde Staten, in het verzekeren, door
gemeenschappelijk optreden, van de economische en
sociale vooruitgang van hun landen door de barrières die
Europa verdelen, te verwijderen, in de bevordering van
een voortdurende verbetering van de omstandigheden
waaronder hun volkeren leven en werken en in het zorg
dragen voor de versterking van de waarborgen voor vrede
en vrijheid ;

Overwegende dat het Verdrag de instelling van een
gemeenschappelijke markt voorschrijft, alsmede de verwij
dering tussen de Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije
verkeer van diensten en de invoering van een regime
waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen
de gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst ;
Overwegende dat grensoverschrijdende omroepuitzen
dingen met behulp van de diverse technologieën één van
de middelen vormen om de doelstellingen van de
Gemeenschap te verwezenlijken en dat maatregelen
dienen te worden genomen om de overgang van de natio
(■) PB nr. C 179 van 17. 7. 1986, blz. 4.
(2) PB nr. C 49 van 22. 2. 1988, blz. 53, en
PB nr. C 158 van 26. 6. 1989 .

(3) PB nr. C 232 van 31 . 8. 1987, blz. 29.

nale markten naar een gemeenschappelijke markt voor de

produktie en distributie van programma's te waarborgen
en om eerlijke concurrentieverhoudingen te scheppen,
zonder daarbij afbreuk te doen aan de functie die de tele
visie-omroeporganisaties in het algemeen belang te
vervullen hebben ;

Overwegende dat de Raad van Europa het Europees
Verdrag over grensoverschrijdende televisie heeft vastge
steld ;

Overwegende dat in het Verdrag is bepaald dat er richt
lijnen worden vastgesteld ten einde de toegang tot werk
zaamheden, anders dan in loondienst, te vergemakkelij
ken ;

Overwegende dat het uitzenden van televisie* onder
normale omstandigheden, een dienst is in de zin van het
Verdrag ;
Overwegende dat het Verdrag voorziet in het vrije verkeer
van alle diensten die gewoonlijk tegen vergoeding
geschieden, onverminderd hun culturele of andere inhoud
en zonder beperking ten aanzien van onderdanen van de
Lid-Staten die in een ander land van de Gemeenschap
zijn gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens
behoeve de dienst wordt verricht ;

Overwegende dat dit recht, indien toegepast op het
verzorgen van televisie-uitzendingen, ook een specifieke
uiting in het Gemeenschapsrecht is van een meer alge
meen beginsel, namelijk de vrijheid van meningsuiting
zoals neergelegd in artikel 10, lid 1 , van het Europese
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, dat door alle Lid-Staten is
geratificeerd ; dat om die reden de vrije uitoefening van
deze werkzaamheden in het licht van dat artikel moet

worden gewaarborgd door de aanneming van richtlijnen
inzake de werkzaamheden van omroeporganisaties en
kabelbedrijven, waarbij alleen de in lid 2 van dat artikel
en in artikel 56, lid 1 , van het Verdrag bepaalde beper
kingen mogen worden opgelegd ;
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Overwegende dat de wettelijke en bestuursrechtelijke
maatregelen in de Lid-Staten met betrekking tot de werk
zaamheden van televisie-omroeporganisaties en kabelbe
drijven verschillen vertonen waarvan sommige een belem
mering kunnen zijn voor het vrije verkeer van televisie
uitzendingen in de Gemeenschap en de mededinging
binnen de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen ;
Overwegende dat al deze beperkingen van de vrijheid om
omroepdiensten te verrichten in de Gemeenschap op
grond van het Verdrag moeten worden opgeheven ;
Overwegende dat deze opheffing gepaard moet gaan met
een coördinatie van de van toepassing zijnde wetgevin
gen ; dat deze coördinatie ten doel moet hebben, de uitoe
fening van de betrokken beroepswerkzaamheden, en meer
in het algemeen de vrije stroom van inlichtingen en
denkbeelden in de Gemeenschap te vergemakkelijken ;
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk en toereikend
is dat alle uitzendingen voldoen aan de wettelijke voor
schriften van de Lid-Staat van waaruit zij worden uitge
zonden ;

Overwegende dat in deze richtlijn het noodzakelijke
minimum wordt geregeld om het vrije verkeer van radio
en televisie-uitzendingen tot stand te brengen ; dat de
richtlijn derhalve de bevoegdheid van de Lid-Staten en
hun lagere overheden tot regeling van de organisatie, met
inbegrip van het stelsel van concessies, administratieve
vergunningen of belastingen, de financiering en de

inhoud van de programma's onverlet laat ; dat autonome
culturele ontwikkelingen in de Lid-Staten en het behoud
van het culturele pluralisme in de Gemeenschap derhalve
net zozeer als tot dusverre mogelijk blijven ;
Overwegende dat in het kader van de gemeenschappelijke
markt alle radio- en televisie-uitzendingen die afkomstig
zijn uit en bedoeld zijn voor ontvangst in de Gemeen
schap, met name die welke bedoeld zijn voor ontvangst in
een andere Lid-Staat, moeten voldoen aan de wettelijke
voorschriften van de Lid-Staat van uitzending die gelden
voor televisie-uitzendingen die bedoeld zijn voor
ontvangst door het publiek in die Lid-Staat, en aan de
bepalingen van deze richtlijn *,
Overwegende dat de verplichting voor de Lid-Staat van
uitzending toe te zien op de naleving van het nationale
recht, zoals dit door deze richtlijn is gecoördineerd,
voldoende is om, voor wat het Gemeenschapsrecht betreft,
het vrije verkeer van uitzendingen te waarborgen, zonder
tweede controle op dezelfde gronden in elke Lid-Staat van
ontvangst ; dat de Lid-Staat van ontvangst bij uitzondering
en onder bepaalde voorwaarden de doorgifte van televi
sie-uitzendingen echter voorlopig mag schorsen ;
Overwegende dat het voor een afdoende toepassing van
deze richtlijn van essentieel belang is dat erop wordt
toegezien dat geen maatregelen worden genomen die het
vrije verkeer van of de handel in radio- en televisie
uitzendingen in gevaar brengen of die het ontstaan van
machtsposities bevorderen waardoor het pluralisme en de
vrijheid van informatie op de televisie en in de nieuws
media in het algemeen worden beperkt ;
Overwegende dat deze richtlijn uitsluitend voorschriften
bevat die specifiek betrekking hebben op televisie
uitzendingen en derhalve geen afbreuk doet aan
bestaande of toekomstige harmonisatiemaatregelen van de
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Gemeenschap, met name om dwingende eisen uit hoofde
van de bescherming van de consument, de eerlijkheid van
handelstransacties en de mededinging te doen respecte
ren ;

Overwegende dat deze coördinatie op communautair
niveau niettemin noodzakelijk is ten einde voor personen
en bedrijven die televisieprogramma's maken met een
cultureel doel de toegang tot en de uitoefening van hun
werkzaamheden te vergemakkelijken ;
Overwegende dat minimumeisen met betrekking tot alle
door overheden of particulieren gemaakte communautaire
televisieprogramma's voor Europese audiovisuele produk
ties een doeltreffend middel zijn voor de bevordering van
de produktie, de zelfstandige produktie en de distributie
in bovengenoemde ondernemingen en een aanvulling
vormen op andere middelen die met hetzelfde doel zijn
of zullen worden voorgesteld ;
Overwegende dat derhalve het ontstaan van markten van

voldoende grootte voor televisieprogramma's in de Lid
Staten dient te worden bevorderd om de noodzakelijke
investeringen rendabel te maken, niet slechts door de
vaststelling van gemeenschappelijke regels om de natio
nale markten toegankelijk te maken, maar ook door er,
voor zover mogelijk en met passende middelen, zorg voor
te dragen dat Europese produkties het grootste aandeel

krijgen in de televisieprogramma's van alle Lid-Staten ;
dat, om te kunnen nagaan of deze voorschriften en doel
stellingen in acht worden genomen, de Lid-Staten aan de
Commissie een verslag dienen voor te leggen over de
mate waarin de in deze richtlijn voor Europese program

ma's en onafhankelijke produkties gereserveerde aandelen
werden bereikt ; dat voor de berekening van dit aandeel
de bijzondere situatie van de Helleense Republiek en van
de Portugese Republiek in aanmerking moet worden
genomen ; dat de Commissie deze verslagen ter kennis
van de andere Lid-Staten dient te brengen, eventueel
vergezeld van een advies waarin met name rekening wordt
gehouden met de ten opzichte van voorgaande jaren
geboekte vooruitgang, het aandeel van de voor het eerst
uitgezonden produkties in het programma-aanbod, de
bijzondere omstandigheden waarin nieuwe omroeporgani
saties zich bevinden en de specifieke situatie van landen
met een geringe produktiecapaciteit of een beperkt taalge
bied ;

Overwegende dat, ten einde het bovenstaande te bereiken,
een definitie van het begrip „Europese produktie" dient te
worden gegeven, waarbij de mogelijkheid voor de Lid
Staten onverlet wordt gelaten om deze definitie nader aan
te vullen ten aanzien van de televisie-omroepen die over
eenkomstig artikel 3, lid 1 , onder hun bevoegdheid vallen,
een en ander met inachtneming van het Gemeenschaps
recht en de doelstellingen van deze richtlijn ;
Overwegende dat het van belang is te zoeken naar
passende instrumenten en procedures, in overeenstem
ming met het Gemeenschapsrecht, om de tenuitvoerleg
ging van deze doelstellingen te bevorderen, ten einde
passende maatregelen te treffen om activiteiten en
ontwikkeling op het gebied van de Europese televisiepro
duktie en distributie, met name in de Lid-Staten met een

geringe produktiecapaciteit of met een beperkt taalgebied,
aan te moedigen ;
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Overwegende dat nationale voorzieningen inzake steun

' aan de ontwikkeling van de Europese produktie zullen
kunnen worden toegepast voor zover deze in overeen
stemming zijn met het Gemeenschapsrecht ;

Overwegende dat een toezegging om, voor zover mogelijk,
een bepaald percentage van de programma's te reserveren
voor onafhankelijke produkties, vervaardigd door van de
omroeporganisaties onafhankelijke producenten, nieuwe
bronnen van televisieprodukties zal doen ontstaan, met
name kleine en middelgrote ondernemingen ; dat daar
door nieuwe kansen en afzetmogelijkheden worden
geboden voor creatief talent en voor de werkgelegenheid
van mensen met een culturele opleiding en personen die
in de culturele sector werkzaam zijn ; dat in de definitie
van het begrip „onafhankelijke producent" door de Lid
Staten rekening dient te worden gehouden met deze doel
stelling door nodige aandacht te schenken aan kleine en
middelgrote producenten en door het mogelijk te maken
dat financiële deelneming van als coproducent optre
dende dochterondernemingen van televisiemaatschap
pijen wordt toegestaan ;

Overwegende dat maatregelen nodig zijn om het de Lid
Staten mogelijk te maken erop toe te zien dat er een
bepaalde periode ligt tussen de eerste vertoning van een
film in bioscopen en de eerste uitzending van die film op
de televisie ;

Overwegende dat de Lid-Staten, ten einde een actief
beleid ten gunste van een bepaalde taal te kunnen voeren,
de mogelijkheid moeten behouden om op taalgebied
meer gedetailleerde of strengere voorschriften vast te stel

wier

alom

bekende

Nr. L 298/25

of

voornaamste

activiteiten

de

produktie of verkoop van dergelijke produkten behelzen ;
Overwegende dat eveneens alle televisiereclame voor
geneesmiddelen en medische behandelingen die alleen
op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn in de Lid-Staten
onder wier bevoegdheid de omroep valt, moet worden
verboden en dat strenge criteria dienen te worden vastge
steld voor televisiereclame voor alcoholhoudende produk
ten ;

Overwegende dat, gezien de sterke toeneming van spon
soring als financieringsmiddel voor programma's, hiervoor
passende voorschriften dienen te worden vastgesteld ;
Overwegende dat er voorts voorschriften moeten worden
vastgesteld ter bescherming van de lichamelijke, geeste
lijke en zedelijke ontwikkeling van minderjarigen tegen

bepaalde programma's en bepaalde televisiereclame ;
Overwegende dat, hoewel de televisie-omroepen feiten en
gebeurtenissen in hun uitzendingen normaliter eerlijk
dienen weer te geven, aan deze omroepen in ieder geval
vergelijkbare verplichtingen moeten worden opgelegd
inzake het recht van weerwoord of gelijkwaardige
middelen om de daadwerkelijke uitoefening van dit recht
of middel te waarborgen voor degene die in zijn rechtma
tige belangen is geschaad door een in de loop van een
televisie-uitzending gedane bewering,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

len, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met

het Gemeenschapsrecht en met name de doorgifte van
programma's uit andere Lid-Staten niet beperken ;

HOOFDSTUK I

Overwegende dat, ten einde te waarborgen dat de
belangen van de consumenten als kijkers naar uitzen
dingen volledig en naar behoren worden beschermd, aan

Definities

televisiereclame

minimumnormen

en

criteria

moeten

worden gesteld en dat de Lid-Staten het recht moeten
behouden om voor televisie-omroepmaatschappijen die
onder hun bevoegdheid vallen, meer gedetailleerde en
strengere voorschriften uit te vaardigen en in bepaalde
gevallen verschillende voorwaarden te stellen ;
Overwegende dat de Lid-Staten, met inachtneming van de
communautaire wetgeving met betrekking tot uitzen
dingen die uitsluitend zijn bestemd voor het nationaal
grondgebied en niet rechtstreeks of indirect kunnen
worden ontvangen in een of meer Lid-Staten, andere
voorwaarden mogen vaststellen voor het opnemen van
reclame en andere limieten mogen stellen aan de
hoeveelheid reclame, ten einde deze specifieke uitzen
dingen te vergemakkelijken ;
Overwegende dat elke vorm van televisiereclame voor
sigaretten en andere tabaksprodukten moet worden verbo
den, met inbegrip van indirecte vormen van reclame
waarin het tabaksprodukt niet rechtstreeks wordt
genoemd, maar getracht wordt het reclameverbod te
ontduiken door het gebruik van merknamen, symbolen of
andere kenmerken van tabaksprodukten of van bedrijven

Artikel 1

In deze richtlijn wordt verstaan onder :

a) „televisie-omroepen", het oorspronkelijke uitzenden via
de kabel of draadloos, via de ether of via satelliet, in al

dan niet gecodeerde vorm van voor ontvangst door het
publiek bestemde televisieprogramma's. Hieronder is

mede begrepen het overdragen van programma's
tussen ondernemingen met het oog op doorgifte
daarvan aan het publiek. Hieronder zijn niet begrepen
communicatiediensten die informatieve gegevens of
andere prestaties op individueel verzoek verstrekken
zoals telekopiediensten, elektronische databanken en
andere soortgelijke diensten ;

b) „televisiereclame", de door een overheidsbedrijf of
particuliere onderneming tegen vergoeding of soort
gelijke betaling uitgezonden boodschap — in welke
vorm ook — in verband met de uitoefening van enige
commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of
van een vrij beroep met het oog op de bevordering
van de levering van goederen of diensten tegen beta
ling, met inbegrip van onroerende goederen, rechten
en verplichtingen.
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Behoudens voor de in artikel 18 bedoelde doeleinden

valt hieronder niet de rechtstreekse aanbieding aan het
publiek met het oog op de verkoop, de aankoop of de
verhuring van produkten of de verrichting van dien
sten tegen vergoeding ;
c) «sluikreclame", het vermelden of vertonen van goede
ren, diensten, naam, handelsmerk of activiteiten van

een producent van goederen of een dienstverlener in

programma's, indien dit door de omroep wordt gedaan
met de bedoeling reclame te maken en het publiek
kan worden misleid omtrent de aard van deze vermel

ding c.q . vertoning. Deze bedoeling wordt met name
geacht aanwezig te zijn indien tegenover de vermel
ding c.q. vertoning een geldelijke of andere vergoeding
staat ;

d) „sponsoring", elke bijdrage van een overheidsbedrijf of
particuliere onderneming die zich niet bezighoudt met
televisie-omroepactiviteiten of met de vervaardiging
van audiovisuele produktiës, aan de financiering van

televisieprogramma's met het doel zijn naam, handels
merk, imago, activiteiten of realisaties meer bekend
heid te geven.
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laste gelegde inbreuken en van zijn voornemen beper
kingen aan de doorgifte op te leggen indien nogmaals

zo'n inbreuk wordt gemaakt ;
d) overleg met de uitzendende Staat en de Commissie
niet binnen 15 dagen te rekenen vanaf de onder c)

bedoelde kennisgeving tot een minnelijke schikking
heeft geleid, en de ten laste gelegde inbreuk blijft
doorgaan.
De Commissie ziet erop toe dat de schorsing verenigbaar
is met het Gemeenschapsrecht. Zij kan de betrokken
Lid-Staat verzoeken een schorsing die strijdig is met het
Gemeenschapsrecht onmiddellijk ongedaan te maken.
Deze bepaling vormt in de Lid-Staat onder de bevoegd
heid waarvan de betrokken omroeporganisatie valt geen
beletsel om ongeacht welke procedure, maatregel of
sanctie op de betrokken inbreuken toe te passen.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op televisie
uitzendingen die uitsluitend bestemd zijn voor ontvangst
in andere landen dan de Lid-Staten en die niet direct of

indirect in een of meer Lid-Staten worden ontvangen.
Artikel 3

1 . Het staat de Lid-Staten vrij, voor de onder hun
bevoegdheid vallende televisie-omroeporganisaties stren
gere of meer gedetailleerde voorschriften vast te stellen op
de gebieden die onder de onderhavige richtlijn vallen.

HOOFDSTUK II

Algemene bepalingen

2. De Lid-Staten zien er met passende middelen in het
kader van hun wetgeving op toe dat de onder hun
bevoegdheid vallende televisie-omroeporganisaties zich
houden aan de bepalingen van deze richtlijn.

Artikel 2

1 . Elke Lid-Staat ziet erop toe dat alle televisie
uitzendingen
— van televisie-omroeporganisaties die onder zijn
bevoegdheid vallen of
— van televisie-omroeporganisaties die van een döor
hem verleende frequentie of capaciteit van een satel
liet of een in deze Lid-Staat gelegen verbinding naar
een satelliet toe gebruik maken, maar niet onder de
bevoegdheid van een van de Lid-Staten vallen,
voldoen aan de wettelijke voorschriften voor uitzendingen
die bestemd zijn voor het publiek in die Lid-Staat.
2. De Lid-Staten waarborgen de vrijheid van ontvangst
en belemmeren niet de doorgifte op hun grondgebied van
televisie-uitzendingen uit andere Lid-Staten om redenen
die binnen de door deze richtlijn gecoördineerde
gebieden vallen. De Lid-Staten mogen de doorgifte van
televisie-uitzendingen voorlopig schorsen indien :

a) een televisie-uitzending uit een andere Lid-Staat een
duidelijke, belangrijke en ernstige inbreuk vormt op
artikel 22 ;

b) de

omroeporganisatie

maanden

al

ten

in

minste

de

twaalf voorgaande

tweemaal

inbreuk

heeft

gemaakt op dezelfde bepaling ;
c) de betrokken Lid-Staat de omroeporganisatie en de
Commissie schriftelijk kennis heeft gegeven van de ten

HOOFDSTUK III

Bevordering van de verspreiding en produktie van
televisieprogramma's
Artikel 4

1 . Voor zover mogelijk zien de Lid-Staten er met
passende middelen op toe dat de omroeporganisaties het
grootste gedeelte van hun niet aan informatie, sport, spel,
reclame of teletekst gewijde zendtijd reserveren voor
Europese produktiës in de zin van artikel 6. Dit gedeelte
moet geleidelijk, aan de hand van passende criteria,
worden bereikt, rekening houdend met de verantwoorde
lijkheid van de omroeporganisatie jegens haar publiek
inzake voorlichting, vorming, cultuur en amusement.
2. Wanneer het in lid 1 omschreven gedeelte niet kan
worden bereikt, mag het niet geringer zijn dan het
gedeelte dat in 1988 gemiddeld in de betrokken Lid-Staat
is vastgesteld.
Ten aanzien van de Helleense Republiek en de Portugese

Republiek wordt het jaar 1988 echter vervangen door het
jaar 1990.
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3. Vanaf 3 oktober 1991 leggen de Lid-Staten om de
twee jaar aan de Commissie een verslag voor over de
toepassing van het onderhavige artikel en van artikel 5.
Dit verslag bevat met name een statistisch overzicht van
de mate waarin het in het onderhavige artikel en in
artikel 5 genoemde gedeelte voor elk van de televisiepro

gramma's die onder de bevoegdheid van de betrokken

Nr. L 298/27

a) produkties die afkomstig zijn uit Lid-Staten van de
Gemeenschap, en, wat betreft de televisie
omroeporganisaties welke onder de bevoegdheid van
de Duitse Bondsrepubliek vallen, produkties die
afkomstig zijn uit de Duitse gebieden waar de
Grondwet niet van toepassing is, die voldoen aan het
bepaalde in lid 2 ;

Lid-Staat vallen, is bereikt, de redenen waarom dat in

b) produkties die afkomstig zijn uit derde Europese

bepaalde gevallen niet is gebeurd, alsmede de maatregelen
die in verband daarmee genomen zijn of overwogen

Staten die partij zijn bij het Europese Verdrag inzake
grensoverschrijdende televisie van de Raad van Europa

worden.

De Commissie brengt deze verslagen, eventueel vergezeld
van een advies, ter kennis van de andere Lid-Staten en

van het Europese Parlement. Zij ziet toe op de toepassing
van het onderhavige artikel en van artikel 5, overeenkom
stig de bepalingen van het Verdrag. In haar advies kan de
Commissie met name rekening houden met de in verge
lijking met voorgaande jaren geboekte vooruitgang, het
aandeel van de voor het eerst uitgezonden produkties in
het programma-aanbod, bijzondere omstandigheden
waarin nieuwe omroeporganisaties zich bevinden en de
specifieke situatie van landen met een geringe audiovi
suele produktiecapaciteit of een beperkt taalgebied.
4. Uiterlijk aan het eind van het vijfde jaar na de vast
stelling van de onderhavige richtlijn beziet de Raad, aan
de hand van een verslag van de Commissie, vergezeld van
de wijzigingsvoorstellen die zij passend acht, opnieuw de
tenuitvoerlegging van het onderhavige artikel.
Daartoe wordt in het verslag van de Commissie, op basis
van de door de Lid-Staten overeenkomstig lid 3 verstrekte
inlichtingen, met name rekening gehouden met de
ontwikkeling die zich op de communautaire markt en in
internationaal verband heeft voorgedaan.
Artikel 5

Telkens wanneer dat mogelijk is, zien de Lid-Staten er
met passende middelen op toe dat de omroeporganisaties
ten minste 10 % van hun niet aan informatie, sport, spel,
reclame of teletekst gewijde zendtijd of, bij wijze van
alternatief, naar keuze van de Lid-Staat, ten minste 10 %

van hun programmabudget, reserveren voor Europese
produkties die door van de televisie-omroeporganisaties
onafhankelijke producenten zijn vervaardigd. Dit gedeelte
moet geleidelijk, aan de hand van passende criteria,
worden bereikt, rekening houdende met de verantwoor
delijkheid van de televisie-omroeporganisaties jegens hun
publiek inzake voorlichting, vorming, cultuur en amuse
ment ; het dient te worden bereikt door een passend
gedeelte te reserveren voor recente produkties, dat wil
zeggen voor produkties die binnen een periode van vijf
jaar nadat zij zijn gemaakt, worden uitgezonden.
Artikel 6

1 . In de zin van het onderhavige hoofdstuk worden
onder Europese produkties verstaan :

en die voldoen aan de voorwaarden van lid 2 ;

c) produkties afkomstig uit andere Europese derde Staten
en die voldoen aan de voorwaarden van lid 3.

2. De in lid 1 , onder a) en b), bedoelde produkties zijn
produkties die voornamelijk tot stand zijn gebracht met
hulp van auteurs en medewerkers die in een of meer in
dat lid, onder a) en b), bedoelde Staten woonachtig zijn en
die aan een van de volgende drie voorwaarden voldoen :

a) deze produkties zijn tot stand gebracht door een of
meer in een of meer van deze Staten gevestigde produ
centen ;

b) de vervaardiging ervan wordt door een of meer in een
of meer van deze Staten gevestigde producenten gesu
perviseerd en daadwerkelijk gecontroleerd ;
c) de bijdrage van de coproducenten van deze Staten in
de totale kosten van de coproduktie bedraagt meer dan
de helft en de coproduktie wordt niet door een of
meer buiten deze Staten gevestigde producenten
gecontroleerd.
3. De in lid 1 , onder c), bedoelde produkties zijn
produkties die uitsluitend of in coproduktie met in een of
meer Lid-Staten gevestigde producenten zijn vervaardigd
door producenten die gevestigd zijn in een of meer derde
Europese Staten, welke met de Gemeenschap volgens de
in het Verdrag opgenomen procedures overeenkomsten
sluiten en worden als een Europese produktie beschouwd,
indien zij voornamelijk zijn vervaardigd met behulp van
auteurs en medewerkers die woonachtig zijn in een of
meer Europese Staten.
4. Produkties die geen Europese produkties zijn in de
zin van lid 1 , maar die voornamelijk met behulp van in
een of meer Lid-Staten gevestigde auteurs en medewer
kers zijn vervaardigd, worden als een Europese produktie
beschouwd naar rato van het aandeel van coproducenten
uit de Gemeenschap in de totale produktiekosten.
Artikel 7

De Lid-Staten zien erop toe dat de onder hun bevoegd
heid vallende televisie-omroeporganisaties, behoudens een
andersluidende overeenkomst tussen de houders van de

rechten en de omroeporganisatie, geen films uitzenden
binnen een termijn van twee jaar na de aanvang van de
exploitatie daarvan in de bioscopen in een van de Lid
Staten ; in het geval van coprodukties van films waaraan
de omroeporganisatie heeft meegewerkt, is deze termijn
één jaar.

Nr. L 298/28

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Artikel 8

De Lid-Staten hebben het recht, indien zij zulks noodza
kelijk achten omwille van de verwezenlijking van de doel
stellingen inzake taalbeleid, met inachtneming van het
Gemeenschapsrecht voor bepaalde of alle onder hun
bevoegdheid vallende televisie-omroeporganisaties meer
gedetailleerde of strengere voorschriften vast te stellen,
met name op grond van taaicriteria.
Artikel 9

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op plaatselijke televi
sie-uitzendingen die geen deel uitmaken van een natio
naal net.
HOOFDSTUK IV
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tijdvak van ten minste 20 minuten verlopen tussen iedere
opeenvolgende onderbreking binnen de uitzendingen.

5. Bij uitzendingen van religieuze erediensten mag
geen reclame worden ingelast. Televisiejournaals en actu
aliteitenmagazines, documentaires, godsdienstige uitzen
dingen en uitzendingen voor kinderen waarvan de gepro
grammeerde duur minder dan 30 minuten bedraagt,
mogen niet door reclame worden onderbroken. Wanneer
de geprogrammeerde duur ten minste 30 minuten
bedraagt, zijn de leden 1 tot en met 4 van toepassing.
Artikel 12

Televisiereclame mag niet :
a) de menselijke waardigheid aantasten ;
b) discriminatie inhouden naar ras, geslacht of nationali
teit ;

Televisiereclame en sponsoring
Artikel 10

1 . Televisiereclame moet gemakkelijk als zodanig
herkenbaar zijn en door optische en/of akoestische
middelen duidelijk gescheiden zijn van de rest van het
programma-aanbod.

2. Afzonderlijke reclamespots moeten een uitzondering
blijven.
3.

Bij reclame mag geen gebruik worden gemaakt van

subliminale technieken .
4.

Sluikreclame is verboden.

c) godsdienstige of politieke overtuigingen kwetsen ;
d) aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor gezondheid
of veiligheid ;
e) aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor het milieu.
Artikel 13

Televisiereclame, in welke vorm ook, voor sigaretten en
tabaksprodukten is verboden.
Artikel 14

Televisiereclame voor geneesmiddelen en medische
behandelingen die in de Lid-Staat onder wiens bevoegd
heid de televisie-omroeporganisatie valt, alleen op
doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn, is verboden.

Artikel 11
Artikel 15

1 . De reclame moet tussen de uitzendingen worden
ingevoegd. Onder voorbehoud van de in de leden 2 tot en
met 5 vastgestelde voorwaarden, kan reclame ook tijdens
de uitzendingen worden ingevoegd, op zodanige wijze dat
de integriteit en de waarde van de uitzendingen niet
worden geschaad, rekening houdende met de natuurlijke
pauzes in alsmede met de duur en de aard van het
programma, en er geen afbreuk wordt gedaan aan de
rechten van de rechthebbenden.

2. Bij uit zelfstandige onderdelen samengestelde
uitzendingen of bij sportuitzendingen en op soortgelijke
wijze gestructureerde evenementen en opvoeringen, mag
er alleen tussen de zelfstandige onderdelen of tijdens de
pauzes reclame worden ingevoegd.

3 . De uitzending van audiovisuele produkties zoals
bioscoopfilms en televisiefilms (met uitzondering van
series, feuilletons, amusementsprogramma's en documen
taires) mag één keer per volledig tijdvak van 45 minuten
worden onderbroken, mits de geprogrammeerde duur
ervan langer dan 45 minuten bedraagt. Indien de gepro
grammeerde duur ervan ten minste 20 minuten langer
bedraagt dan twee of meer volledige tijdvakken van 45
minuten, mag er nog een keer worden onderbroken.
4.

Wanneer andere dan onder lid 2 bedoelde uitzen

dingen door reclame worden onderbroken, moet een

Televisiereclame voor alcoholhoudende dranken moet aan

de volgende criteria voldoen :

a) zij mag zich niet specifiek tot minderjarigen richten en
mag in het bijzonder geen minderjarigen tonen die dit
soort dranken gebruiken ;
b) zij mag geen verband leggen tussen alcoholgebruik en
een verbetering van fysieke prestaties of gemotoriseerd
rijden ;
c) zij mag niet de indruk wekken dat alcoholgebruik
bijdraagt tot sociale of seksuele successen ;
d) er mag niet in worden gesuggereerd dat alcoholhou
dende dranken therapeutische kwaliteiten bezitten, dan
wel een stimulerend, kalmerend of spanningsreduce
rend effect hebben ;

e) zij mag geen onmatig alcoholgebruik aanmoedigen dan
wel onthouding of matig alcoholgebruik in een nega
tief daglicht stellen ;

f) zij mag geen nadruk leggen op het hoge alcoholgehalte
van dranken als positieve eigenschap.
Artikel 16

Televisiereclame mag minderjarigen geen morele of
fysieke schade berokkenen en moet daarom voldoen aan
de volgende criteria voor hun bescherming :
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a) zij mag minderjarigen niet rechtstreeks tot de aankoop
van een bepaald produkt of dienst aanzetten door te
profiteren van hun onervarenheid of hun goedgelo
vigheid ;
b) zij mag minderjarigen er niet rechtstreeks toe
aanzetten hun ouders of anderen te overreden tot de

aankoop van produkten of diensten waarvoor reclame
wordt gemaakt ;
c) zij mag niet profiteren van het speciale vertrouwen dat
minderjarigen hebben in ouders, leerkrachten of

schriften vaststellen dan bedoeld in artikel 18, ten einde

de vraag naar reclame in overeenstemming te brengen
met de belangen van het publiek, met name rekening
houdende met :

a) de functie van de televisie inzake voorlichting, onder
wijs, cultuur en ontspanning ;
b) de vrijwaring van de pluraliteit van voorlichting en
media.
Artikel 20

anderen ;

d) zij mag minderjarigen niet zonder reden in gevaarlijke
situaties tonen .

Artikel 17

1.

Gesponsorde televisieprogramma's moeten aan de

volgende voorwaarden voldoen :
a) inhoud en programmering van een gesponsorde
uitzending mogen nimmer dusdanig door de sponsor
worden beïnvloed dat daardoor de verantwoordelijk
heid en de redactionele onafhankelijkheid van de
omroeporganisatie ten aanzien van de uitzendingen
worden aangetast ;
b) zij worden aan het begin en/of aan het eind duidelijk

als gesponsorde programma's gekenmerkt door
vermelding van naam en/of logo van de sponsor ;
c) zij mogen niet aansporen tot aankoop of huur van
produkten of diensten van de sponsor of van derden,
in het bijzonder door specifieke aanprijzingen van die
produkten of diensten.
2. Televisieprogramma's mogen niet worden gespon
sord door natuurlijke of rechtspersonen wier voornaamste
bezigheid bestaat in de produktie of verkoop van
produkten of de levering van diensten waarvoor reclame
overeenkomstig artikel 13 of 14 verboden is.
3.

Televisiejournaals en politieke informatieprogram

ma's mogen niet worden gesponsord.
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Onverminderd artikel 3 mogen de Lid-Staten, onder
eerbiediging van het Gemeenschapsrecht, andere voor
waarden vaststellen dan die welke zijn neergelegd in
artikel 11 , leden 2 tot en met 5, en artikel 18 voor wat

betreft de uitzendingen die uitsluitend bestemd zijn voor
het nationale grondgebied en die niet rechtstreeks of
onrechtstreeks in één of meerdere andere Lid-Staten

kunnen worden ontvangen.
Artikel 21

De Lid-Staten zien er in het kader van hun wetgeving op
toe dat, indien er televisie-uitzendingen plaatsvinden die
in strijd zijn met de voorschriften van dit hoofdstuk,
passende maatregelen worden toegepast om de regels te
doen naleven.
HOOFDSTUK V

Bescherming van minderjarigen
Artikel 22

De Lid-Staten nemen passende maatregelen om ervoor te
zorgen dat in de televisie-uitzendingen van de onder hun
bevoegdheid vallende televisie-omroeporganisaties geen

programma's voorkomen die de lichamelijke, geestelijke
of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig

zouden kunnen aantasten, inzonderheid programma's met
pornografische scenes of met nodeloos geweld. Deze

Artikel 18

bepaling geldt ook voor programma's waarop het voor

1 . De zendtijd voor reclame mag niet meer dan 15 %
van de dagelijkse zendtijd uitmaken. Dit percentage kan
eventueel tot 20 % worden opgetrokken indien het

gaande niet van toepassing is, doch die toch schade
kunnen toebrengen aan de fysieke, mentale of zedelijke
ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van
het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen
gewaarborgd wordt dat minderjarigen in het zendgebied
de uitzendingen normaliter niet kunnen zien of beluiste

vormen van reclame omvat zoals de rechtstreekse aanbie

ding aan het publiek met het oog op verkoop, aankoop en
verhuring van produkten of met het oog op het verrichten
van diensten, mits de reclameboodschappen niet meer

dan 15 % van de programma's uitmaken.
2.

De zendtijd voor reclameboodschappen binnen een

bepaalde periode van één uur mag niet meer dan 20 %
bedragen.
3. Onverminderd lid 1 mogen reclamevormen zoals de
rechtstreekse aanbieding aan het publiek met het oog op
verkoop, aankoop of verhuring van produkten of met het
oog op het verrichten van diensten niet meer dan één uur
per dag in beslag nemen.
Artikel 19

De Lid-Staten mogen voor de zendtijd en de aard van de
televisie-uitzending van de onder hun bevoegdheid ressor
terende televisie-omroeporganisaties strengere voor

ren .

De Lid-Staten zien er eveneens op toe dat uitzendingen
geen enkele aansporing tot haat op grond van ras,
geslacht, godsdienst of nationaliteit bevatten.
HOOFDSTUK VI

Recht van weerwoord

Artikel 23

1 . Onverminderd andere in de Lid-Staten geldende
burgerrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechte
lijke bepalingen, hebben, ongeacht hun nationaliteit, alle
natuurlijke en rechtspersonen wier wettige belangen, met
name aanzien en reputatie, zijn aangetast door een
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onjuiste bewering tijdens een televisie-uitzending, het
recht op weerwoord of vergelijkbare maatregelen.

bestaande verdragen op het gebied van telecommunicatie
en omroepactiviteiten onverlet.

2. Het recht op weerwoord of vergelijkbare maatregelen
gelden ten opzichte van alle televisie-omroeporganisaties

Artikel 25

die onder de rechtsmacht van een Lid-Staat vallen .

3. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om dit
recht of deze maatregelen te verwezenlijken en de proce
dure vast te stellen voor de uitoefening van dit recht. Met

name zien zij erop toe dat de termijn voor de uitoefening
van het recht op weerwoord of vergelijkbare maatregelen
voldoende ruim is en dat een en ander zodanig is georga
niseerd dat natuurlijke of rechtspersonen die in andere
Lid-Staten woonachtig of gevestigd zijn, dit recht of deze
maatregelen op passende wijze kunnen uitoefenen.
4. Het verzoek om recht op weerwoord of vergelijkbare
maatregelen kan worden geweigerd indien een dergelijk
verzoek volgens de in lid 1 vastgestelde voorwaarden niet
is gerechtvaardigd, een strafbare handeling behelst, de
omroeporganisatie door uitzending civielrechtelijk
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld of indien het
verzoek indruist tegen de goede zeden.
5.

Er dient te worden voorzien in procedures waarbij

geschillen betreffende de uitoefening van het recht op
weerwoord of vergelijkbare maatregelen aan het oordeel
van de rechter kunnen worden voorgelegd.

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 3 oktober 1991 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 26

Uiterlijk aan het einde van het vijfde jaar na de datum van
vaststelling van de onderhavige richtlijn, en vervolgens
om de twee jaar, dient de Commissie bij het Europese
Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité

een verslag in over de wijze waarop deze richtlijn ten
uitvoer wordt gelegd en doet zij zo nodig bijkomende
voorstellen om de richtlijn aan te passen aan de ontwik
kelingen op omroepgebied.
Artikel 27

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
HOOFDSTUK VII

Slotbepalingen
Artikel 24

Deze richtlijn laat voor wat betreft de gebieden die niet
door deze richtlijn worden gecoördineerd, de rechten en
plichten die voor de Lid-Staten voortvloeien uit de

Gedaan te Luxemburg, 3 oktober 1989.
Voor de Raad
De Voorzitter
R. DUMAS
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Richtlijn 89/438/EEG van de Raad van 21 juni 1989 tot wijziging van Richt
lijn 74/561/EEG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en inter
nationaal goederenvervoer over de weg, Richtlijn 74/562/EEG inzake de toegang tot het
beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg en
Richtlijn 77/796/EEG inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere
titels van ondernemer van goederenvervoer over de weg en ondernemer van personenver
voer over de weg en houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefe
ning van het recht van vrije vestiging van die vervoersondernemers

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 212 van 22 juli 1989)
Bladzijde 105, artikel 3 :
in plaats van : „artikel 3, lid 4, tweede alinea, van Richtlijn 74/561 /EEG"
te lezen :
.artikel 3, lid 4, vierde alinea, van Richtlijn 74/561/EEG*
en

in plaats van : „artikel 2, lid 4, tweede alinea, van Richtlijn 74/562/EEG"
te lezen : :
„artikel 2, lid 4, vierde alinea, van Richtlijn 74/562/EEG'*.
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