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

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 16 december 1991

tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en
tot wijziging, met het oog op de afschaffing van de fiscale grenzen , van Richtlijn
77 / 388 / EEG

( 91 / 680 / EEG )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

de werkingssfeer van de gemeenschappelijke regeling inzake
de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 99 ,

Overwegende dat evenwel , met inachtneming van de over
eenkomsten en verdragen die daarop van toepassing zijn , de
handelingen die worden verricht met als land van herkomst
of bestemming het Vorstendom Monaco en het Eiland Man ,
moeten worden behandeld als handelingen met als land van
herkomst of bestemming respectievelijk de Franse Republiek
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en

Gezien het voorstel van de Commissie ( J ),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat in artikel 8 A van het Verdrag de interne
markt wordt gedefinieerd als een ruimte zonder binnengren
zen waarin het vrije verkeer van goederen , personen , dien
sten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van
het Verdrag;
Overwegende dat de totstandkoming van de interne markt
vereist dat de belastinggrenzen tussen de Lid-Staten worden
opgeheven en dat hiertoe de belastingheffing bij invoer en de
ontheffing van belasting bij uitvoer in het handelsverkeer
tussen de Lid-Staten moeten worden afgeschaft ;
Overwegende dat aldus met ingang van 1 januari 1993 de
controles voor fiscale doeleinden aan de binnengrenzen voor
elke handeling tussen de Lid-Staten worden afgeschaft;

Noord-Ierland;

Overwegende dat als gevolg van het feit dat het beginsel van
de belastingheffing bij invoer in de betrekkingen tussen de
Lid-Staten wordt afgeschaft , de bepalingen betreffende de
vrijstellingen bij invoer in de betrekkingen tussen de Lid-Sta
ten overbodig worden ; dat derhalve deze bepalingen moeten
worden ingetrokken en de betrokken richtlijnen dienover
eenkomstig moeten worden aangepast;
Overwegende dat de verwezenlijking van de doelstellingen
van artikel 4 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 1 1 april
1967 ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij de Zesde Richtlijn
77 / 388 / EEG ( s ), vereist dat de belastingheffing in het
handelsverkeer tussen de Lid-Staten berust op het beginsel
van belastingheffing in de Lid-Staat van herkomst van de
geleverde goederen en de verrichte diensten , zonder dat, in
het communautaire handelsverkeer tussen belastingplichti
gen, inbreuk wordt gemaakt op het beginsel dat de belasting
opbrengst uit de toepassing van de belasting op het niveau
van het eindverbruik toekomt aan de Lid-Staat waarin dit

Overwegende dat belastingheffing bij invoer en ontheffing
van belasting bij uitvoer bijgevolg alleen nog moeten plaats
vinden bij handelingen met gebieden die zijn uitgesloten van
0 ) PB nr. C 252 van 22 . 9 . 1987 , blz . 2 , PB nr . C 176 van 17 . 7 .
1990 , blz . 8 en PB nr. C 131 van 22 . 5 . 1991 , blz . 3 .
( 2 ) PB nr. C 324 van 24 . 12 . 1990 , blz . 97 .
( 3 ) PB nr. C 237 van 12. 9 . 1988 , blz . 19 .
PB nr. C 332 van 31 . 12 . 1990 , blz . 121 .

eindverbruik plaatsvindt ;

Overwegende evenwel dat de vaststelling van de definitieve
regeling waardoor de verwezenlijking van de doelstellingen
van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde voor leveringen van goederen en het
verrichten van diensten tussen Lid-Staten wordt bewerkstel

( 4 ) PB nr . 71 van 14 . 4 . 1967 , blz . 1301 / 67 .
( s ) PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1977 , blz . 1 .
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ligd , vereist dat voorwaarden worden vervuld waaraan op 31
december 1992 nog niet volledig kan worden voldaan ;

Overwegende dat derhalve met ingang van 1 januari 1993
voor een beperkte tijdsduur een overgangsperiode moet
worden ingesteld waarin bepalingen worden toegepast die
dienen om de overgang naar de definitieve regeling voor de
belastingheffing in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ,
welke het op middellange termijn te verwezenlijken doel
blijft , te vergemakkelijken ;
Overwegende dat gedurende de overgangsperiode de intra
communautaire handelingen die worden verricht door
andere belastingplichtigen dan vrijgestelde belastingplichti
gen , in de Lid-Staten van bestemming moeten worden belast
op basis van de tarieven en voorwaarden van die Lid
Staten ;

Overwegende dat gedurende de overgangsperiode eveneens
in de Lid-Staten van bestemming belasting moet worden
geheven , op basis van de tarieven en voorwaarden van die
Lid-Staten , op de intracommunautaire verwervingen die
voor een bepaald bedrag worden verricht door vrijgestelde
belastingplichtigen of door niet-belastingplichtige rechtsper
sonen, alsmede op bepaalde intracommunautaire afstands
verkopen en leveringen van niéuwe vervoermiddelen die
worden verricht voor particulieren of voor vrijgestelde of
niet-belastingplichtige lichamen , voor zover deze handelin
gen, bij gebreke van bijzondere bepalingen , de concurrentie
tussen de Lid-Staten ernstig zouden kunnen verstoren ;
Overwegende dat het noodzakelijke streven naar een verlich
ting van de administratieve en statistische formaliteiten van
de ondernemingen , met name voor kleine en middelgrote
ondernemingen moet worden verzoend met de tenuitvoerleg
ging van efficiënte controlemaatregelen en met de onontbeer
lijke handhaving, zowel om economische als om fiscale
redenen , van de kwaliteit van de communautaire statistische
instrumenten ;

Overwegende dat de overgangsperiode voor de belastinghef
fing in het intracommunautaire handelsverkeer moet worden
aangewend om de maatregelen te nemen die nodig zijn ter
ondervanging van zowel de sociale gevolgen in de betrokken
sectoren als de regionale moeilijkheden , met name in de
grensgebieden , welke zouden kunnen ontstaan als gevolg van
de afschaffing van de belastingheffing bij invoer en de
ontheffing van belasting bij uitvoer in het handelsverkeer
tussen de Lid-Staten ; dat met het oog hierop de Lid-Staten
moet worden toegestaan gedurende een periode die afloopt
op 30 juni 1999 de leveringen van goederen door belasting
vrije verkooppunten in het kader van het reizigersverkeer
door de lucht of over zee tussen de Lid-Staten binnen de

gestelde grenzen vrij te stellen;

Overwegende dat de overgangsregeling in werking treedt
voor een periode van vier jaar en dat zij derhalve tot en met 31
december 1996 van toepassing is; dat de overgangsregeling
zal worden vervangen door een definitieve belastingregeling
voor het handelsverkeer tussen de Lid-Staten welke stoelt op
het beginsel van belastingheffing in de Lid-Staat van her
komst van de geleverde goederen en van de verrichte
diensten , ten einde de doelstelling van artikel 4 van de Eerste
Richtlijn van de Raad van 11 april 1967 , te verwezenlij
ken ;

Overwegende dat de Commissie daartoe vóór 31 december
1994 bij de Raad een verslag over de werking van de
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overgangsregeling zal indienen , vergezeld van voorstellen
voor de modaliteiten van de definitieve regeling voor de
belastingheffing op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ;
dat de Raad , oordelend dat op bevredigende wijze aan de
voorwaarden voor de overgang naar de definitieve regeling is
voldaan , vóór 31 december 1995 besluiten zal nemen over de
bepalingen die noodzakelijk zijn voor de inwerkingtreding en
de werking van de definitieve regeling, waarbij de overgangs
regeling automatisch verlengd wordt totdat de definitieve
regeling in werking treedt en in ieder geval tijdens de periode
waarin de Raad geen besluiten over de definitieve regeling
genomen heeft ;
Overwegende bijgevolg dat Richtlijn 77 / 388 / EEG, laatste
lijk gewijzigd bij Richtlijn 89 / 465 / EEG (*), moet worden
gewijzigd ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 77 / 388 / EEG wordt als volgt gewijzigd:

1 , artikel 3 wordt als volgt gelezen :
„Artikel 3

1.

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan

onder :

— „grondgebied van een Lid-Staat": het binnenland
zoals dat in de leden 2 en 3 voor elke Lid-Staat

wordt omschreven ;

— „Gemeenschap" en „grondgebied van de Gemeen
schap": het binnenland van de Lid-Staten zoals dat
in de leden 2 en 3 voor elke Lid-Staat wordt

omschreven ;

— „derdelands gebied" en „derde land": elk ander
grondgebied dan die welke in de leden 2 en 3 als het
binnenland van een Lid-Staat worden omschre
ven .

2.
Voor de toepassing van deze richtlijn komt „het
binnenland" overeen met de werkingssfeer van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap zoals die in artikel 227 voor elke
Lid-Staat is omschreven .

3.
Het binnenland omvat niet de volgende nationale
gebieden :

— Bondsrepubliek Duitsland :
het eiland Helgoland ,
het gebied Büsingen ;
— Koninkrijk Spanje:
Ceuta ,

. Melilla ;

— Italiaanse Republiek :
Livigno ,
Campione d'Italia ,
de nationale wateren van het meer van Lugano ;
(») PB nr . L 226 van 3 . 8 . 1989 , blz . 21 .
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Het binnenland omvat ook niet de volgende nationale
gebieden:
— Koninkrijk Spanje :
Canarische. Eilanden ,
— Franse Republiek:
de overzeese departementen ;

— Helleense Republiek :
Άγιο Όρος ;

4.
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om
te waarborgen dat handelingen met als land van
herkomst of bestemming :
— het Vorstendom Monaco, behandeld worden als
handelingen met als land van herkomst of bestem
ming de Franse Republiek;

— het Eiland Man , behandeld worden als handelingen
met als land van herkomst of bestemming het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland .

5.
Indien de Commissie van mening is dat het
bepaalde in de leden 3 en 4 niet meer gerechtvaardigd
is , met name uit het oogpunt van de neutraliteit ten
aanzien van de mededinging of van de eigen middelen ,
legt zij passende voorstellen aan de Raad voor.";
2.
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bis , lid 1 , onder b ), bedoelde regeling voor intern
communautair douanevervoer wordt geplaatst , vindt
de invoer plaats in de Lid-Staat op het grondgebied
waarvan deze procedure eindigt ."
3 . in artikel 8 , lid 1 , onder a ), wordt „in een ander land
dan dat van" vervangen door „in een andere Lid-Staat
dan die van" en wordt „Lid-Staat van invoer" vervangen
door „Lid-Staat waar de installatie of de montage

plaatsvindt";
4 . aan artikel 8 , lid 1 , wordt het volgende punt toege
voegd :
„c) ingeval de levering van een goed plaatsvindt aan
boord van een schip , vliegtuig of trein , tijdens een
vervoer met plaats van vertrek en plaats van
aankomst op het grondgebied van de Gemeen
schap : de plaats waar het goed zich bevindt op het
tijdstip van vertrek van het vervoer";
5 . artikel 8 , lid 2 , wordt vervangen door:

„2 .
In afwijking van het bepaalde in lid 1 , onder a),
worden , in gevallen waarin de plaats van vertrek van de
verzending of het vervoer in een derdelands gebied ligt,
de plaats van de levering verricht door de importeur als
bedoeld in artikel 21 , punt 2 , alsmede de plaats van
eventuele volgende leveringen geacht in de Lid-Staat
van invoer van de goederen te liggen .";

artikel 7 wordt vervangen door:

6 . artikel 10 , lid 3 , wordt vervangen door:
„Artikel 7
Invoer

1.

Als „invoer van een goed" wordt beschouwd:

a ) het binnenkomen in de Gemeenschap van een goed
dat niet voldoet aan de voorwaarden van de

artikelen 9 en 10 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap of dat, als
het onder het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal valt , zich
niet in het vrije verkeer bevindt;
b ) het binnenkomen in de Gemeenschap van een goed
uit een in artikel 3 , lid 3 , tweede alinea , bedoeld
gebied of uit de Kanaaleilanden .

2.
De invoer van een goed vindt plaats in de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan het zich ten tijde
van het binnenkomen in de Gemeenschap bevindt .
3.
In afwijking van lid 2 , vindt , wanneer een in
lid 1 , onder a ), bedoeld goed vanaf het binnenkomen in
de Gemeenschap onder een van de in artikel 16 , lid 1 ,
onder B , bedoelde regelingen, onder een regeling voor
tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoer
rechten of onder een regeling voor extern douanever
voer wordt geplaatst, de invoer van dat goed plaats in
de -Lid-Staat op het grondgebied waarvan het goed aan
die regelingen wordt onttrokken .
Wanneer een in lid 1 , onder b ), bedoeld goed vanaf het
binnenkomen in de Gemeenschap onder de in artikel 33

„3 .
Het belastbare feit vindt plaats en de belasting
wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de invoer van
het goed geschiedt. Wanneer goederen vanaf hun
binnenkomst in de Gemeenschap onder een van de in
artikel 7 , lid 3 , bedoelde regelingen worden geplaatst ,
vindt het belastbare feit pas plaats én wordt de belasting
pas verschuldigd op het tijdstip waarop de goederen aan
deze regelingen worden onttrokken .
Indien de ingevoerde goéderen echter zijn onderworpen
aan invoerrechten , aan landbouwheffingen of aan
heffingen van gelijke werking die zijn ingesteld in het
kader van een gemeenschappelijk beleid , vindt het
belastbare feit plaats en wordt de belasting verschuldigd
op het tijdstip waarop het belastbare feit en het
verschuldigd worden ter zake van deze communautaire
rechten plaatsvinden.

In de gevallen waarin de ingevoerde goederen niet aan
een van deze communautaire rechten zijn onderwor
pen, passen de Lid-Staten de vigerende bepalin

gen inzake invoerrechten toe met betrekking tot het
belastbare feit en het verschuldigd worden van de
belasting .";
7 . in artikel 11 , B :

— wordt lid 1 vervangen door:
„1 .
De maatstaf van heffing is de overeenkom
stig de geldende communautaire bepalingen vast
gestelde douanewaarde .";
— wordt lid 2 geschrapt ;
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8 . artikel 11 , B , lid 3 , wordt vervangen door :
„3 .
In de maatstaf van heffing moeten worden
opgenomen , voor zover zij niet reeds daarin zijn
begrepen :
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11 . in artikel 14 , lid 1 :

— wordt punt b) geschrapt;
— wordt punt c) vervangen door:

a) de buiten de Lid-Staat van invoer verschuldigde
rechten , heffingen en andere belastingen , alsmede
die welke ter zake van de invoer verschuldigd zijn ,
met uitzondering van de te heffen belasting over de
toegevoegde waarde;

„c) de invoer van goederen met het oog op even
tuele verkoop in de zin van artikel 29 van
Richtlijn 85 / 362 / EEG (*), gewijzigd bij
Richtlijn 90 / 237 / EEG (**)

b) de bijkomende kosten , zoals kosten van commissie ,
verpakking, vervoer en verzekering , tot de eerste
plaats van bestemming in de Lid-Staat van

(*) PB nr . L 192 van 24 . 7 . 1985 , blz . 20 .
(**) PB nr . L 133 van 24 . 5 . 1990 ,
blz . 91 .";

invoer .

Onder „eerste plaats van bestemming", wordt
verstaan de plaats die genoemd is in de vrachtbrief
of een ander document waaronder de goederen in
de Lid-Staat van invoer binnenkomen . Bij gebreke
van deze vermelding wordt de eerste plaats van
bestemming geacht de plaats te zijn waar de eerste
overlading van de goederen in de Lid-Staat van
invoer geschiedt .
De Lid-Staten kunnen de bovenbedoelde bijko
mende kosten eveneens in de maatstaf van heffing
opnemen , wanneer zij voortvloeien uit het vervoer
naar een andere plaats van bestemming in de
Lid-Staat van invoer, indien deze plaats bekend is
op het tijdstip waarop het belastbare feit plaats

wordt in punt d ) „of die hiervoor in aanmerking
zouden komen indien zij uit een derde land zouden
zijn ingevoerd" en „op de binnenlandse markt"
geschrapt;
wordt in punt e ) „of daarvoor in aanmerking zou
den komen indien zij zouden zijn ingevoerd uit een
derde land" geschrapt;

wordt punt f) geschrapt ;
wordt in punt g), eerste streepje, „of wanneer
daarvoor een dergelijke vrijstelling zou gelden ,
indien zij uit een derde land zouden zijn ingevoerd"
geschrapt ;

vindt.";

9 . in artikel 11 , B , lid 5 , wordt na „tijdelijk" „uit de
Gemeenschap" toegevoegd ; „in het buitenland" wordt
vervangen door „buiten de Gemeenschap"; „terwijl
de wederinvoer van deze goederen niet is vrijge
steld krachtens artikel 14 , lid 1 , onder f)" wordt
geschrapt ;
10 . artikel 11 , C , lid 2 , wordt vervangen door :

„2 .
Indien gegevens voor het bepalen van de maat
staf van heffing bij invoer zijn uitgedrukt in een andere
munteenheid dan die van de Lid-Staat waar de maatstaf

van heffing wordt bepaald , wordt de wisselkoers
vastgesteld overeenkomstig de geldende communau
taire bepalingen voor de berekening van de douane
waarde .

Indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van
heffing voor een andere handeling dan een invoer van
goederen zijn uitgedrukt in een andere munteenheid
dan die van de Lid-Staat waar de maatstaf van heffing
wordt bepaald , is de toepasselijke wisselkoers de laatste
verkoopkoers die op het moment waarop de belasting
verschuldigd wordt , op de meest representatieve wissel
markten ) van de betrokken Lid-Staat wordt geregis
treerd , of een koers die wordt vastgesteld onder verwij
zing naar die markt(en ), op een door die Lid-Staat
vastgestelde wijze . Voor sommige van deze handelin
gen of voor sommige categorieën belastingplichtigen
kunnen de Lid-Staten evenwel kiezen voor de volgens
de geldende communautaire bepalingen voor het
berekenen van de douanewaarde vastgestelde wissel
koers .";

12 . de titel van artikel 15 wordt vervangen door:

„Vrijstelling bij uitvoer uit de Gemeenschap en voor
met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde hande
lingen , alsmede voor internationaal vervoer.";
13 . in artikel 15 , punten 1 en 2 , wordt „buiten het in
artikel 3 omschreven grondgebied" vervangen door
„buiten de Gemeenschap";

14 . artikel 15 , punt 3 , wordt vervangen door:
„3 . De diensten bestaande uit werkzaamheden met

betrekking tot roerende zaken die zijn verworven
of ingevoerd ten einde deze werkzaamheden te
ondergaan in de Gemeenschap , en die naar een
plaats buiten de Gemeenschap worden verzonden
of vervoerd door de dienstverrichter of door de in

een derde land gevestigde ontvanger dan wel voor
hun rekening .";
15 . aan artikel 15 , punt 10 , eerste alinea, wordt het vol
gende streepje toegevoegd :
— „verricht naar een andere Lid-Staat en bestemd voor

de strijdkrachten van een andere Staat die partij bij
het Noord-Atlantisch Verdrag is dan de Lid-Staat
van bestemming zelf, ten behoeve van deze strijd
krachten of het hen begeleidende burgerpersoneel of
voor de bevoorrading van hun messes of kantines ,
voor zover de betreffende strijdkrachten deelnemen
aan de gemeenschappelijke defensie-inspanning .";
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16 . in artikel 15 , punt 10, tweede alinea , wordt „met
inachtneming van de door elke Lid-Staat vastgestelde
voorwaarden en beperkingen" vervangen door „met
inachtneming van de door de Lid-Staat van ontvangst
vastgestelde voorwaarden en beperkingen";

17 . in artikel 15 , punt 12 , wordt „uit de Gemeenschap"
toegevoegd na „die deze goederen uitvoeren" en wordt
„in het buitenland" vervangen door „buiten de Gemeen
schap";
18 . artikel 15 , punt 13 , wordt vervangen door :
„ 13 . Diensten , met inbegrip van vervoer én de daar
mee samenhangende handelingen maar met uit
zondering van de diensten die overeenkomstig
artikel 13 zijn vrijgesteld , die rechtstreeks ver

e) die komen te vallen onder een ander stelsel

van entrepots dan douane-entrepots .
De plaatsen genoemd onder a), b), c) en d ) zijn
die welke als zodanig worden omschreven in
de geldende communautaire douanebepalin
gen .";
wordt punt C vervangen door:
„C. diensten betreffende de in punt B bedoelde
leveringen van goederen";

wordt punt D vervangen door:
„D. leveringen van goederen en diensten , verricht
op de in punt B bedoelde plaatsen met hand
having van een van de in dat punt bedoelde
situaties";

band houden :

wordt het volgende punt toegevoegd :

— met extern douanevervoer , uitvoer van goe
deren uit de Gemeenschap of invoer van
goederen vallend onder het bepaalde in arti
kel 14 , lid 1 , onder c), en artikel 16 , lid 1 ,
onder A;

„E. leveringen :

— met goederen als bedoeld in artikel 7 , lid 1 ,
onder b ), die onder de in artikel 33 bis , lid 1 ,
onder b ), bedoelde regeling voor intern com
munautair douanevervoer zijn geplaatst .";
19 . in artikel 15 , punt 14 , wordt „buiten het in artikel 3
bedoelde grondgebied" vervangen door „buiten de
Gemeenschap";
20 . in artikel 16 , lid 1 :

— wordt punt A vervangen door :
„A. de invoer van goederen die komen te vallen
onder een ander stelsel van entrepots dan
douane-entrepots";
— wordt punt B vervangen door :
„B. leveringen van goederen

a ) die bij de douane worden aangebracht en
eventueel tijdelijk worden opgeslagen ;
b ) die in een vrije zone of een vrij entrepot
worden geplaatst;

van goederen als bedoeld in artikel 7 ,
lid 1 , onder a ), die nog onderworpen zijn
aan een regeling voor tijdelijke invoer met
volledige vrijstelling van invoerrechten of
aan een regeling voor extern douanever
voer ;

van goederen als bedoeld in artikel 7 ,
lid 1 , onder b ), die nog onderworpen zijn
aan de in artikel 33 bis bedoelde regeling
voor intern communautair douanever
voer ,

alsmede de diensten betreffende deze leverin

gen .";

21 . aan artikel 28 wordt het volgende lid toegevoegd :

„3 bis . In afwachting van een besluit van de Raad , die
krachtens artikel 3 van Richtlijn 89 / 465 / EEG (*)
moet beslissen over de intrekking van de in lid 3 ,
onder b ), bedoelde tijdelijke afwijkingen, mag Spanje
de in bijlage F, punt 2 , bedoelde handelingen , voor
zover deze betrekking hebben op diensten van auteurs ,
alsmede de in bijlage F , punten 23 en 25 , bedoelde
handelingen vrijstellen .
(*) PB nr. L 226 van 3 . 8 . 1989 , blz . 21 .";

22 . het vplgende hoofdstuk XVI bis met de artikelen 28 bis
tot en met 28 quaterdecies wordt ingevoegd :

c) die komen te vallen onder een stelsel van

douane-entrepots of onder een stelsel van
actieve veredeling;
d ) die in de territoriale zee worden toegela
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"HOOFDSTUK XVI bis
OVERGANGSREGELING VOOR DE BELASTINGHEF
FING IN HET HANDELSVERKEER TUSSEN DE
LID-STATEN

ten :

— en bestemd zijn voor de bouw , de
reparatie, het onderhoud , de verbou
wing of de uitrusting van boor- of
werkeilanden , dan wel om die boor- of
werkeilanden met het vasteland te

verbinden;

— voor de bevoorrading van boor- of
werkeilanden ;

Artikel 28 bis

Werkingssfeer
1.
Aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn
tevens onderworpen :
a ) de intracommunautaire verwervingen van goederen
onder bezwarende titel in het binnenland door een

belastingplichtige die als zodanig optreedt, of door
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een niet-belastingplichtige rechtspersoon , wanneer
de verkoper een belastingplichtige is die als zodanig
optreedt en noch onder de in artikel 24 bedoelde
vrijstellingsregeling, noch onder het bepaalde in
artikel 8 , lid 1 , onder a ), tweede zin , of in arti
kel 28 ter, B , lid 1 , valt .

een vermogen van meer dan 7,2 kilowatt , met
uitzondering van schepen en luchtvaartuigen als
bedoeld in artikel 15 , punten 5 en 6 ;
b) worden niet als „nieuwe vervoermiddelen" be
schouwd : de onder a ) bedoelde vervoermiddelen

wanneer tegelijkertijd aan de twee volgende voor
waarden wordt voldaan :

In afwijking van de eerste alinea zijn niet aan de
belasting over de toegevoegde waarde onderwor
pen de intracommunautaire verwervingen van goe

— de levering vindt plaats meer dan drie maanden
na de datum waarop het vervoermiddel voor de
eerste maal in gebruik is genomen ;
— het vervoermiddel heeft, als het een landvoer

deren , andere dan nieuwe vervoermiddelen en
accijnsprodukten :

tuig betreft , meer dan 3 000 kilometer afgelegd,
heeft, als het een boot betreft , meer dan 100 uur
gevaren , of heeft , als het een luchtvaartuig
betreft , meer dan 40 uur gevlogen .

— door een belastingplichtige die onder de forfai
taire regeling van artikel 25 valt, door een
belastingplichtige die uitsluitend leveringen van
goederen of diensten verricht waarvoor geen
recht op aftrek bestaat , of door een niet-belas
tingplichtige rechtspersoon ,
— binnen de grenzen of ten belope van een totaal
bedrag, exclusief de belasting over de toege
voegde waarde die verschuldigd of voldaan is in
de Lid-Staat waaruit de goederen zijn verzonden
of vervoerd , dat in het lopende kalenderjaar niet
hoger mag zijn dan een drempel die door de
Lid-Staten wordt bepaald maar die niet lager
mag zijn dan de tegenwaarde van 10 000 ecu in
nationale munt , en

— mits het totale bedrag, exclusief de belasting
over de toegevoegde waarde die verschuldigd of
voldaan is in de Lid-Staat waaruit de goederen
zijn verzonden of vervoerd , van de intracommu
nautaire verwervingen van goederen, andere
dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproduk
ten , in het voorafgaande kalenderjaar de in het
tweede streepje bedoelde drempel niet heeft
overschreden .

De Lid-Staten verlenen de belastingplichtigen en de
niet-belastingplichtige rechtspersonen die voor de
toepassing van de tweede alinea in aanmerking
komen , het recht om voor de in de eerste alinea

omschreven algemene regeling te kiezen . De
Lid-Staten stellen de nadere regels vast met betrek
king tot deze keuze die in ieder geval voor een
periode van twee kalenderjaren geldt;

31 . 12 . 91

De Lid-Staten stellen de voorwaarden vast waaron

der de bovenstaande gegevens kunnen worden
aangetoond .
3.
Als „intracommunautaire verwerving" van een
goed wordt beschouwd het verkrijgen van de macht om
als eigenaar te beschikken over een roerende lichame
lijke zaak die door de verkoper of de afnemer, of voor
hun rekening , met als bestemming de afnemer is
verzonden of vervoerd naar een andere Lid-Staat dan

die waaruit het goed is vérzonden of vervoerd .
Wanneer door een niet-belastingplichtige rechtsper
soon verworven goederen uit een derdelands gebied
worden verzonden of vervoerd en door deze niet-belas

tingplichtige rechtspersoon worden ingevoerd in een
andere Lid-Staat dan die van aankomst van de verzen

ding of het vervoer , worden de goederen geacht te zijn
verzonden of vervoerd vanuit de Lid-Staat van invoer

van de goederen . Deze Lid-Staat verleent aan de
importeur als bedoeld in artikel 21 , punt 2 , teruggaaf
van die uit hoofde van de invoer van de goederen
betaalde belasting over de toegevoegde waarde , voor
zover de importeur aantoont dat op zijn verwerving de
belasting over de toegevoegde waarde is geheven in de
Lid-Staat van aankomst, van de verzending of het
vervoer van de goederen .

4.

Als belastingplichtige wordt tevens beschouwd

eenieder die incidenteel een nieuw vervoermiddel levert

onder de voorwaarden van artikel 28 quater , A.
b ) de intracommunautaire verwervingen van nieuwe
vervoermiddelen onder bezwarende titel in het

binnenland door belastingplichtigen of niet-belas
tingplichtige rechtspersonen die in aanmerking
komen voor de afwijking onder a), tweede alinea ,
of door enige andere niet-belastingplichtige .
2.

In de zin van dit hoofdstuk :

a ) worden als „vervoermiddel" beschouwd: voor het

personen- of goederenvervoer bestemde schepen
met een lengte van meer dan 7,5 meter, luchtvaar
tuigen met een totaal opstijggewicht van meer dan
1 550 kg en landvoertuigen die zijn uitgerust met
een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met

De Lid-Staat waarbinnen de levering wordt verricht,
verleent de belastingplichtige een recht op aftrek dat
overeenkomstig de volgende bepalingen wordt vastge
steld :

— het recht op aftrek ontstaat pas en kan pas worden
uitgeoefend op het tijdstip van de levering ,
— de belastingplichtige mag de belasting over de
toegevoegde waarde die in de aankoopprijs is
begrepen of die uit hoofde van de invoer of
intracommunautaire verwerving van het vervoer
middel is voldaan , aftrekken binnen de grenzen of
ten belope van het bedrag van de belasting dat hij
verschuldigd zou zijn indien voor de levering geen
vrijstelling gold .
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— het tijdelijke gebruik van dat goed op het
grondgebied van de Lid-Staat van aankomst van
de verzending of het vervoer van het goed , ten
behoeve van een dienstverrichting door de in de
Lid-Staat van vertrek van de verzending of het
vervoer van het goed gevestigde belastingplich

De Lid-Staten stellen de nadere regels voor de toe
passing van deze bepalingen vast.

5.
Met een levering van goederen onder bezwarende
titel wordt gelijkgesteld:

tige ,

— het tijdelijke gebruik van dat goed voor een
periode van ten hoogste 24 maanden op het
grondgebied van een andere Lid-Staat waar de
invoer van hetzelfde goed uit een derde land met
het oog op tijdelijk gebruik in aanmerking zou
komen voor de regeling voor tijdelijke invoer
met volledige vrijstelling van invoerrechten .

a ) de oplevering aan een andere belastingplichtige van
een werk in roerende staat in de zin van artikel 5 ,

lid 5 , onder a), dat daadwerkelijk is uitgevoerd in
een andere Lid-Staat dan die waar de opdrachtgever
voor BTW-doeleinden geïdentificeerd is, wanneer
de volgende voorwaarden vervuld zijn :

— de door de opdrachtnemer gebruikte materialen
zijn door de opdrachtgever of voor diens reke
ning verzonden of vervoerd vanuit de Lid-Staat
waar de opdrachtgever voor BTW-doeleinden
geïdentificeerd is;

— het door de opdrachtnemer vervaardigde of
samengestelde werk is vervoerd of verzonden
naar de opdrachtgever en naar de Lid-Staat
waar de opdrachtgever voor BTW-doeleinden
geïdentificeerd is ;

b ) de overbrenging door een belastingplichtige van een
goed van zijn bedrijf naar een andere Lid-Staat .
Als overgebracht naar een andere Lid-Staat wordt
beschouwd elke lichamelijke zaak die door of voor
rekening van de belastingplichtige buiten het in
artikel 3 bedoelde grondgebied , maar binnen de
Gemeenschap wordt verzonden of vervoerd voor
bedrijfsdoeleinden , voor zover het daarbij niet om
een van de volgende handelingen gaat:

— de levering van dat goed door de belastingplich
tige binnen de Lid-Staat van aankomst van de
verzending of het vervoer, onder de voorwaar
den van artikel 8 , lid 1 , onder a), tweede zin , en
artikel 28 ter, B, lid 1 ,

— de levering van dat goed door de belastingplich
tige onder de voorwaarden van artikel 8 , lid 1 ,
onder c),

— de levering van dat goed door de belastingplich
tige in het binnenland onder de voorwaarden
van artikel 15 of artikel 28 quater, A ,
— de oplevering aan de belastingplichtige, onder
de onder a ), bedoelde voorwaarden , van een
werk in roerende staat dat is uitgevoerd in de
Lid-Staat van aankomst van de verzending of
het vervoer van dat goed ,
— de verrichting van een dienst voor de belasting
plichtige in verband met werkzaamheden
betreffende dat goed, die daadwerkelijk worden
uitgevoerd in de Lid-Staat van aankomst van de
verzending of het vervoer van het go.ed ,
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6.

Met een intracommunautaire verwerving van een

goed onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld het
door een belastingplichtige voor bedrijfsdoeleinden
bestemmen van een goed dat door of voor rekening van
de belastingplichtige wordt verzonden of vervoerd uit
een andere Lid-Staat waar het is vervaardigd, gewon
nen , bewerkt , aangekocht , verworven in de zin van
lid 1 , of door de belastingplichtige in het kader van zijn
bedrijf in die andere Lid-Staat wordt ingevoerd .
7.
De Lid-Staten nemen maatregelen om ervoor te
zorgen dat als intracommunautaire verwervingen van
goederen worden beschouwd de handelingen die,
indien zij in het binnenland verricht zouden zijn door
een belastingplichtige die als zodanig optreedt , zouden
zijn aangemerkt als leveringen van goederen in de zin
van lid 5 en van artikel 5 .

Artikel 28 ter

Plaats van de handelingen
A. Plaats van de intracommunautaire verwerving van
goederen
1.
De plaats van een intracommunautaire ver
werving van goederen wordt geacht te zijn de plaats
waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van
aankomst van de verzending of van het vervoer
naar de afnemer .

2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt de
plaats van een intracommunautaire verwerving
van goederen als bedoeld in artikel 28 bis, lid 1 ,
onder a ), evenwel geacht zich te bevinden op het
grondgebied van de Lid-Staat die het BTW-identi
ficatienummer heeft toegekend waaronder de afne
mer deze verwerving heeft verricht , voor zover de
afnemer niet aantoont dat de belasting op deze
verwerving is geheven overeenkomstig lid 1 .
Indien echter op de verwerving op grond van lid 1
belasting wordt geheven in de Lid-Staat van aan
komst van de verzending of van het vervoer van
de goederen , nadat de belasting erop is geheven
op grond van de eerste alinea , wordt de maatstaf
van heffing dienovereenkomstig verlaagd in de
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toegekend waaronder de afnemer deze verwerving

maatregelen om de bevoegde overheidsinstanties
van de Lid-Staat van waaruit de goederen worden

heeft verricht .

verzonden of vervoerd, daarvan in kennis te

Lid-Staat die het BTW-identificatienummer heeft

stellen .

B. Plaats van de levering van goederen

1.
In afwijking van artikel 8 , lid 1 , onder a ), en
lid 2 , wordt als plaats van een levering van goede
ren , die door of voor rekening van de leverancier
worden verzonden of vervoerd uit een andere

Lid-Staat dan die van aankomst van de verzending
of het vervoer, aangemerkt : de plaats waar de
goederen zich bevinden op het tijdstip van aan
komst van de verzending of het vervoer naar de
afnemer, wanneer de volgende voorwaarden ver
vuld zijn:
— de levering van de goederen wordt verricht voor
een belastingplichtige of voor een niet-belas
tingplichtige rechtspersoon die voor de afwij
king van artikel 28 bis , lid 1 , onder a), tweede
alinea , in aanmerking komen, of voor enige
andere niet-belastingplichtige ,
— de goederen zijn geen nieuwe vervoermiddelen ,
noch goederen , geleverd na montage of instal
latie, door of voor rekening van de leverancier ,
met of zonder beproeven van de geïnstalleerde
of gemonteerde goederen .

Wanneer de aldus geleverde goederen uit een
derdelands gebied verzonden of vervoerd worden
en door de leverancier worden ingévoerd in een
andere Lid-Staat dan die van aankomst van de

verzending of het vervoer naar de afnemer, worden
zij geacht te zijn verzonden of vervoerd vanuit de
Lid-Staat van invoer .

De Commissie dient vóór 31 december 1994 bij de

Raad een verslag in over de werking van de in de
voorgaande alinea genoemde speciale maximum
bedragen van 35 000 ecu . De Commissie kan de
Raad door middel van dat verslag ervan op de
hoogte stellen dat de afschaffing van de bijzondere
maximumbedragen niet tot ernstige verstoringen
van de mededingingsvoorwaarden zal leiden .
Zolang de Raad nog geen besluit met eenparigheid
van stemmen op voorstel van de Commissie heeft
genomen , blijven de bepalingen van de vorige
alinea van kracht .

3.
De Lid-Staat op het grondgebied waarvan de
goederen zich op het tijdstip van het vertrek van de
verzending of het vervoer bevinden , verleent de
belastingplichtigen die leveringen van goederen
verrichten welke in aanmerking kunnen komen
voor het bepaalde in lid 2 , het recht ervoor te
kiezen dat de plaats van deze leveringen wordt
bepaald overeenkomstig lid 1 .
De betrokken Lid-Staten stellen de nadere regels
vast met betrekking tot deze keuze , die in ieder

geval voor een periode van twee kalenderjaren
geldt .
C. Plaats van intracommunautaire goederenvervoer
diensten

1.
In afwijking van artikel 9 , lid 2 , onder b ),
wordt de plaats van intracommunautaire goede

2.
Ingeval echter de geleverde goederen andere
dan accijnsprodukten zijn , is lid 1 niet van toepas
sing op de leveringen van goederen , verzonden of

renvervoerdiensten overeenkomstig de onder
staande leden 2 , 3 en 4 vastgesteld . In de zin van dit

vervoerd naar een zelfde Lid-Staat van aankomst

— „intracommunautair goederenvervoer": ver
voer van goederen waarvan de plaats van
vertrek en de plaats van aankomst op het
grondgebied van twee verschillende Lid-Staten
gelegen zijn ,

van de verzending of het vervoer:
— verricht binnen de grenzen of ten belope van
een totaal bedrag, exclusief belasting over de
toegevoegde waarde , dat in een kalenderjaar
niet hoger mag zijn dan de tegenwaarde van
100 000 ecu in nationale munt , en

— mits het totale bedrag , exclusief belasting over
de toegevoegde waarde , van de onder de voor
waarden van lid 1 verrichte leveringen van
andere goederen dan accijnsprodukten in het
voorafgaande kalenderjaar de tegenwaarde van
100 000 ecu in nationale munt, niet heeft
overschreden .

De Lid-Staat op het grondgebied waarvan de
goederen zich bevinden op het tijdstip van aan
komst van de verzending of het vervoer naar de
afnemer, mag de bovengenoemde maximumbedra
gen beperken tot de tegenwaarde van 35 000 ecu in

hoofdstuk wordt verstaan onder:

— „plaats van vertrek": de plaats waar het goede
renvervoer daadwerkelijk begint , zonder reke
ning te houden met de trajecten die worden
afgelegd om zich naar de plaats te begeven waar
de goederen zich bevinden ,

— „plaats van aankomst": de plaats waar het
goederenvervoer daadwerkelijk eindigt .
2.
De plaats van intracommunautaire goede
renvervoerdiensten is de plaats van vertrek.
3.
In afwijking van lid 2 wordt echter de plaats
van intracommunautaire goederenvervoerdien
sten, verleend aan ontvangers die voor BTW
doeleinden zijn geïdentificeerd in een andere

nationale munt, wanneer deze Lid-Staat vreest dat

Lid-Staat dan die van vertrek van het vervoer ,

het bovengenoemde maximum van 100 000 ecu tot
ernstige verstoringen van de mededingingsvoor
waarden zou leiden . De Lid-Staten die van deze

geacht zich te bevinden op het grondgebied van de
Lid-Staat die aan de ontvanger het BTW-identifi
catienummer heeft toegekend waaronder de dienst

mogelijkheid gebruik maken , nemen de nodige

aan hem is verleend .
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4.
De Lid-Staten behoeven het gedeelte van het
vervoer dat overeenkomt met de trajecten die zijn
afgelegd over wateren die niet tot het grondgebied
van de Gemeenschap in de zin van artikel 3
behoren , niet aan de belasting te onderwerpen .

ning van andere handelende tussenpersonen,
indien zij bemiddelen bij andere handelingen dan

D. Plaats van diensten die samenhangen met intra
communautair goederenvervoer

Wanneer echter de ontvanger van de diensten voor
BTW-doeleinden is geïdentificeerd in een andere
Lid-Staat dan die waar deze handelingen worden
verricht, wordt de plaats van de door de tussenper
soon verleende dienst geacht zich te bevinden op
het grondgebied van de Lid-Staat die aan de
ontvanger het BTW-identificatienummer heeft toe
gekend waaronder de dienst aan hem door de
tussenpersoon is verleend .

In afwijking van artikel 9 , lid 2 , onder c), wordt de
plaats van diensten in verband met activiteiten die
samenhangen met intracommunautair goederen
vervoer, verleend aan . ontvangers die voor
BTW-doeleinden zijn geïdentificeerd in een andere
Lid-Staat dan die waar deze diensten materieel

die bedoeld in de leden 1 en 2 en in artikel 9 , lid 2 ,

onder e), de plaats waar de handelingen worden
verricht .

worden verricht , geacht zich te bevinden op het
grondgebied van de Lid-Staat die aan de ontvanger
het BTW-identificatienummer heeft toegekend
waaronder de dienst aan hem is verleend .

E. Plaats van door tussenpersonen verrichte

Artikel 28 quater

Vrijstellingen

diensten

A. Vrijstelling voor leveringen van goederen
1.

In afwijking van artikel 9 , lid 1 , is de plaats

van diensten verricht door namens en voor reke

ning van andere handelende tussenpersonen ,
indien zij bemiddelen bij het verrichten van intra
communautaire goederenvervoerdiensten, de
plaats van vertrek van het vervoer.

Wanneer echter de ontvanger van de door de
tussenpersoon verleende dienst voor BTW-doelein
den is geïdentificeerd in een andere Lid-Staat dan
die van het vertrek van het vervoer, wordt de plaats
van de door de tussenpersoon verleende dienst
geacht zich te bevinden op het grondgebied van de
Lid-Staat die aan de ontvanger het BTW-identifi
catienummer heeft toegekend waaronder de dienst
aan hem is verleend .

2.

In afwijking van artikel 9 , lid 1 , is de plaats

van diensten verricht door namens en voor reke

ning van andere handelende tussenpersonen ,
indien zij bemiddelen bij het verrichten van een
dienst in verband met activiteiten die samenhangen
met intracommunautair goederenvervoer de plaats
waar deze dienst daadwerkelijk wordt verricht .

Wanneer echter de ontvanger van de door een
tussenpersoon verleende dienst voor BTW-doelein
den is geïdentificeerd in een andere Lid-Staat dan
die waar de met het goederenvervoer samenhan
gende dienst daadwerkelijk wordt verricht, wordt
de plaats van de door de tussenpersoon verleende
dienst geacht zich te bevinden op het grondgebied
van de Lid-Staat die aan de ontvanger het
BTW-identificatienummer heeft toegekend waar
onder de dienst aan hem door de tussenpersoon is
verleend .

3.

In afwijking van artikel 9 , lid 1 , is de plaats

van diensten verricht door namens en voor reke

Onverminderd andere communautaire bepalingen
verlenen de Lid-Staten onder de voorwaarden die

zij vaststellen om een juiste en eenvoudige toepas
sing van de hierna genoemde vrijstellingen te
verzekeren en alle fraude , ontwijking en misbruik
te voorkomen , vrijstelling voor :

a) leveringen van goederen in de zin van artikel 5
en van artikel 28 bis , lid 5 , onder a), door de

verkoper of door de afnemer of voor hun
rekening buiten het in artikel 3 bedoelde
grondgebied , maar binnen de Gemeenschap ,
verzonden of vervoerd , die worden verricht
voor een andere belastingplichtige of voor een

niet-belastingplichtige rechtspersoon die als
zodanig optreedt in een andere Lid-Staat dan
die van vertrek van de verzending of het
vervoer van de goederen .
Deze vrijstelling is niet van toepassing op
leveringen van goederen die worden verricht
door belastingplichtigen die in aanmerking
komen voor de vrijstellingsregeling van arti
kel 24 noch op leveringen van goederen die
worden verricht voor belastingplichtigen of
voor niet-belastingplichtige rechtspersonen die
in aanmerking komen voor de afwijking van
artikel 28 bis, lid 1 , onder a ), tweede alinea ;

b) leveringen van nieuwe vervoermiddelen , door
de verkoper, door de afnemer of voor hun
rekening naar de afnemer verzonden of ver
voerd , buiten het in artikel 3 bedoelde grond
gebied , maar binnen de Gemeenschap , die
worden verricht voor belastingplichtigen of
voor niet-belastingplichtige rechtspersonen die
in aanmerking komen voor de afwijking van
artikel 28 bis, lid 1 , onder a ), tweede alinea , of

voor enige andere niet-belastingplichtige;
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c) leveringen van goederen als bedoeld in arti
kel 28 bis , lid 5 , onder b ), die voor de vrijstel
ling als bedoeld onder a ) in aanmerking zouden
zijn gekomen indien zij voor een andere belas
tingplichtige verricht waren .

B.

31 . 12 . 91

lingen gelden als voor leveringen van goederen
die in het binnenland onder dezelfde voorwaar

den worden verricht ;

b ) artikel 16 , lid 2 , wordt vervangen door:

Vrijstelling van intracommunautaire verwervingen

„2 .

van goederen

bedoelde raadpleging kunnen de Lid-Staten
vrijstellen :

Onder voorbehoud van de in artikel 29

Onverminderd andere communautaire bepalingen
verlenen de Lid-Staten onder de voorwaarden die

zij vaststellen om een juiste en eenvoudige toepas
sing van de hierna genoemde vrijstellingen te
verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik
te voorkomen , vrijstelling voor:
a) de intracommunautaire verwervingen van goe
deren waarvan de levering door belastingplich
tigen in ieder geval zou zijn vrijgesteld in het
binnenland ;

b ) de intracommunautaire verwervingen van goe
deren waarvan de invoer in ieder geval zou zijn
vrijgesteld op grond van artikel 14 , lid 1 ;
c) de intracommunautaire verwervingen van goe
deren waarvoor de afnemer van de goederen op
grond van artikel 17 , leden 3 en 4 , in ieder
geval recht zou hebben op volledige teruggave
van de belasting over de toegevoegde waarde
die krachtens artikel 28 bis , lid 1 , verschuldigd
zou zijn .

C. Vrijstelling van vervoerdiensten

De Lid-Staten verlenen vrijstelling voor het intra
communautaire vervoer van goederen naar of
vanaf de eilanden die de autonome regio's van de

a ) de intracommunautaire verwerving van
goederen door een belastingplichtige, de
invoer en de levering van goederen bestemd

voor een belastingplichtige met het oog op
uitvoer, al dan niet na verwerking, naar
derdelands gebieden alsmede de diensten
in verband met de uitvoeractiviteit van de

belastingplichtige , binnen de grenzen van
het bedrag van zijn uitvoer in de vooraf
gaande twaalf maanden ;

b ) de intracommunautaire verwerving van
goederen door een belastingplichtige, de
invoer en de levering van goederen bestemd
voor een belastingplichtige met het oog op
levering naar een andere Lid-Staat onder de
voorwaarden van artikel 28 quater, A ,
alsmede de diensten in verband met deze

leveringen naar een andere Lid-Staat, bin
nen de grenzen van het bedrag van zijn
leveringen van goederen , verricht onder de
voorwaarden van artikel 28 quater, A, in
de voorafgaande twaalf maanden .
De Lid-Staten kunnen een gemeenschappelijke
grens vaststellen voor het bedrag van de han

delingen die zij op grond van de punten a) en b)
vrijstellen .".

Azoren en van Madeira vormen , alsmede voor het
vervoer van goederen tussen deze eilanden .

D. Vrijstellingen bij de invoer van goederen
Wanneer uit een derdelandsgebied verzonden of
vervoerde goederen in een andere Lid-Staat dan die
van aankomst van de verzending of het vervoer
worden ingevoerd , verlenen de Lid-Staten vrijstel
ling voor deze invoer ingeval de levering van deze
goederen , verricht door de importeur in de zin van
artikel 21 , punt 2, vrijgesteld is overeenkomstig
het bepaalde onder A.
De Lid-Staten stellen de voorwaarden voor deze

vrijstelling vast om een juiste en eenvoudige toe
passing ervan te waarborgen en alle fraude, ont
wijking en misbruik te voorkomen .
E. Andere vrijstellingen

Artikel 28 quinquies

Belastbaar feit en verschuldigdheid van de belasting
1.
Het belastbare feit vindt plaats op het tijdstip
waarop de intracommunautaire verwerving van goede
ren wordt verricht . De intracommunautaire verwerving
van goederen wordt geacht te zijn verricht op het
tijdstip waarop de levering van soortgelijke goederen in
het binnenland wordt geacht te zijn verricht.
2.
Voor de intracommunautaire verwervingen van
goederen wordt de belasting verschuldigd op de 15e van
de maand die volgt op de maand waarin het belastbare
feit heeft plaatsgevonden .

a ) De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen
om te verzekeren dat voor intracommunautaire

verwervingen van goederen die zich onder een
regeling of in een situatie als bedoeld in arti
kel 16 , lid 1 , punt B , bevinden , dezelfde bepa

3.
In afwijking van lid 2 wordt de belasting ver
schuldigd bij de uitreiking van de factuur wanneer deze
aan de afnemer wordt uitgereikt vóór het in lid 2
bedoelde tijdstip .
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4.
In afwijking van artikel 10 , lid 2 , wordt voor
leveringen van goederen, die onder de voorwaarden van
artikel 28 quater, A, zijn verricht , de belasting ver
schuldigd op de 15e van de maand volgende op die
waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden.

De belasting wordt echter verschuldigd bij de uitreiking
van de factuur wanneer deze wordt uitgereikt voor de
15e van de maand volgende op die waarin het belast
bare feit heeft plaatsgevonden .
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d) de belasting over de toegevoegde waarde welke
overeenkomstig artikel 28 bis , lid 1 , onder a), ver
schuldigd is .
De Lid-Staten verlenen eveneens aan iedere belas

3.

tingplichtige recht op aftrek of op teruggaaf van de in
lid 2 bedoelde belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover de goederen en diensten worden gebruikt
voor :

a) door de belastingplichtige in het buitenland ver
richte handelingen in het kader van de in artikel 4 ,

Artikel 28 sexies

lid 2 , bedoelde economische activiteiten , waarvoor

Maatstaf van heffing en toe te passen tarief

recht op aftrek zou ontstaan indien zij in het
binnenland plaats zouden vinden ;

1.
De maatstaf van heffing voor de intracommunau
taire verwerving van goederen bestaat uit dezelfde
elementen als die welke in aanmerking worden geno
men om overeenkomstig artikel 11 , A, de maatstaf
van heffing voor de levering van dezelfde goederen in
het binnenland te bepalen . Met name wordt voor
de intracommunautaire verwerving van goederen
als bedoeld in artikel 28 bis , lid 6 , de maatstaf van

heffing bepaald overeenkomstig artikel 11 , A , lid 1 ,
onder b ).

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat de accijns die verschuldigd of voldaan is
door degene die de intracommunautaire verwerving
van een accijnsprodukt verricht , in de maatstaf van
heffing wordt opgenomen overeenkomstig artikel 11 ,
A , lid 2 , onder a).

2.
Het op de intracommunautaire verwerving van
goederen toe te passen belastingtarief is het tarief dat
van kracht is wanneer de belasting verschuldigd
wordt .

3.
Het op de intracommunautaire verwerving van
een goed toe te passen belastingtarief is het tarief dat in
het binnenland op de levering van een zelfde goed wordt
toegepast .

Artikel 28 septies
Recht op aftrek
1.

In artikel 17 worden de leden 2 , 3 en 4 vervangen

door :

„2 .
Voor zover de goederen en diensten worden
gebruikt voor belaste handelingen , mag de belasting
plichtige van de door hem verschuldigde belasting
aftrekken :

a) de belasting over de toegevoegde waarde welke
verschuldigd of voldaan is voor de hem door een
andere belastingplichtige in het binnenland gele
verde of te leveren goederen en voor de te zijnen
behoeve door een andere tot voldoening van belas
ting gehouden belastingplichtige in het binnenland
verrichte of te verrichten diensten;
b ) de belasting over de toegevoegde waarde welke
verschuldigd of voldaan is voor in het binnenland
ingevoerde goederen ;
c) de belasting over de toegevoegde waarde welke
overeenkomstig artikel 5 , lid 7 , onder a), artikel 6 ,
lid 3 , en artikel 28 bis , lid 6 , verschuldigd is;

b ) door de belastingplichtige verrichte handelingen die
overeenkomstig artikel 14 , lid 1 , onder i ), arti
kel 15 , artikel 16 , lid 1 , B , C , D , en E , en lid 2 , en
artikel 28 quater, A, zijn vrijgesteld ;

c) door de belastingplichtige verrichte handelingen die
krachtens artikel 13 , B , onder a ) en d ), punten 1 tot
en met 5 , zijn vrijgesteld , wanneer de ontvanger
buiten de Gemeenschap gevestigd is of wanneer de
handelingen rechtstreeks samenhangen met goede
ren die bestemd zijn om te worden uitgevoerd uit de
Gemeenschap .
4.
Teruggaaf van de in lid 3 bedoelde belasting over
de toegevoegde waarde vindt plaats
— aan belastingplichtigen die niet in het binnenland ,
maar in een andere Lid-Staat gevestigd zijn , volgens
de bij Richtlijn 79 / 1072 / EEG (*) vastgestelde
uitvoeringsbepalingen ;
— aan belastingplichtigen die niet op het grondgebied
van de Gemeenschap gevestigd zijn , volgens de bij
Richtlijn 86 / 560 / EEG (**') vastgestelde uitvoe
ringsbepalingen .
(*) PB nr . L 331 van 27 . 12 . 1979 , blz . 11 .
(**) PB nr . L 326 van 21 . 11 . 1986 , blz . 40 .".

2. Artikel 18 , lid 1 , wordt vervangen door:

„1 .
Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefe
nen moet de belastingplichtige :
a ) voor de in artikel 17 , lid 2 , onder a ), bedoelde
aftrek , in het bezit zijn van een overeenkomstig
artikel 22 , lid 3 , opgestelde factuur;
b ) voor de in artikel - 17 , lid 2 , onder b), bedoelde
aftrek , in het bezit zijn van een document
waaruit de invoer blijkt en waarin hij wordt
aangeduid als degene waarvoor de invoer is
bestemd of als de importeur , en waarin het
bedrag van de verschuldigde belasting wordt
vermeld of op grond waarvan dat bedrag kan
worden berekend;

c) voor de in artikel 17 , lid 2 , onder c), bedoelde
aftrek , de door elke Lid-Staat voorgeschreven
formaliteiten vervullen ;

d) wanneer hij gehouden is tot voldoening van de
belasting als koper of ontvanger , in geval van
toepassing van artikel 21 , punt 1 , de door elke
Lid-Staat voorgeschreven formaliteiten vervul
len ;
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e) voor de in artikel 17 , lid 2 , onder d), bedoelde
aftrek , op de aangifte van artikel 22 , lid 4 , alle
gegevens hebben vermeld die nodig zijn om het
bedrag van de uit hoofde van zijn intracommu
nautaire verwervingen van goederen verschul

digde belasting vast te stellen , en in het bezit zijn
van een factuur overeenkomstig artikel 22 ,
lid 3 .".

3.

In artikel 18 wordt het volgende lid ingevoegd :

„3
bis. De Lid-Staten kunnen een belastingplichtige
die niet in het bezit is van een factuur overeenkomstig
artikel 22, lid 3 , toestaan een aftrek toe te passen als
bedoeld in artikel 17 , lid 2 , onder d ); de Lid-Staten
stellen de voorwaarden en de nadere regels voor de
toepassing van deze bepaling vast .".
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c) door ieder die de belasting over de toegevoegde
waarde vermeldt op een factuur of een als
zodanig dienst doend document;

d ) door de persoon die een belastbare intracom
munautaire verwerving van goederen verricht.
Wanneer de intracommunautaire verwerving
van goederen wordt verricht door een in het
buitenland gevestigde persoon , kunnen de
Lid-Staten bepalen dat de belasting verschul

digd is door een andere persoon . Daartoe kan
met name een fiscaal vertegenwoordiger wor
den aangewezen . De Lid-Staten kunnen tevens
bepalen dat een andere persoon dan die welke
de intracommunautaire verwerving van goede
ren verricht , hoofdelijk verplicht is de belasting
te voldoen ;
2 . bij invoer: door degene(n) die als zodanig door de
Lid-Staat van invoer wordt (worden) aangewezen
of erkend .".

Artikel 28 octies

Tot voldoening van de belasting gehouden personen
Artikel 21 wordt vervangen door:

Artikel 28 nonies

Verplichtingen van degenen die tot voldoening van de
belasting gehouden zijn

„ Artikel 21

Tegenover de schatkist tot voldoening van de belasting
gehouden personen
De belasting over de toegevoegde waarde is verschul
digd :
1.

Artikel 22 wordt vervangen door:
„Artikel 22

Verplichtingen in het binnenlands verkeer

in het binnenlands verkeer :

a) door de belastingplichtige die een belastbare
levering van goederen of een belastbare dienst
verricht , met uitzondering van de onder b )
bedoelde diensten .

1 . a ) Iedere belastingplichtige moet opgave doen van
het begin , de wijziging en de beëindiging van
zijn activiteit als belastingplichtige .

b ) Onverminderd het bepaalde onder a), moet
iedere in artikel 28 bis , lid 1 , onder a), tweede

Wanneer de belastbare levering van goederen of

alinea , bedoelde belastingplichtige melden dat

de belastbare dienst wordt verricht door een in

hij intracommunautaire verwervingen van goe

het buitenland gevestigde belastingplichtige ,
kunnen de Lid-Staten bepalen dat de belasting
verschuldigd is door een andere persoon . Daar
toe kan onder meer een fiscaal vertegenwoor
diger of degene voor wie de belastbare levering

deren verricht, indien niet aan de voorwaarden

van goederen of de belastbare dienst bestemd is ,
worden aangewezen . De Lid-Staten kunnen

tevens bepalen dat een andere persoon dan de
belastingplichtige hoofdelijk verplicht is de
belasting te voldoen ;

b) door de ontvanger van een dienst als bedoeld in
artikel 9 , lid 2 , onder e ), of in artikel 28 ter, C ,
D en E , verricht door een in het buitenland

gevestigde belastingplichtige.
De Lid-Staten kunnen evenwel bepalen dat
de dienstverrichter hoofdelijk verplicht is de
belasting te voldoen;

voor toepassing van de in dat artikel vermelde
afwijking is voldaan .
c) De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen
voor de identificatie onder een individueel
nummer van :

— iedere belastingplichtige , uitgezonderd die
bedoeld in artikel 28 bis , lid 4 , die in het
binnenland leveringen van goederen of

diensten verricht die recht op aftrek doen
ontstaan , andere dan dienstverrichtingen
waarvoor uitsluitend de ontvanger belas
ting verschuldigd is overeenkomstig arti
kel 21 , lid 1 , onder b). Het staat de Lid-Sta
ten evenwel vrij bepaalde in artikel 4 , lid 3 ,
bedoelde belastingplichtigen niet te identifi
ceren ;
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— iedere onder b ) bedoelde belastingplichtige
en iedere belastingplichtige die voor de in
artikel 28 bis , lid 1 , onder a ), derde alinea,
bedoelde mogelijkheid heeft gekozen.
d) Het individuele identificatienummer begint met
een landencode overeenkomstig de Standard
International Code ISO-3166 alpha 2 , die aan
geeft welke Lid-Staat het nummer heeft toege
kend .

e) De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat hun identificatiesysteem de
onder c) bedoelde belastingplichtigen kan on
derscheiden en aldus de juiste toepassing van de
in dit hoofdstuk neergelegde overgangsregeling
voor de belastingheffing op intracommunau
taire handelingen verzekert .
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b ) in de factuur moeten afzonderlijk zijn vermeld :
de prijs exclusief belasting, de belasting volgens
elk afzonderlijk tarief, alsook, in voorkomend
geval , de vrijstelling.
In de factuur moeten eveneens zijn vermeld :
— voor de in artikel 28 ter, C , D en E bedoelde

handelingen , het nummer waaronder de
belastingplichtige in het binnenland is
geïdentificeerd alsmede het nummer waar
onder de ontvanger is geïdentificeerd en
waaronder de dienst aan hem is verleend ,

— voor de in artikel 28 quater, A , onder a ),
bedoelde handelingen , het nummer waar
onder de belastingplichtige in het binnen
land is geïdentificeerd alsmede het nummer
waaronder de afnemer in een andere

2 . a) Iedere belastingplichtige moet een boekhou
ding voeren welke voldoende gegevens bevat
om de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde en de controle daarop
door de belastingadministratie mogelijk te

Lid-Staat is geïdentificeerd,
— voor de leveringen van nieuwe vervoermid
delen , de in artikel 28 bis, lid 2 , vermelde
gegevens .

maken .

b ) Iedere belastingplichtige moet een register bij
houden van de goederen die door hemzelf of
voor zijn rekening zijn verzonden of vervoerd
buiten het in artikel 3 bedoelde grondgebied,
maar binnen de Gemeenschap , ten behoeve van
de in artikel 28 bis , lid 5 , onder b ), vierde,

vijfde, zesde en zevende streepje , bedoelde
handelingen .
Iedere belastingplichtige moet een register bij
houden van de materialen die hem uit een

andere Lid-Staat door of voor rekening van een
in die andere Lid-Staat voor BTW-doeleinden

geïdentificeerde belastingplichtige zijn toege
zonden met het oog op de oplevering van een
werk in roerende staat aan die belastingplich
tige.

3 . a) Iedere belastingplichtige moet voor goederen,
geleverd aan , en voor diensten verricht voor een
andere belastingplichtige of voor een niet-belas
tingplichtige rechtspersoon een factuur of een
als zodanig dienst doend document uitreiken.
Tevens moet iedere belastingplichtige een fac
tuur of een als zodanig dienst doend document
uitreiken voor de in artikel 28 ter, B , lid 1 ,
bedoelde leveringen van goederen en voor de
leveringen van goederen , verricht onder de
voorwaarden van artikel 28 quater, A. De
belastingplichtige moet een dubbel bewaren
van alle uitgereikte documenten .

Evenzo moet iedere belastingplichtige een fac
tuur uitreiken voor de vooruitbetalingen die
aan hem worden gedaan voordat een van de in
de eerste alinea bedoelde leveringen van goede
ren is verricht of voor de vooruitbetalingen die
door een andere belastingplichtige , of door een
niet-belastingplichtige rechtspersoon aan hem
worden gedaan voordat de dienst is verricht.

c) De Lid-Staten stellen de criteria vast volgens
welke een document kan worden geacht dienst
te doen als factuur .

4 . a ) Iedere belastingplichtige moet binnen een door
elke Lid-Staat vast te stellen termijn een aan
gifte indienen . Deze termijn mag niet langer zijn
dan twee maanden na het verstrijken van elk
belastingtijdvak. Dit tijdvak kan door de
Lid-Staten worden vastgesteld op een, twee of
drie maanden . De Lid-Staten kunnen evenwel

andere tijdvakken vaststellen , die echter niet
langer dan een jaar mogen zijn .

b ) In de aangifte moeten alle gegevens staan die
nodig zijn om het bedrag van de verschuldigde
belasting en van de aftrek vast te stellen , daarbij
eventueel inbegrepen, voor zover zulks voor de
vaststelling van de grondslag nodig is , het totale
bedrag van de handelingen waarop deze belas
ting en deze aftrek betrekking hebben , alsmede
het bedrag van de vrijgestelde handelingen .
c) Verder moeten in de aangifte zijn vermeld :

— het totale bedrag, exclusief belasting over
de toegevoegde waarde , van de leveringen
van goederen als bedoeld in artikel 28 qua
ter , A , uit hoofde waarvan de belasting in de
loop van de periode verschuldigd is gewor
den .

Bovendien moet worden toegevoegd : het
totale bedrag, exclusief belasting over de
toegevoegde waarde, van de leveringen van
goederen als bedoeld in artikel 8 , lid 1 ,
onder a ), tweede zin , en artikel 28 ter , B ,

lid 1 , die verricht zijn in het binnenland van
een andere Lid-Staat en waarover de be
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lasting in de loop van de aangifteperiode
verschuldigd is geworden, indien de plaats
van vertrek van de verzending of het vervoer
van de goederen in het binnenland is gele
gen ;

— het totale bedrag, exclusief belasting over
de toegevoegde waarde , van de intracom
munautaire verwervingen van goederen als
bedoeld in artikel 28 bis, leden 1 en 6 ,

waarover de belasting verschuldigd is
geworden .
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vermelding dat voor een afnemer leveringen
van goederen in de zin van artikel 28 bis, .
lid 5 , onder a), zijn verricht , en

— voor elke afnemer het totale bedrag van de
door de belastingplichtige verrichte leverin
gen van goederen . Deze bedragen worden
opgegeven voor het kwartaal waarin de
belasting verschuldigd is geworden .
Tevens dient deze lijst te bevatten :

Bovendien moet worden toegevoegd: het totale
bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde
waarde, van de leveringen van goederen als
bedoeld in artikel 8 , lid 1 , onder a), tweede zin ,

— voor leveringen van goederen als bedoeld in
artikel 28 quater, A, onder c): het nummer
waaronder de belastingplichtige voor

en artikel 28 ter, B , lid 1 , die in het binnenland

geïdentificeerd, het nummer waaronder hij

zijn verricht en waarover de belasting in de loop
van de aangifteperiode verschuldigd is gewor
den , indien de plaats van vertrek van de
verzending of het vervoer van de goederen op
het grondgebied van een andere Lid-Staat is
gelegen.

in de Lid-Staat van aankomst van het

5.
Iedere belastingplichtige moet het nettobedrag
van de belasting over de toegevoegde waarde bij de
indiening van de periodieke aangifte voldoen . De
Lid-Staten kunnen echter een ander tijdstip voor de
betaling van dit bedrag vaststellen of bepalen dat
voorlopige vooruitbetalingen moeten worden gedaan .

6 . a ) De Lid-Staten kunnen de belastingplichtige
verzoeken een aangifte in te dienen betreffende
alle in het voorgaande jaar verrichte handelin
gen met daarin alle in lid 4 bedoelde gegevens .
In die aangifte moeten tevens alle gegevens
staan die nodig zijn voor eventuele herzie
ningen .

BTW-doeleinden

in

het

binnenland

is

vervoer is geïdentificeerd , alsmede de
waarde van de goederen , bepaald overeen
komstig artikel 28 sexies, lid 1 ;
— het bedrag van de overeenkomstig arti
kel 11 , C , lid 1 , verrichte herzieningen .
Deze bedragen worden opgegeven voor het
kwartaal waarin van de herziening kennis is
gegeven aan de afnemer.

Voor goederen welke door of voor rekening
van de belastingplichtige buiten het in artikel 3
bedoelde grondgebied , maar binnen de Ge
meenschap , worden verzonden of vervoerd met
het oog op de oplevering aan de belastingplich
tige van een werk in roerende staat onder de
voorwaarden van artikel 28 bis , lid 5 , on
der a ), dient de lijst die wordt opgesteld voor

het kwartaal waarin de goederen aldus zijn
verzonden of vervoerd , de volgende gegevens te
bevatten :

b ) Iedere voor BTW-doeleinden geïdentificeerde
belastingplichtige moet tevens een lijst indienen
van alle voor BTW-doeleinden geïdentificeerde
afnemers aan wie hij goederen heeft gele

— het nummer waaronder de belastingplich
tige voor BTW-doeleinden is geïdentifi
ceerd in het binnenland van de Lid-Staat

verd onder de voorwaarden van artikel 28

van vertrek van de verzending of het ver

quater, A.

voer ;

Deze lijst wordt voor elk kwartaal opgesteld
binnen een termijn en volgens regels welke
worden vastgesteld door de Lid-Staten, die de
nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen
dat de bepalingen betreffende administratieve
samenwerking op het gebied van de indirecte
belastingen in ieder geval worden nageleefd .

— het nummer waaronder de belastingplich
tige aan wie de goederen zijn verstrekt met
- het oog op de oplevering van een werk in
roerende staat , is geïdentificeerd in de
Lid-Staat van aankomst van de verzending
of het vervoer van de goederen ;

Op deze lijst dienen vermeld te worden :

— de vermelding dat de goederen onder
bovengenoemde voorwaarden zijn verzon

— het nummer waaronder de
tige voor BTW-doeleinden
land is geïdentificeerd en
leveringen van goederen

belastingplich
in het binnen
waaronder hij
heeft verricht

den of vervoerd ten behoeve van een werk in

roerende staat dat daadwerkelijk wordt
uitgevoerd in de Lid-Staat van aankomst
van de verzending of het vervoer .

onder de voorwaarden van artikel 28

quater, A,
— het nummer waaronder elke afnemer voor

c) In afwijking van het onder b ) bepaalde kunnen
de Lid-Staten :

BTW-doeleinden in een andere Lid-Staat is

geïdentificeerd en waaronder de goederen
aan hem geleverd zijn , en zo nodig een

— verzoeken deze lijsten maandelijks in te
dienen ,
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— verzoeken meer informatie in deze lijsten op
te nemen .

d ) Voor leveringen van nieuwe vervoermiddelen
onder de voorwaarden van artikel 28 quater,
A, onder b ), door een voor BTW-doeleinden
geïdentificeerde belastingplichtige aan een niet
voor BTW-doeleinden geïdentificeerde koper
of door een belastingplichtige als bedoeld in
artikel 28 bis , lid 4 , treffen de Lid-Staten de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
verkoper alle gegevens verschaft die noodzake
lijk zijn voor de toepassing van de belasting
over de toegevoegde waarde en voor de con
trole daarop door de overheid .
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tingvrijstelling, en de in artikel 28 bis , lid 1 ,
onder a), tweede alinea , bedoelde afwij
king,
— de belastingplichtigen die geen van de in
lid 4 , onder c), bedoelde handelingen ver
richten .

b) De Lid-Staten kunnen andere dan de onder a )
bedoelde belastingplichtigen van bepaalde ver
plichtingen als bedoeld in lid 2 , onder a ), vrij
stellen .

c) De Lid-Staten kunnen de belastingplichtigen
vrijstellen van de betaling van de verschuldigde
belasting, indien het bedrag daarvan onbedui
dend is .

e ) De Lid-Staten kunnen belastingplichtigen die in
het binnenland intracommunautaire verwer

vingen van goederen als bedoeld in artikel 28
bis , lid 1 , onder a ), en lid 6 , verrichten, verzoe

ken om gespecificeerde aangiften over deze
verwervingen in te dienen , met dien verstande
dat zulke aangiften niet voor periodes van
minder dan een maand mogen worden ver
langd .
De Lid-Staten kunnen personen die intracom
munautaire verwervingen van nieuwe vervoer
middelen als bedoeld in artikel 28 bis, lid 1 ,
onder b ), verrichten , tevens verzoeken om bij
het indienen van de in lid 4 bedoelde aangifte

alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk
zijn voor de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde en voor de controle
daarop door de overheid .
7.
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
te verzekeren dat de personen die , overeenkomstig
artikel 21 , punt 1 , onder a ) en b ), geacht worden tot
voldoening van de belasting te zijn gehouden in de
plaats van een in het buitenland gevestigde belasting

plichtige of die hoofdelijk verplicht zijn de belasting te
voldoen , de bovenbedoelde verplichtingen inzake aan
gifte en betaling nakomen .
8.

De Lid-Staten kunnen , onder voorbehoud van
gelijke behandeling van door belastingplichtigen ver
richte binnenlandse handelingen en handelingen tussen
de Lid-Staten , andere verplichtingen voorschrijven die

zij noodzakelijk achten ter waarborging van de juiste
heffing van de belasting en ter voorkoming van fraude
mits deze verplichtingen in het handelsverkeer tussen de
Lid-Staten geen aanleiding geven tot formaliteiten in
verband met het overschrijden van een grens .

10 .
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat niet-belastingplichtige rechtsper
sonen die zijn gehouden tot voldoening van belasting
verschuldigd uit hoofde van intracommunautaire ver
wervingen van goederen als bedoeld in artikel 28 bis ,
lid 1 , onder a ), eerste alinea, voldoen aan bovenge
noemde verplichtingen inzake aangifte en betaling en
dat zij worden geïdentificeerd onder een individueel
nummer in de zin van lid 1 , onder c), d ) en e).
11 .
Voor intracommunautaire verwervingen van
nieuwe vervoermiddelen als bedoeld in artikel 28 bis ,
lid 1 , onder b), stellen de Lid-Staten de nadere regels

vast met betrekking tot . de aangifte en de daarop
volgende betaling.
12.
De Raad kan met eenparigheid van stemmen op
voorstel van de Commissie elke Lid-Staat machtigen om
bijzondere maatregelen in te voeren om de aangiftever
plichtingen bedoeld in lid 6 , onder b ), te vereenvoudi

gen. Deze vereenvoudigingsmaatregelen , die de
betrouwbaarheid van de controle op de intracommu
nautaire handelingen niet mogen verminderen , kunnen
de volgende vorm aannemen :

a) de Lid-Staten kunnen de belastingplichtigen die aan
de onderstaande drie voorwaarden voldoen , toe

staan een lijst over een periode van een jaar in te
dienen waarin voor elke afnemer aan wie de

belastingplichtige goederen heeft geleverd onder dè
voorwaarden van artikel 28 quater , A , het nummer
wordt vermeld waaronder hij voor BTW-doelein
den in een andere Lid-Staat is geïdentificeerd :

9 . a) De Lid-Staten kunnen van bepaalde verplich
tingen of van alle verplichtingen ontheffen:

— het jaarlijkse totale bedrag, exclusief belasting
over de toegevoegde waarde , van hun leverin
gen van goederen en diensten in de zin van de
artikelen 5 , 6 en 28 bis, lid 5 , overschrijdt met
niet meer dan 35 000 ecu het bedrag van de
jaarlijkse omzet die als maatstaf dient voor de
toepassing van de belastingvrijstelling bedoeld

— de belastingplichtigen die slechts leveringen
van goederen of diensten verrichten welke
uit hoofde van de artikelen 13 en 15 zijn
vrijgesteld .

— het jaarlijkse totale bedrag , exclusief belasting
over de toegevoegde waarde , van de leveringen
van goederen die zij verrichten onder de voor

— de belastingplichtigen die in aanmerking
komen voor de in artikel 24 bedoelde belas

in artikel 24 ,

waarden van artikel 28 quater , A , bedraagt niet
meer dan de tegenwaarde van 15 000 ecu in
nationale munt ,
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— de leveringen van goederen die zij verrichten
onder de voorwaarden van artikel 28 quater , A ,
zijn geen leveringen van nieuwe vervoermidde
len ;

b ) de Lid-Staten die het belastingtijdvak waarover een
belastingplichtige een aangifte als bedoeld in lid 4
moet indienen , op meer dan drie maanden vaststel
len , mogen deze belastingplichtige toestaan de lijst
voor datzelfde tijdvak in te dienen wanneer de
belastingplichtige aan de volgende drie voorwaar
den voldoet ;

— het jaarlijkse totale bedrag, exclusief belasting
over de toegevoegde waarde , van de leveringen
van goederen en diensten in de zin van de
artikelen 5 , 6 en 28 bis , lid 5 , bedraagt ten
hoogste de tegenwaarde van 200 000 ecu in
nationale munt ,

— het jaarlijkse totale bedrag, exclusief belasting
over de toegevoegde waarde , van de leveringen
van goederen die zij onder de voorwaarden van
artikel 28 quater , A, verrichten , bedraagt niet
meer dan de tegenwaarde van 15 000 ecu in
nationale munt ,

— de leveringen van de goederen die zij onder de
voorwaarden van artikel 28 quater, A , verrich
ten , zijn geen leveringen van nieuwe vervoer
middelen .".
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b ) van de landbouwprodukten die de forfaitair belaste
landbouwers onder de voorwaarden van artikel 28

quater, A , hebben geleverd aan niet-belastingplich
tige rechtspersonen die in de Lid-Staat van aan

komst van de verzending of het vervoer van de aldus
geleverde landbouwprodukten , niet in aanmerking
komen voor de in artikel 28 bis , lid 1 , onder a ),

tweede alinea , omschreven afwijking ;
c) van de agrarische diensten die worden verricht door
forfaitair belaste landbouwers voor andere belas

tingplichtigen dan die welke in het binnenland
onder de forfaitaire regeling van dit artikel val
len .

Deze compensatie sluit elke andere vorm van aftrek
uit .

6.
Voor de in lid 5 bedoelde leveringen van land
bouwprodukten en diensten bepalen de Lid-Staten dat
de betaling van de forfaitaire compensaties geschiedt :

a ) hetzij door de koper van de goederen of de ontvan
ger van de diensten . In dat geval is de belasting
plichtige koper of ontvanger gemachtigd om , op de
voorwaarden van artikel 17 en volgens de door de
Lid-Staten vastgestelde nadere regels , van de door
hem in het binnenland verschuldigde belasting het
bedrag van de forfaitaire compensatie af te trekken
dat hij aan de forfaitair belaste landbouwers heeft
betaald .

Artikel 28 decies

Bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

De Lid-Staten kennen aan de koper of ontvanger
terugbetaling toe van het bedrag van de forfaitaire
compensatie dat hij aan de forfaitair belaste land

Aan artikel 24 , lid 3 , wordt de volgende alinea toege
voegd :

volgende handelingen :

„De leveringen van nieuwe vervoermiddelen onder de
voorwaarden van artikel 28 quater , A , zijn in elk geval
uitgesloten van de belastingvrijstelling als bedoeld in
lid 2 .".

Artikel 28 undecies

Gemeenschappelijke forfaitaire regeling voor land
bouwproducenten
1.
Aan artikel 25 , lid 4 , wordt de volgende alinea
toegevoegd:
„Wanneer de Lid-Staten van deze mogelijkheid gebruik
maken, nemefi zij de nodige maatregelen voor een juiste
toepassing van de in hoofdstuk XVI bis omschreven
overgangsregeling voor de belastingheffing op intra
communautaire handelingen .".
2.

Artikel 25 , lid 5 en lid 6 , wordt vervangen

door :

„5 .
De in lid 3 bedoelde forfaitaire percentages
worden toegepast op de prijs , exclusief belasting:
a ) van de landbouwprodukten die de forfaitair belaste
landbouwers hebben geleverd aan andere belasting
plichtigen dan die welke in het binnenland onder de
forfaitaire regeling van dit artikel vallen ;

bouwers heeft betaald uit hoofde van een van de

— de leveringen van landbouwprodukten die wor
den verricht onder de voorwaarden van arti

kel 28 quater , A , wanneer de koper een belas
tingplichtige is , of een niet-belastingplichtige
rechtspersoon , die als zodanig optreedt in een
andere Lid-Staat waarin hij niet in aanmerking
komt voor de in artikel 28 bis , lid 1 , onder a ),

tweede alinea , omschreven afwijking ;
— de leveringen van landbouwprodukten die wor
den verricht onder de voorwaarden van arti

kel 15 en artikel 16 , lid 1 , B , D en E , voor een
belastingplichtige koper die buiten het grondge
bied van de Gemeenschap is gevestigd , voor

zover deze landbouwprodukten door de koper
worden gebruikt ten behoeve van zijn in arti
kel 17 , lid 3 , onder a ) en b ), bedoelde handelin
gen of van zijn dienstverrichtingen die geacht
worden plaats te vinden in het binnenland en
waarvoor de belasting uitsluitend door de ont
vanger verschuldigd is overeenkomstig arti
kel 21 , punt 1 , onder b );
— agrarische diensten die worden verricht voor
een binnen de Gemeenschap maar in een andere
Lid-Staat gevestigde belastingplichtige ontvan
ger of voor een buiten het grondgebied van de
Gemeenschap gevestigde belastingplichtige ont
vanger , voor zover deze diensten door de ont
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vanger gebruikt worden ten behoeve van zijn in
artikel 17 , lid 3 , onder a) en b ), bedoelde
handelingen of van zijn dienstverrichtingen die
geacht worden plaats te vinden in het binnen
land en waarvoor de belasting uitsluitend door
de ontvanger verschuldigd is overeenkomstig
artikel 21 , punt 1 , onder b ).

Deze vrijstelling is ook van toepassing op leveringen van
goederen door verkooppunten die zich bevinden binnen
een van de twee terminals die toegang geven tot de
Kanaaltunnel , voor reizigers die in het bezit zijn van een
geldig vervoerbewijs voor het traject tussen deze twee

De Lid-Staten stellen de nadere regels voor deze
terugbetalingen vast ; zij kunnen met name arti
kel 17 , lid 4 , toepassen ;

2.
De in lid 1 bedoelde vrijstelling geldt uitsluitend
voor leveringen van goederen :

b ) hetzij door de overheid .".
3.
Aan artikel 25 , lid 9 , wordt de volgende alinea
toegevoegd :

terminals .

a ) waarvan de totale waarde, per persoon en per reis,
niet de grenzen overschrijdt die zijn vastgesteld in de
geldende communautaire bepalingen voor het reizi
gersverkeer tussen derde landen en de Gemeen
schap .

Overschrijdt de totale waarde van verscheidene
goederen of van verscheidene leveringen van goede
ren , per persoon en per reis , deze grenzen , dan
wordt de vrijstelling tot deze bedragen verleend ,
met dien verstande dat de waarde van een goed niet
mag worden gesplitst ;

„Wanneer de Lid-Staten van de in dit artikel omschre

ven mogelijkheid gebruik maken , treffen zij alle nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat leveringen van
landbouwprodukten, verricht onder de voorwaarden
van artikel 28 ter, B, lid 1 , ongeacht of zij worden
verricht door een forfaitair belaste landbouwer of door

een andere belastingplichtige, op identieke wijze wor
den belast .".

Artikel 28 duodecies

b) waarvan de hoeveelheid, per persoon en per reis,
niet de grenzen overschrijdt die zijn vastgesteld in de
geldende communautaire bepalingen inzake het
reizigersverkeer tussen derde landen en de Gemeen
schap .
De waarde van de binnen de in de vorige alinea
- bedoelde kwantitatieve grenzen verrichte leverin
gen van goederen wordt voor de toepassing van
punt a ) buiten beschouwing gelaten .

Diverse bepalingen
Tot 30 juni 1999 zijn de volgende bepalingen van
toepassing:
3.

De Lid-Staten verlenen aan alle belastingplichti

1.
De Lid-Staten kunnen vrijstelling verlenen voor
door verkooppunten verrichte leveringen van goederen
die worden meegenomen in de persoonlijke bagage van
reizigers die zich via een intracommunautaire vlucht of
zeereis naar een andere Lid-Staat begeven .

gen recht op aftrek of op teruggaaf van de in artikel 17 ,
lid 2 , bedoelde belasting over de toegevoegde waarde ,
voor zover de goederen en diensten worden gebruikt ten
behoeve van hun krachtens dit artikel vrijgestelde
leveringen van goederen .

In dit artikel wordt verstaan onder:

4.
De Lid-Staten die gebruik maken van de moge
lijkheid , omschreven in artikel 16 , lid 2 , passen die
bepaling ook toe op de invoer , intracommunautaire
verwervingen en leveringen van goederen bestemd voor
een belastingplichtige ten behoeve van zijn krachtens dit
artikel vrijgestelde leveringen van goederen.

a ) „verkooppunt": elke vestiging in een luchthaven of
haven die voldoet aan de door de bevoegde over
heidsinstanties gestelde voorwaarden , met name
overeenkomstig lid 5 ;

b ) „reiziger naar een andere Lid-Staat": elke passagier
die in het bezit is van een vervoerbewijs voor een
vlucht of een zeereis waarop als onmiddellijke
bestemming een luchthaven of een haven in een

5.
De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
een juiste en eenvoudige toepassing van de in dit artikel
bedoelde vrijstellingen te verzekeren en alle fraude,
ontwijking en misbruik te voorkomen .

andere Lid-Staat wordt vermeld;
c) „intracommunautaire vlucht of zeereis": elk ver

voer, door de lucht of over zee, dat begint in het

Artikel 28 terdecies

binnenland in de zin van artikel 3 en waarvan de

daadwerkelijke plaats van aankomst in een andere
Lid-Staat is gelegen .

Periode van toepassing
De in dit hoofdstuk omschreven overgangsregeling

Met leveringen van goederen door verkooppunten
worden gelijkgesteld leveringen van goederen aan
boord van een vliegtuig of vaartuig tijdens intracom

treedt in werking op 1 januari 1993 . Vóór 31 december
1 994 dient de Commissie bij de Raad een verslag in over
de werking van de overgangsregeling met voorstellen

munautair reizigersvervoer .

voor de definitieve regeling.
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De overgangsregeling zal worden vervangen door een

definitieve regeling voor de belastingheffing in het
handelsverkeer tussen de Lid-Staten, in beginsel geba
seerd op belastingheffing in de Lid-Staat van herkomst
van de geleverde goederen en verrichte diensten .
Te dien einde neemt de Raad , na grondige bestudering
van voornoemd verslag en oordelend dat op bevredi
gende wijze aan de voorwaarden voor overgang naar de
definitieve regeling is voldaan , vóór 31 december 1995
met eenparigheid va/i stemmen op voorstel van de
Commissie na raadpleging van het Europese Parlement
besluiten aan betreffende de bepalingen die noodzake
lijk zijn voor de inwerkingtreding en de werking van de
definitieve regeling .
De overgangsregeling treedt in werking voor een
periode vin vier jaar en is derhalve van toepassing tot en
met 31 december 1996 . De periode van toepassing van
de overgangsregeling wordt automatisch verlengd tot
de datum van inwerkingtreding van de definitieve
regeling, en in ieder geval tijdens de periode waarin de
Raad geen besluiten over de definitieve regeling heeft
genomen .

Artikel 28 quaterdecies

Omrekeningskoers van in ecu uitgedrukte bedragen

31 . 12 . 91

24 . het volgende artikel wordt ingevoegd:
„ Atikel 33 bis

1.
Voor goederen die de Gemeenschap binnenko
men uit een van de in artikel 3 , lid 3 , tweede alinea ,

genoemde gebieden of de Kanaaleilanden , gelden de
volgende bepalingen:
a ) de formaliteiten betreffende het binnenkomen

van deze goederen in de Gemeenschap worden
vervuld overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr .
717 / 91 (*);

b ) de procedure inzake intern communautair douane
vervoer is van toepassing indien deze goederen ,
reeds bij het binnenkomen in de Gemeenschap ,
— bestemd zijn voor een andere Lid-Staat dan die
waar zij zich bevinden op het tijdstip waarop zij
de Gemeenschap binnenkomen ,

— bestemd zijn om weer uit de Gemeenschap te
worden uitgevoerd , na herstelling , verwerking ,
aanpassing, loonwerk of bewerking in de
Gemeenschap ,
— onder de regeling inzake tijdelijke invoer in de
zin van Richtlijn 85 / 362 / EEG zijn gebracht .

Om de tegenwaarde van de in dit hoofdstuk in ecu
uitgedrukte bedragen in nationale munt te bepalen ,
gebruiken de Lid-Staten de omrekeningskoers geldend
op 16 december 1991 (*).

2.
Voor goederen van herkomst uit de Gemeen
schap die worden verzonden of vervoerd naar een van
de in artikel 3 , lid 3 , tweede alinea , genoemde gebieden
of naar de Kanaaleilanden , gelden de volgende bepalin

(*) PB nr. C 328 van 17 . 12 . 1991 , blz . 4 .'

gen :

23 . artikel 33 wordt vervangen door :

a ) de formaliteiten betreffende de uitvoer van deze
goederen uit de Gemeenschap worden vervuld
overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 717 / 91 ;

Artikel 33

1.
Onverminderd andere communautaire bepalin
gen , met name betreffende de algemene regeling voor
het voorhanden hebben , het verkeer en de controle van
aan accijns onderworpen produkten, vormen de bepa
lingen van deze richtlijn geen beletsel voor de handha
ving of invoering door een Lid-Staat van belastingen op
verzekeringsovereenkomsten en op spelen en wedden
schappen , alsmede van accijnzen , registratierechten en ,
meer in het algemeen , van alle belastingen , rechten en
heffingen die niet het karakter van omzetbelasting
bezitten , mits deze belastingen , rechten en heffingen in
het verkeer tussen de Lid-Staten geen aanleiding geven
tot formaliteiten in verband met het overschrijden van
een grens .

2.
Met aan accijns onderworpen produkten worden
in deze richtlijn de volgende produkten bedoeld , als
omschreven in de geldende communautaire bepalin

b ) de procedure inzake intern communautair douane
vervoer is van toepassing indien de levering van

deze goederen voor uitvoer wordt verricht in een
andere Lid-Staat dan die waaruit zij de Gemeen
schap verlaten .
(*) PB nr . L 78 van 26 . 3 . 1991 , blz . 1 .".

Artikel 2

1.
De volgende richtlijnen houden op van kracht te zijn op
31 december 1992 voor wat de betrekkingen tussen de
Lid-Staten betreft :

— Richtlijn 83 / 181 / EEG (*), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 89 / 219 / EEG ( 2 ),

gen :

— minerale oliën ,
— alcohol en alcoholische dranken ,
— tabaksfabrikaten .";

— Richtlijn 85 / 362 / EEG .
0 ) PB nr . L 105 van 23 . 4 . 1983 , blz . 38 .
( 2 ) PB nr . L 92 van 5 . 4 . 1989 , blz . 13 .
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2.
De in de volgende richtlijnen vervatte bepalingen
betreffende de belasting over de toegevoegde waarde houden
op van kracht te zijn op 31 december 1992 :

2.

— Richtlijn 74 / 651 / EEG ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 88 / 663 / EEG (2 ),

3.

— Richtlijn 83 / 182 / EEG ( 3 ),

— Richtlijn 83 / 183 / EEG (4 ), gewijzigd bij Richtlijn 89 /
604 / EEG ( 5 ).

3.
De in Richtlijn 69 / 169 / EEG (6 ), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 91 / 191 / EEG ( 7), vervatte bepalingen betref
fende de belasting over de toegevoegde waarde houden op
van kracht te zijn op 31 december 1992 voor wat de
betrekkingen tussen de Lid-Staten betreft .
Artikel 3

1.
De Lid-Staten passen hun huidige regeling van belas
ting over de toegevoegde waarde aan deze richtlijn aan .
Zij nemen wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan
opdat hun aldus aan artikel 1 , punten 1 tot en met 20 en
punten 22 tot en met 24 , alsmede aan artikel 2 van deze
richtlijn aangepaste regeling in werking treedt op 1 januari

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de

bepalingen die zij vaststellen met het oog op de toepassing
van deze richtlijn.
De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen .
4.
Wanneer de Lid-Staten die bepalingen aannemen ,
wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die
bepalingen . De regels voor deze verwijzing worden vastge
steld door de Lid-Staten .

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 16 december 1991 .

Voor de Raad
De Voorzitter
W. KOK

1993 .

(>)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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nr .
nr.
nr.
nr .
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L

354 van 30 . 12 . 1974 , blz . 6 .
382 van 31 . 12 . 1988 , blz . 40
105 van 23 . 4 . 1983 , blz . 59 .
105 van 23 . 4 . 1983 , blz . 64 .
348 van 29 . 11 . 1989 , blz . 28
133 van 4 . 6 . 1969 , blz . 6 .
94 van 16 . 4 . 1991 , blz . 24 .
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 december 1991

houdende wijziging van Richtlijn 90 / 44 / EEG tot wijziging van Richtlijn 79 / 373 / EEG
betreffende de handel in mengvoeders
( 91 / 681 / EEG )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

het

advies

van

het

Economisch

en

Artikel 1

Aan artikel 2 van Richtlijn 90 / 44 / EEG wordt de volgende
alinea toegevoegd :
„De Lid-Staten schrijven echter voor dat mengvoeder dat
vóór 22 januari 1992 in de betrokken Lid-Staat overeen
komstig de tot dan toe geldende regeling gefabriceerd is ,
maar niet voldoet aan de bepalingen van deze richtlijn ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Sociaal

Comité ( 3 ),

nog tot en met 31 december 1992 in de handel mag
worden gebracht .".
Artikel 2

Overwegende dat bij Richtlijn 79 / 373 / EEG ( 4 ), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 90 / 654 / EEG ( s ), de voorschriften
zijn vastgesteld voor de handel in mengvoeders binnen de
Gemeenschap ;

De Lid-Staten doen op 22 januari 1992 de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden , die nodig
zijn om aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commis
sie hiervan onverwijld in kennis .

Overwegende dat bij Richtlijn 90 / 44 / EEG ( 6 ) talrijke
belangrijke wijzigingen in de tot dan toe geldende regeling, in
het bijzonder in de etiketteringsvoorschriften voor mengvoe
ders , zijn aangebracht ; dat de Lid-Staten op grond van die
richtlijn op 22 januari 1992 de wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen, die nodig zijn om aan de nieuwe voorschrif
ten te voldoen, in werking moeten laten treden ;

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen , wordt in
die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van
die bepalingen . De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de Lid-Staten .

Overwegende dat in voornoemde richtlijn geen uitzonde
ringsbepaling is opgenomen voor mengvoeder dat vóór 22
januari 1992 gefabriceerd is en na die datum nog in de handel
is met vermeldingen die niet in overeenstemming zijn met de
nieuwe voorschriften ; dat dit verzuim moet worden goedge
maakt door te bepalen dat vóór 22 januari 1992 overeen
komstig de tot dan toe geldende voorschriften gefabriceerd
mengvoeder tot en met 31 december 1992 in de handel
gebracht mag worden ,

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

(»)
(2)
(3)
(4)
(s)
(é)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

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

C 103 van 19 . 4 . 1991 , blz . 18 .
C 183 van 15 . 7 . 1991 , blz . 359 .
C 191 van 22 . 7 . 1991 , blz . 27 .
L 86 van 6 . 4 . 1979 , blz . 30 .
L 353 van 17 . 12 . 1990 , blz . 48 .
L 27 van 31.1 . 1990 , blz . 35 .

Artikel 3

Gedaan te Brussel , 19 december 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DANKERT
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 december 1991

betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen , alsmede van
siergewassen
( 91 / 682 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

het

advies

van

het

Economisch

en

groot economisch belang zijn , waarbij moet worden voor
zien in een communautaire procedure om later nog andere
geslachten en soorten onder deze voorschriften te brengen;

Overwegende dat het, onverminderd de planteziektenkun
dige voorschriften van Richtlijn 77 / 93 / EEG , niet dienstig is

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

Overwegende dat in eerste instantie communautaire voor
schriften moeten worden vastgesteld voor geslachten en
soorten van siergewassen die voor de Gemeenschap van

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat in de agrarische produktie van de Gemeen
schap de teelt van siergewassen een belangrijke plaats
inneemt ;"

Overwegende dat bevredigende resultaten bij de teelt van
siergewassen in ruime mate afhangen van de kwaliteit en de
gezondheid van het materiaal dat voor de teelt van de
siergewassen wordt gebruikt en van de siergewassen zelf; dat
een aantal Lid-Staten dan ook voorschriften hebben vastge
steld om te garanderen dat het op de markt gebrachte
teeltmateriaal en de op de markt gebrachte siergewassen van
goede kwaliteit fytosanitair in orde zijn ;

Overwegende dat het uiteenlopende beleid van de Lid-Staten
ten aanzien van teeltmateriaal en siergewassen handelsbe
lemmeringen kan veroorzaken en zo voor het vrije verkeer
van deze goederen binnen de Gemeenschap een hinderpaal
kan zijn; dat, met het oog op de totstandkoming van de
interne markt, deze handelsbelemmeringen moeten worden
opgeheven door de nationale voorschriften door communau
taire voorschriften te vervangen ;

de communautaire voorschriften voor het in de handel

brengen toe te passen op teeltmateriaal en siergewassen
waarvan wordt aangetoond dat zij voor uitvoer naar derde
landen bestemd zijn , aangezien de in die landen geldende
voorschriften van de bij deze richtlijn vastgestelde kunnen
afwijken ;
Overwegende dat voor de vaststelling van fytosanitaire eisen
en kwaliteitsnormen voor elk geslacht en elke soort uitvoerig
en gedetailleerd technisch en wetenschappelijk onderzoek is
vereist ; dat daartoe derhalve moet worden voorzien in een
adequate procedure ;
Overwegende dat het in de eerste plaats de taak is van de
leveranciers van teeltmateriaal en / of siergewassen om ervoor

te zorgen dat hun produkten aan de voorschriften van deze
richtlijn voldoen ;
Overwegende dat de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten
via controles en keuringen erop moeten toezien dat de
leveranciers deze voorschriften naleven;

Overwegende dat communautaire controlemaatregelen moe
ten worden getroffen om te garanderen dat de normen van
deze richtlijn in alle Lid-Staten op gelijke wijze worden
toegepast ;

Overwegende dat vaststelling van geharmoniseerde voor
schriften op communautair niveau de kopers in de gehele
Gemeenschap de zekerheid zal geven dat het teeltmateriaal en
de siergewassen die zij ontvangen , fytosanitair in orde en van
goede kwaliteit zijn ;

Overwegende dat , wat het fytosanitaire aspect betreft, de
geharmoniseerde voorschriften coherent moeten zijn met het
bepaalde in Richtlijn 77 / 93 / EEG van de Raad van 21
december 1976 betreffende de beschermende maatregelen
tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Sta
ten van voor planten of voor plantaardige produkten scha
delijke organismen ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
91 / 683 / EEG ( 5 );
(') PB nr. C 52 van 3.3 . 1990, blz . 16 en PB nr. C 307 van 27 . 11 .
1991 , blz . 15 .
( 2 ) PB nr . C 240 van 16 . 9 . 1991 , blz . 197 .
{>) PB nr. C 182 van 23 . 7 . 1990 , blz . 21 .
(<) PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977 , blz . 20 .
( 5 ) Zie bladzijde 29 van dit Publikatieblad .

Overwegende dat het in het belang is van de koper van
teeltmateriaal en siergewassen dat de benaming van het ras of
dé plantengroep bekend is en dat de identiteit wordt
gevrijwaard ;
Overwegende dat de specifieke kenmerken van de bedrijven
in de siergewassensector een complicatie vormen ; dat boven
genoemde doelstelling derhalve het best kan worden bereikt
door algemene rasbekendheid of, indien het een ras of

plantengroep betreft, door een rasbeschrijving die wordt
opgesteld en bewaard door de leverancier;
Overwegende dat met het oog op een geordende afzet en een
correcte identificatie van teeltmateriaal en siergewassen
communautaire voorschriften moeten worden vastgesteld

met regels betreffende het apart houden van de partijen en de
waarmerking ; dat op het waarmerkstrookje alle gegevens
moeten worden vermeld die voor de officiële controle nodig
zijn , en alle gegevens waarover de teler moet kunnen
beschikken ;
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Overwegende dat regels moeten worden vastgesteld op grond
waarvan bij tijdelijke moeilijkheden op het gebied van de
voorziening, teeltmateriaal en siergewassen in de handel
mogen worden gebracht die aan minder strenge eisen
voldoen dan die welke bij deze richtlijn zijn vastgesteld;

Overwegende dat , als een eerste stap naar geharmoniseerde
voorschriften , de Lid-Staten een verbod moet worden opge
legd om voor teeltmateriaal en siergewassen van de in de
bijlage bedoelde geslachten en soorten waarvoor een schema
zal worden opgesteld nog andere eisen of afzetbeperkingen
vast te stellen dan die welke bij deze richtlijn zijn vastge
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voor uitvoer naar derde landen bestemd zijn, mits zij
duidelijk als zodanig zijn geïdentificeerd en in voldoende
mate apart worden gehouden .
De uitvoeringsmaatregelen van de eerste alinea , met name
wat betreft de identificatie en het apart houden, worden

vastgesteld volgens de procedure van artikel 21 .

Artikel 3,

steld ;

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

Overwegende dat moet worden bepaald dat in derde landen
gekweekt teeltmateriaal en in derde landen gekweekte sier
gewassen mogen worden verhandeld in de Gemeenschap ,
doch steeds op voorwaarde dat voor deze produkten dezelfde
garanties worden gegeven als voor het teeltmateriaal en de
siergewassen die in de Gemeenschap worden geproduceerd
en die aan de communautaire voorschriften voldoen;
Overwegende dat om de verschillende , in de Lid-Staten
toegepaste technische controlemethoden te harmoniseren en
het in de Gemeenschap gekweekte teeltmateriaal en de in de
Gemeenschap gekweekte siergewassen te kunnen vergelijken
met de produkten uit derde landen, vergelijkingsproeven
moeten worden uitgevoerd om na te gaan of het teeltmate
riaal en de siergewassen aan de bij deze richtlijn vastgestelde
eisen voldoen ;

Overwegende dat, om de bij deze richtlijn vastgestelde
regeling vlot te doen functioneren , de Commissie moet
wordeh opgedragen maatregelen ter uitvoering van deze
richtlijn en ter aanpassing van de bijlagen vast te stellen ; dat
dergelijke maatregelen moeten worden vastgesteld volgens
een procedure waarbij de Commissie en de Lid-Staten nauw
met elkaar samenwerken in het kader van een Permanent

Comité voor teeltmateriaal en siergewassen ,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

a ) teeltmateriaal: zaad , plantedelen en alle plantmateriaal ,
bestemd voor de vermeerdering en de produktie van
siergewassen ;

b ) siergewassen: planten die bestemd zijn om , nadat zij in de
handel zijn gebracht, te worden uitgeplant of her
plant;

c) leverancier: elke natuurlijke of rechtspersoon die
beroepshalve ten minste één van de volgende activiteiten
verricht met betrekking tot teeltmateriaal of siergewas
sen: vermeerderen , produceren , beschermen en / of
behandelen en in de handel brengen ;
d ) in de handel brengen: het ter beschikking of in voorraad
houden , tentoonstellen of te koop aanbieden , verkopen
en / of leveren aan een andere persoon , in gelijk welke
vorm, van teeltmateriaal of siergewassen ;
e ) verantwoordelijke officiële instantie:

1 . de enige door de Lid-Staat onder toezicht van de
nationale regering opgerichte of aangewezen centrale
instantie die verantwoordelijk is voor vraagstukken
inzake de kwaliteit;

Artikel 1

1.
Deze richtlijn is van toepassing op het in de handel
brengen in de Gemeenschap van teeltmateriaal van sierge
wassen , alsmede van siergewassen.
2.

De voorschriften van de artikelen 2 tot en met 20 en

van artikel 24 gelden voor de in de bijlage genoemde
geslachten en soorten .
Bovengenoemde artikelen gelden ook voor onderstammen
van andere geslachten of soorten wanneer één van de
bovengenoemde geslachten of soorten daarop wordt
geënt .

3.
Wijzigingen in de lijst van de in de bijlage genoemde
geslachten en soorten worden vastgesteld volgens de proce
dure van artikel 22 .
Artikel 2

Onverminderd de gezondheidsvoorschriften van Richtlijn
77 / 93 / EEG is deze richtlijn niet van toepassing op teeltma
teriaal en siergewassen waarvan wordt aangetoond dat zij

2 . een overheidsinstantie, die

— hetzij op nationaal niveau is ingesteld,
— hetzij — onder toezicht van de nationale autori
teiten , binnen door de grondwet van de betrok
ken Lid-Staat vastgestelde grenzen — op regio
naal niveau is ingesteld .
De onder 1 en 2 bedoelde instanties kunnen , overeen

komstig de nationale wetgeving, hun in deze richtlijn
bedoelde taken die onder hun gezag en toezicht moeten
worden verricht , overdragen aan een publiek- of privaat
rechtelijk rechtspersoon die, krachtens zijn officieel
goedgekeurde statuten , uitsluitend belast is met speci
fieke taken van openbaar belang , op voorwaarde dat
deze rechtspersoon en de leden daarvan geen enkel
persoonlijk voordeel trekken uit het resultaat van de
maatregelen die zij nemen .
De Lid-Staten zorgen voor een nauwe samenwerking van
de in punt 2 bedoelde instanties met de in punt 1
bedoelde instanties .
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Bovendien kan , overeenkomstig de procedure van arti
kel 21 , een andere namens de onder 1 bedoelde instantie
ingestelde rechtspersoon die onder het gezag en toezicht
van een dergelijke instantie handelt , worden erkend , op
voorwaarde dat deze rechtspersoon geen enkel persoon
lijk voordeel trekt uit het resultaat van de maatregelen die
hij neemt.
De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van hun

verantwoordelijke officiële instanties . De Commissie
zendt deze informatie toe aan de andere Lid-Staten ;

f) officiële maatregelen: door de verantwoordelijke offi
ciële instantie geriomen maatregelen ;
g) oficieel onderzoek: door de verantwoordelijke officiële
instantie verricht onderzoek;

h ) officiële verklaring: door de verantwoordelijke officiële
instantie of onder haar verantwoordelijkheid afgegeven
verklaring;

i ) partij: een aantal eenheden van één produkt , identificeer
baar door zijn homogene samenstelling en oorsprong ;
j)

laboratorium : een openbare of particuliere dienst die
analysen uitvoert en adequate diagnoses stelt aan de hand
waarvan de producent op de kwaliteit van de produktie

Nr . L 376 / 23

2.
Te dien einde moeten deze leveranciers controles op de
volgende grondslagen uitvoeren dan wel laten uitvoeren door
een erkende leverancier of de verantwoordelijke officiële
instantie :

— identificatie van de kritische punten in hun produktie^
proces op basis van de toegepaste produktiemethoden ;
— uitwerking en toepassing van methoden voor toezicht op
en controle van de in het eerste streepje bedoelde kritische
punten ;

— nemen van monsters voor analyse in een door de
verantwoordelijke officiële instantie erkend laborato
rium ten einde te controleren of aan de normen van deze

richtlijn is voldaan ;

— bijhouden van een schriftelijk of een ander onuitwisbaar
register van de in het eerste , tweede en derde streepje
bedoelde gegevens , alsmede van registers betreffende de
produktie en het in de handel brengen van teeltmateriaal
en siergewassen, welke registers ter beschikking moeten
worden gehouden van de verantwoordelijke officiële
instantie. Deze documenten en registers dienen ten minste
één jaar te worden bewaard .
Leveranciers die hun activiteiten in dit verband beperken tot
enkel distributie van teeltmateriaal en siergewassen dat / die
niet op hun eigen bedrijf is / zijn geproduceerd en verpakt ,
dienen echter alleen een schriftelijk of een onuitwisbaar
register bij te houden van de aan- en verkoop en / of levering
van teeltmateriaal en siergewassen .

kan controleren .

Artikel 4

Voor elk geslacht en elke soort , vermeld in de bijlage, wordt
volgens de procedure van artikel 22 een schema opgesteld
waarin wordt verwezen naar de fytosanitaire eisen van
Richtlijn 77 / 93 / EEG die op het betrokken geslacht of de
betrokken soort van toepassing zijn ; dat schema bevat:
1.

de voorwaarden betreffende de kwaliteit waaraan teelt

materiaal en siergewassen moeten voldoen, met name de
voorwaarden met betrekking tot het toegepaste vermeer
deringssysteem , de zuiverheid van het staand gewas en in
voorkomend geval de raskenmerken ;
2.

de voorwaarden waaraan onderstammen van andere

geslachten of soorten moeten voldoen wanneer materiaal

De bepalingen van dit lid zijn niet van toepassing op
leveranciers die hun activiteiten in dit verband beperken tot
het leveren van kleine hoeveelheden teeltmateriaal en sierge
wassen aan niet-professionele eindverbruikers.
3.
Indien uit hun eigen controles of uit enige informatie
waarover de in lid 1 bedoelde leveranciers beschikken , blijkt
dat één of meer van de in de overeenkomstig artikel 4
opgestelde schema's genoemde schadelijke organismen voor
komen, dienen de leveranciers dit onmiddellijk aan de
verantwoordelijke officiële instantie te melden en dienen zij
de door deze instantie opgelegde maatregelen uit te voeren .
Leveranciers dienen registers bij te houden van alle gevallen
waarin schadelijke organismen op hun bedrijf zijn voorge
komen en van alle maatregelen die in verband met die
gevallen zijn genomen .
4.
De voorschriften voor de toepassing van lid 2 , tweede
alinea , worden volgens de procedure van artikel 21 vastge
steld .

van het betrokken geslacht of de betrokken soort daarop
wordt geënt .

Artikel 6

Artikel 5

1.
De Lid-Staten zien erop toe dat de leveranciers alle
noodzakelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat in
alle fasen van de produktie en het in de handel brengen van
teeltmateriaal van siergewassen , alsmede van siergewassen
aan de voorschriften van deze richtlijn wordt voldaan .

1.
De verantwoordelijke officiële instantie erkent leveran
ciers wanneer zij heeft vastgesteld dat hun produktieproces
en bedrijf voldoen aan de eisen van deze richtlijn met
betrekking tot de aard van hun activiteiten . Wanneer een
leverancier besluit andere activiteiten te verrichten dan die

waarvoor hij is erkend , is een nieuwe erkenning nodig .
2.
De verantwoordelijke officiële instantie erkent labora
toria wanneer zij heeft vastgesteld dat het laboratorium , de
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procédés en de bedrijfsvoorzieningen voldoen aan de volgens
de procedure van artikel 21 nader te bepalen eisen van deze
richtlijn met betrekking tot hun proefnemingen . Wanneer
een laboratorium besluit andere activiteiten te verrichten dan

die waarvoor het is erkend , is er een nieuwe erkenning
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Artikel 9

1.
Teeltmateriaal en siergewassen worden in de handel
gebracht met een verwijzing , hetzij naar het ras, hetzij naar
de plantengroep waartoe zij behoren .

nodig .
2.
3.
De verantwoordelijke officiële instanties nemen de
nodige maatregelen wanneer niet meer aan de in de leden 1 en

2 bedoelde eisen wordt voldaan . Daartoe houden zij in het
bijzonder rekening met de conclusies van de overeenkomstig
artikel 7 uitgevoerde controles .

De rassen waarnaar overeenkomstig lid 1 wordt ver

wezen , moeten :

— hetzij algemeen bekend zijn , beschermd zijn overeenkom
stig bepalingen betreffende de bescherming van kweek
produkten , of op al dan niet vrijwillige basis officieel
geregistreerd zijn ,

4.
Op gezette tijden worden de leveranciers , bedrijven en
laboratoria onderworpen aan toezicht en controle door of
onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke offi
ciële instantie, die te allen tijde vrije toegang dient te hebben
tot alle delen van de bedrijven , ten einde zich ervan te
vergewissen dat aan de eisen van deze richtlijn wordt
voldaan . Volgens de procedure van artikel 21 kunnen uit
voeringsbepalingen betreffende het toezicht en de controle
worden vastgesteld .

— hetzij met hun benaming en een gedetailleerde beschrij
ving voorkomen op lijsten van de leveranciers . De
verantwoordelijke officiële instantie van de betrokken
Lid-Staat moet op verzoek toegang hebben tot deze

Indien bij het toezicht en de controles blijkt dat niet aan de
eisen van deze richtlijn wordt voldaan , neemt de verantwoor
delijke officiële instantie passende maatregelen .

3 . . Wanneer naar een plantengroep wordt verwezen , dient
de leverancier een beschrijving van deze plantengroep te

lijsten .

Van ieder ras moet een beschrijving worden gegeven en voor
zover mogelijk moet het ras in alle Lid-Staten dezelfde
benaming hebben , overeenkomstig aanvaarde internationale
richtsnoeren .

geven en de benaming ervan te vermelden om verwarring met
één van de in lid 2 bedoelde rassen te voorkomen .

Artikel 7

1.
Zo nodig kunnen deskundigen van de Commissie in
samenwerking met de verantwoordelijke officiële instanties
van de Lid-Staten controles ter plaatse verrichten om een
uniforme toepassing van deze richtlijn te waarborgen . Zij
mogen in het bijzonder nagaan of de leveranciers de voor
schriften van deze richtlijn daadwerkelijk in acht nemen . De
Lid-Staat op het grondgebied waarvan een controle wordt
verricht , dient de deskundigen alle nodige bijstand te verle
nen bij de uitvoering van hun taken. De Commissie stelt de

4.
Behalve wanneer het aspect ras uitdrukkelijk wordt
genoemd in het in artikel 4 bedoelde schema , heeft het
bepaalde in de leden 1 , 2 en 3 geen verdere gevolgen voor de
verantwoordelijke officiële instantie.
5.
Volgens de procedure van artikel 21 kan een regeling
worden ingesteld om rassen en andere plantengroepen aan de
verantwoordelijke officiële instanties van de Lid-Staten mee
te delen . Volgens de bovengenoemde procedure kunnen ook
aanvullende toepassingsmaatregelen met betrekking tot
lid 2 , tweede streepje, worden vastgesteld .

Lid-Staten in kennis van het resultaat van het onderzoek .
Artikel 10

2.
De uitvoeringsbepalingen van lid 1 worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 21 .

1.
Tijdens de groei , tijdens het rooien of tijdens het
wegnemen bij het uitgangsmateriaal worden teeltmateriaal
en siergewassen in afzonderlijke partijen gehouden .

daarenboven voldoen aan de eisen voor teeltmateriaal en

2.
Wanneer teeltmateriaal en siergewassen van verschil
lende oorsprong bij verpakking , opslag, vervoer of levering
worden samengevoegd of gemengd , houdt de leverancier een
register bij met de volgende gegevens: samenstelling van de
partij en oorsprong van de samenstellende delen .

siergewassen die in het in artikel 4 bedoelde schema vervat
zijn .

officiële controles van dat de in de leden 1 en 2 bedoelde

Artikel 8

1.
Teeltmateriaal en siergewassen mogen alleen door
erkende leveranciers in de handel worden gebracht , mits zij

3.

De Lid-Staten vergewissen zich er door middel van

voorschriften in acht worden genomen .

2.
Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 77 / 93 / EEG
is lid 1 niet van toepassing op :
Artikel 11

a) teeltmateriaal en siergewassen bestemd voor proeven of
voor wetenschappelijke doeleinden;
b ) teeltmateriaal en siergewassen bestemd voor selectie .

Onverminderd artikel 10 , lid 2 , mogen teeltmateriaal en
siergewassen slechts in voldoende homogene partijen in de
handel worden gebracht.
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Teeltmateriaal en siergewassen moeten in ieder geval vol
doen aan de voorschriften van deze richtlijn en moeten
worden gewaarmerkt met een document dat door de leve
rancier is opgemaakt in overeenstemming met de voorwaar
den als opgenomen in het overeenkomstig artikel 4 opge
stelde schema . Wanneer op dit document een officiële
verklaring voorkomt , moet deze duidelijk van de rest van de

Nr . L 376 / 25

Artikel 15

Voor het in de handel brengen van de in de bijlage bedoelde
produkten leggen de Lid-Staten geen stringentere voorwaar
den of andere beperkingen op dan die van de overeenkomstig
artikel 4 opgestelde schema's of, bij ontstentenis daarvan ,
dan die welke bij de aanneming van deze richtlijn bestaan .

inhoud van het document gescheiden zijn .
Zo nodig worden de voorschriften inzake het waarmerken
en / of plomberen en verpakken van teeltmateriaal en / of
siergewassen opgenomen in het overeenkomstig artikel 4
opgestelde schema .
Bij de levering van teeltmateriaal en siergewassen door de
kleinhandel aan eindverbruikers die geen beroepsbeoefena
ren zijn , kunnen de etiketteringsvoorschriften worden
beperkt tot de noodzakelijke informatie betreffende het
produkt .

Artikel 12

De Lid-Staten kunnen ontheffing verlenen :
— van toepassing van artikel 11 , aan kleine producenten
waarvan de volledige produktie en verkoop van teeltma
teriaal en siergewassen bestemd is voor uiteindelijk
gebruik door personen op de lokale markt die niet
beroepshalve betrokken zijn bij de produktie van gewas
sen („lokaal verkeer"),

— van de in artikel 18 bedoelde officiële controle , voor
lokaal verkeer van teeltmateriaal en siergewassen , voort
gebracht door aldus vrijgestelde personen .

Overeenkomstig de procedure van artikel 21 worden toepas
singsmaatregelen 'aangenomen betreffende andere eisen
inzake de in de eerste alinea , eerste en tweede streepje ,
bedoelde ontheffingen , in het bijzonder voor de begrippen
„kleine producenten" en „lokale markt" en betreffende de
procedures dienaangaande .

Artikel 13

Onverminderd de fytosanitaire voorschriften van Richtlijn
77 / 93 / EEG kunnen in geval van tijdelijke moeilijkheden bij
de levering van teeltmateriaal en siergewassen die voldoen
aan de eisen van deze richtlijn , volgens de procedure van
artikel 21 voorschriften inzake het in de handel brengen van
teeltmateriaal en siergewassen worden aangenomen die
minder stringent zijn dan voornoemde eisen .

Artikel 16

1.
Volgens de procedure van artikel 21 wordt besloten of
teeltmateriaal en siergewassen die in een derde land zijn
geproduceerd en dezelfde garanties bieden inzake verplich
tingen van de leverancier , identiteit , kenmerken , fytosani
taire toestand , substraat , verpakking , voorschriften met
betrekking tot onderzoek , waarmerking en plombering, in
deze opzichten gelijkwaardig zijn aan teeltmateriaal en
siergewassen die in de Gemeenschap zijn geproduceerd en
aan de eisen en voorschriften van deze richtlijn voldoen.
2.
In afwachting van de in lid 1 bedoelde besluiten
kunnen de Lid-Staten tot 1 januari 1993 op de invoer van
teeltmateriaal en siergewassen uit derde landen voorwaarden

toepasseri die gelijkwaardig zijn met de voorwaarden die
voor de produktie en het in de handel brengen van in de
Gemeenschap verkregen produkten gelden .
In afwachting van de in lid 1 bedoelde besluiten kan
vorengenoemde termijn volgens de procedure van artikel 21
voor derde landen verlengd worden .
Voor teeltmateriaal en siergewassen die door een Lid-Staat
worden ingevoerd overeenkomstig een besluit dat die
Lid-Staat overeenkomstig de eerste alinea heeft genomen,
mogen ten aanzien van de in lid 1 vermelde punten in andere
Lid-Staten geen beperkingen ten aanzien van het in de handel
brengen gelden .
Artikel 1 7

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat teeltmateriaal en
siergewassen tijden^ de produktie en het in de handel brengen
ten minste steekproefsgewijs officieel worden gecontroleerd,
ten einde na te gaan of de eisen en voorwaarden van deze
richtlijn in acht worden genomen .
Artikel 18

Volgens de procedure van artikel 21 kunnen toepassingsbe
palingen betreffende het in de artikelen 5 , 10 en 17 bedoelde
officiële onderzoek, inclusief bemonsteringsmethoden, wor
den vastgesteld .

Artikel 14
Artikel 19

Voor het in de handel brengen van teeltmateriaal en
siergewassen die voldoen aan de eisen en voorwaarden van
deze richtlijn , mogen geen andere dan de in deze richtlijn
vastgestelde beperkingen gelden wat de leverancier, de
fytosanitaire aspecten , het substraat en de voorschriften met
betrekking tot het onderzoek betreft .

1.
Wanneer bij het toezicht en de controles als bedoeld in
artikel 6 , lid 4 , de officiële controle bedoeld in artikel 17 of

de proeven bedoeld in artikel 20 blijkt dat in de handel
gebracht teeltmateriaal of in de handel gebrachte siergewas
sen niet aan de eisen van deze richtlijn voldoet c.q. voldoen ,
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neemt de verantwoordelijke officiële instantie van de betrok

ken Lid-Staat passende maatregelen om te bewerkstelligen
dat dat teeltmateriaal en die siergewassen aan het bepaalde in
deze richtlijn voldoen of, indien zulks niet mogelijk is, om het
in de handel brengen ervan in de Gemeenschap te verbie
den .

2.
Wanneer blijkt dat teeltmateriaal en siergewassen die
door een bepaalde leverancier in de handel worden gebracht ,
niet aan de eisen en voorwaarden van deze richtlijn voldoen ,
draagt de betrokken Lid-Staat er zorg voor dat tegen deze
leverancier passende maatregelen worden genomen . Wan
neer deze leverancier geen teeltmateriaal of siergewassen in
de handel mag brengen, stelt de Lid-Staat de Commissie en de
bevoegde nationale instanties in de Lid-Staten in kennis van
dit verbod .
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door een Comité , genaamd „Permanent Comité voor teelt
materiaal en siergewassen", voorgezeten door de vertegen
woordiger van de Commissie .
De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het
Permanent Comité een ontwerp voor van de te nemen
maatregelen . Het Permanent Comité brengt advies uit over
dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan
vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie . Het
Permanent Comité spreekt zich uit met de meerderheid van
stemmen die in artikel 148 , lid 2, van het Verdrag is
voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de
Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen . Bij
stemming in het Comité worden de stemmen van de verte
genwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel . De voorzitter neemt niet aan de stemming
deel .

3.
Krachtens lid 2 genomen maatregelen worden inge
trokken zodra met voldoende zekerheid is vastgesteld dat het
teeltmateriaal en de siergewassen die bestemd zijn om door
de leverancier in de handel te worden gebracht , voortaan aan
de eisen en voorwaarden van deze richtlijn zullen voldoen .
Artikel 20

1.
In de Lid-Staten worden , zo nodig, op monsters
proeven of tests uitgevoerd om na te gaan of het teeltmate
riaal en de siergewassen voldoen aan de eisen en voorwaar
den van deze richtlijn, met inbegrip van de fytosanitaire
voorschriften . De Commissie kan toezicht door vertegen
woordigers van de Lid-Staten en van de Commissie op de

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van
toepassing zijn . Indien deze maatregelen echter niet in
overeenstemming zijn met het advies dat het Comité heeft
uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commissie ter
kennis van de Raad gebracht . In dat geval kan de Commissie
de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten
voor ten hoogste één maand na deze kennisgeving uitstel
len .

De Raad kan binnen de in de voorgaande alinea genoemde
termijn met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen
een andersluidend besluit nemen .

Artikel 22

proeven organiseren .

2.
Volgens de procedure van artikel 21 kan worden
beslist of het noodzakelijk is op communautair niveau
proeven of tests uit te voeren met hetzelfde doel als beoogd in
lid 1 . De Commissie kan toezicht door vertegenwoordigers
van de Lid-Staten en van de Commissie op de communautaire
proeven organiseren.

3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde proeven of tests zijn erop
gericht de technische methoden voor het onderzoek van
teeltmateriaal en siergewassen te harmoniseren . Over de
proeven of tests worden voortgangsrapporten opgesteld die
als vertrouwelijk document aan de Lid-Staten en aan de
Commissie worden toegezonden .
4.
De Commissie zorgt ervoor dat in passende gevallen in
het in artikel 21 bedoelde Permanent Comité regelingen
worden getroffen voor coördinatie en uitvoering van en
toezicht op de in de leden 1 en 2 bedoelde proeven alsmede
voor de beoordeling van de uitkomsten van die proeven .
Wanneer fytosanitaire aspecten ter sprake komen , brengt de
Commissie het Permanent Planteziektenkundig Comité op de

hoogte . Zo nodig worden specifieke regelingen vastgesteld .
Bij de proeven worden ook teeltmateriaal en siergewassen
onderzocht die in derde landen zijn geproduceerd .
Artikel 21

In de gevallen waarin naar de in dit artikel bedoelde

procedure wordt verwezen , wordt de Commissie bijgestaan

In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel
bedoelde procedure , wordt de Commissie bijgestaan door
het Permanent Comité voor teeltmateriaal en siergewassen ,
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commis
sie .
%
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Comité een
ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het Comité
brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de
Voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de
materie. Het Comité spreekt zich uit met de meerderheid van
stemmen die in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag is
voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de
Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen . Bij de
stemming in het Comité worden de stemmen van de verte
genwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel . De Voorzitter neemt niet aan de stemming
deel .

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij
in overeenstemming zijn met het advies van het Comité .

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming
zijn met het advies van het Comité of indien geen advies is
uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een
voorstel in betreffende de te nemen maatregelen . De Raad
besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen .
Indien de Raad , na verloop van een termijn van drie maanden
na de indiening van het voorstel bij de Raad , geen besluit
heeft genomen , worden de voorgestelde maatregelen door de
Commissie vastgesteld .
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Artikel 23

Wijzigingen van de overeenkomstig artikel 4 opgestelde
schema's en van de voorwaarden en de gedetailleerde
voorschriften ter uitvoering van deze richtlijn worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 21 .

Artikel 24

1.
De Lid-Staten dragen er zorg voor dat teeltmateriaal en
siergewassen die op hun grondgebied worden geproduceerd
om in de handel te worden gebracht, voldoen aan de eisen
van deze richtlijn .
2.
Wanneer uit een officieel onderzoek blijkt dat teeltma
teriaal of siergewassen niet in de handel mogen worden
gebracht omdat niet aan een fytosanitaire eis is voldaan ,
neemt de betrokken Lid-Staat passende officiële maatregelen
om daaraan verbonden fytosanitaire gevaren weg te

december 1992 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis .
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen , wordt in

die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van
die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de Lid-Staten .
2.

Wat de artikelen 5 tot en met 1 1 , 14 , 15 , 17 , 19 en 24

betreft, wordt de toepassingsdatum voor elk in de bijlage
bedoeld geslacht of soort volgens de procedure van artikel 21
vastgesteld bij de opstelling van het in artikel 4 bedoelde
schema . Deze data mogen niet later liggen dan 1 januari
1993 .

Artikel 26

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

nemen .

Gedaan te Brussel , 19 december 1991 .
Artikel 25

1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31

Voor de Raad
De Voorzitter
P. DANKERT
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BIJLAGE

Lijst van de in artikel 1 , lid 2, bedoelde geslachten en. soorten
Begonia x hiemalis Fotsch

begonia , Eliator-rassen

Pelargonium L.

pelargonium (zonale pelargonium ,
hangpelargonium , regale pelargonium )

Dendranthema x grandiflorum

chrysant (potchrysant )

(Ramat .) Kitam .

Dianthus caryophyllus L. en hybriden

anjer

Euphorbia pulcherrima wild ex Kletzsch
Gerbera L.

gerbera

Phoenix
Rosa

Citrus ( sierdoeleinden)
Malus Miller (sierdoeleinden )

sierappel

Pinus nigra ( sierdoeleinden )
Prunus L. ( sierdoeleinden)

sierkers

Pyrus L. ( sierdoeleinden )

sierpeer

Lilium L.

lelie

Gladiolus L.

gladiool

Narcissus L.

narcis
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 december 1991

tot wijziging van Richtlijn 77 / 93 / EEG betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige
produkten schadelijke organismen
( 91 / 683 / EEG )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,
Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat de Raad bij Richtlijn 77 / 93 / EEG ( 4 ),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91 / 27 / EEG ( 5 ), bescher
mende maatregelen heeft vastgesteld tegen het binnenbren
gen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of
voor plantaardige produkten schadelijke organismen ; dat de
bescherming van gewassen tegen dergelijke organismen
beslist noodzakelijk is om de produktiviteit in de landbouw te
verhogen , hetgeen één van de doelstellingen van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid is ;

Overwegende dat de voltooiing van de interne markt tegen
eind 1992 tot gevolg heeft dat de bij Richtlijn 77 / 93 / EEG
vastgestelde communautaire regeling op fytosanitair gebied
vanaf dat tijdstip voor de Gemeenschap als voor één
grondgebied zonder binnengrenzen zal gelden; dat het
bovendien dienstig is om gebieden waar bepaalde schadelijke
organismen niet voorkomen , te beschermen , ongeacht waar
zij in de Gemeenschap gelegen zijn ; dat bijgevolg de werk
ingssfeer van de regeling niet langer tot het handelsverkeer
tussen de Lid-Staten en derde landen beperkt mag blijven ,
maar tot het handelsverkeer binnen de Lid-Staten moet

worden uitgebreid ;

Overwegende dat in beginsel alle gebieden in de Gemeen
schap in dezelfde mate tegen schadelijke organismen moeten
worden beschermd ; dat daarbij echter rekening moet worden
gehouden met de ecologische verschillen en met de versprei
ding van bepaalde schadelijke organismen ; dat er derhalve
„beschermde gebieden" moeten worden vastgesteld , waar
bijzondere ziekterisico's voor de planten bestaan , en dat er
aan deze beschermde gebieden bijzondere bescherming moet
worden geboden onder met de interne markt verenigbare
voorwaarden ;

Overwegende dat , voor een doeltreffendere toepassing van
de communautaire fytosanitaire regeling in de interne markt ,
(»)
(2)
(3)
(«)
( 5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr .
nr.
nr .
nr .
nr.

C 29 van 8 . 2 . 1990 , blz . 10 .
C 106 van 22 . 4 . 1991 , blz . 32 .
C 182 van 23 . 7 . 1990 , blz . 16 .
L 26 van 31.1 . 1977 , blz . 20 .
L 16 van 22 . 1 . 1991 , blz . 29 .

voor fytosanitaire controles andere beschikbare .beambten
dan die van de officiële planteziektenkundige diensten van de
Lid-Staten moeten kunnen worden ingezet , wier opleiding
door de Gemeenschap zal worden gecoördineerd en finan
cieel gesteund;
Overwegende dat voor de toepassing van de communautaire
fytosanitaire regeling in een Gemeenschap zonder binnen
grenzen en voor de invoering van beschermde gebieden de
bepalingen die in de bijlagen bij Richtlijn 77 / 93 / EEG zijn
vastgesteld , moeten worden herzien , met name op de
grondslag van een realistischere inschatting van de risico's die
communautaire produkten voor de gezondheid van de
planten meebrengen , ten einde deze naar voor communau
taire produkten, enerzijds, en voor uit derde landen inge
voerde produkten , anderzijds , geldende bepalingen te rang
schikken en om de schadelijke organismen te identificeren die
voor bepaalde beschermde gebieden relevant zijn ; dat bij die
herziening voor een vereenvoudiging van de bijlagen moet
worden zorg gedragen , met name door daarin niet langer
schadelijke organismen te vermelden die in een gedeelte van
de Gemeenschap voorkomen , en door tevens de daarmee
samenhangende voorschriften te schrappen ;

Overwegende dat een deel van die herzieningswerkzaamhe
den aan de Commissie dient te worden toevertrouwd , die

door het bij Besluit 76 / 894 / EEG ( 6 ) ingestelde Permanent
Planteziektenkundig Comité wordt bijgestaan ;
Overwegende dat het in het kader van de interne markt
mogelijk moet zijn om op de in de Lid-Staat van verzending
uitgevoerde fytosanitaire controles te vertrouwen ; dat der
halve voor dergelijke controles meer gedetailleerde en meer
uniforme regels moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de plaats van produktie het geschiktst is
om fytosanitaire controles te verrichten ; dat voor commu
nautaire produkten dergelijke controles derhalve aldaar
moeten worden uitgevoerd en mede alle relevante planten en
plantaardige produkten die daar worden geteeld , geprodu
ceerd of gebruikt dan wel anderszins aanwezig zijn , alsmede
het groeimedium dat daar wordt gebruikt , moeten omvatten ;
dat om een dergelijk controlesysteem doeltreffend te doen
functioneren alle producenten officieel moeten worden gere
gistreerd ;

Overwegende dat, als de uitslag van de controles bevredigend
is , in plaats van het fytosanitaire certificaat dat in het
internationale handelsverkeer wordt gebruikt, een bepaald ,
aan het type produkt aangepast merkteken („plantenpas
poort") op het produkt moeten worden aangebracht, ten
einde te garanderen dat het in de gehele Gemeenschap of in
die delen ervan waarin het mag worden toegelaten , vrij in het
verkeer kan zijn ;
( 6 ) PB nr . L 340 van 9 . 12 . 1976 , blz . 25 .
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Overwegende dat moet worden vastgesteld welke officiële
maatregelen er dienen te worden getroffen indien de uitslag
van de controles niet bevredigend is;
Overwegende dat , om de naleving van de communautaire
fytosanitaire regeling in het kader van de interne markt te
garanderen , er een stelsel van officiële controles in de
handelsstadia moet worden ingevoerd; dat dit stelsel in de
gehele Gemeenschap zo betrouwbaar en zo uniform mogelijk
moet zijn , doch specifieke controles aan de grenzen tussen de
Lid-Staten moet uitsluiten ;

Overwegende dat , zodra de voltooiing van de interne markt
haar beslag heeft gekregen , de fytosanitaire controles op
produkten uit derde landen in beginsel bij het voor de eerste
maal binnenbrengen in de Gemeenschap moeten worden
verricht; dat , als de uitslag van de controles bevredigend is ,
aan de produkten uit derde landen een plantenpaspoort moet
worden afgegeven om te garanderen dat zij zich op dezelfde
wijze als de communautaire produkten vrij in het verkeer
kunnen bevinden ;

Overwegende dat, ten einde in de door de voltooiing van de
interne markt gecreëerde nieuwe situatie de noodzakelijke
waarborgen te kunnen bieden , de nationale en de commu
nautaire infrastructuur voor fytosanitaire inspecties aan de
buitengrenzen van de Gemeenschap moet worden versterkt ,
waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan die
Lid-Staten waar , gezien de geografische ligging, schadelijke
organismen in de Gemeenschap kunnen worden binnenge
bracht ; dat de Commissie zal voorstellen hiertoe de nodige
kredieten in de communautaire begroting op te nemen ;

2 . aan artikel 1 worden de volgende leden toegevoegd :
„5 .
Met ingang van 1 januari 1993 heeft deze
richtlijn ook betrekking op de beschermende maatrege
len tegen de verspreiding van schadelijke organismen in
de Gemeenschap via het verkeer van planten of plant
aardige produkten binnen een Lid-Staat.

6.
Iedere Lid-Staat gaat over tot instelling of aanwij zing van één centrale instantie die , onder toezicht van de
nationale regering , belast is met de coördinatie van
fytosanitaire aangelegenheden en met de desbetreffende
contacten . Daartoe wordt bij voorkeur de officiële
organisatie ter bescherming van planten aangewezen ,
die uit hoofde van het Internationaal Verdrag voor de
bescherming van planten is ingesteld . Deze instantie ,
alsmede iedere latere verandering met betrekking daar
toe , wordt aan de andere Lid-Staten en de Commissie

bekendgemaakt .";

3 . in artikel 2 , lid 1 , wordt punt f) vervangen door de
volgende punten :

„f) plantenpaspoort : een officieel label dat bewijst dat
aan de fytosanitaire normen en de bijzondere eisen
die bij deze richtlijn zijn vastgesteld , is voldaan en
daartoe :

— op communautair niveau voor verschillende
soorten planten of plantaardige produkten is
gestandaardiseerd , en
— is opgesteld door de verantwoordelijke officiële
instantie van een Lid-Staat en afgegeven over
eenkomstig de toepassingsbepalingen betref
fende de bijzonderheden van de procedure voor

Overwegende dat , om de doeltreffendheid van de commu
nautaire fytosanitaire regeling in het kader van de interne
markt te verbeteren , de taken van de ambtenaren die belast
zijn met fytosanitaire inspecties in de Lid-Staten moeten
worden geharmoniseerd ; dat de Commissie derhalve vóór 1
januari 1993 een communautaire fytosanitaire gedragscode
zal opstellen ;
Overwegende dat het de Lid-Staten niet langer mogelijk moet
zijn voor planten of plantaardige produkten die van oor
sprong uit andere Lid-Staten op hun grondgebied worden
binnengebracht , bijzondere fytosanitaire bepalingen vast te
stellen ; dat alle fytosanitaire bepalingen voor planten en
plantaardige produkten op communautair niveau moeten
worden vastgesteld ; dat artikel 18 , lid 2 , van Richtlijn
77 / 93 / EEG derhalve moet komen te vervallen en , ter
verkrijging van een grotere samenhang tussen die richtlijn en
andere communautaire bepalingen op het gebied van fytosa
nitaire eisen , door een vereenvoudigde procedure moet
worden vervangen ,
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de afgifte van plantenpaspoorten .
Voor specifieke soorten produkten kunnen volgens
de procedure van artikel 16 bis bepaalde andere
officiële merktekens dan het label worden vastge
steld .

De standaardisatie geschiedt volgens dezelfde pro
cedure . In het kader van deze standaardisatie

worden verschillende merktekens vastgesteld voor
plantenpaspoorten die , overeenkomstig artikel 1 0 ,
lid 1 , tweede alinea , niet voor alle delen van de

Gemeenschap geldig zijn .

g)

De verantwoordelijke officiële instanties van een
Lid-Staat zijn :
a ) de officiële organisatie(s ) ter bescherming van
planten van een Lid-Staat, als bedoeld in
artikel 1 , lid 6 , of
b ) een overheidsinstantie , die

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Richtlijn 77 / 93 / EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . de titel wordt als volgt gelezen:
„Richtlijn van de Raad van 21 december 1976 betref
fende de beschermende maatregelen tegen het binnen
brengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor
planten en voor plantaardige produkten schadelijke
organismen";

— hetzij op nationaal niveau is ingesteld ,
— hetzij — onder toezicht van de nationale
autoriteiten , binnen door de grondwet van
de betrokken Lid-Staat vastgestelde gren
zen — op regionaal niveau is ingesteld .
De in de eerste alinea , onder a) en b ), bedoelde
instanties kunnen , overeenkomstig de nationale

wetgeving , hun in deze richtlijn bedoelde taken die
onder hun gezag en toezicht moeten worden
verricht, overdragen aan een publiek- of privaat
rechtelijk rechtspersoon die , krachtens zijn offi
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officiële onderzoeken naar de aanwezigheid van
organismen ten aanzien waarvan het beschermde
gebied erkend is. Iedere vondst van een dergelijk
organisme wordt onmiddellijk aan de Commissie
ter kennis gebracht. Het daaraan verbonden risico
wordt geëvalueerd door het Permanent Planteziek
tenkundig Comité en de passende maatregelen
worden volgens de procedure van artikel 16 bis
vastgesteld .

cieel goedgekeurde statuten , uitsluitend belast is
met specifieke taken van openbaar belang , op
voorwaarde dat deze rechtspersoon en de leden
daarvan geen enkel persoonlijk voordeel trekken
uit het resultaat van de maatregelen die zij
nemen .

De Lid-Staten zorgen voor een nauwe samenwer
king van de in de eerste alinea, onder b ), bedoelde
instanties met de onder a ), bedoelde instanties .

De bijzonderheden van de in de eerste en de derde

Bovendien kan , overeenkomstig de procedure van
artikel 16 bis , een . andere namens de in de eerste
alinea , onder a ), bedoelde instantie(s ) ingestelde
rechtspersoon die onder het gezag en toezicht van
een dergelijke instantie handelt, worden erkend ,
op voorwaarde dat deze rechtspersoon geen enkel
persoonlijk voordeel trekt uit het resultaat van de
maatregelen die hij neemt.

alinea bedoelde onderzoeken kunnen overeen

komstig dezelfde procedure , en rekening houdend
met deugdelijke wetenschappelijke en statistische
beginselen , worden opgesteld .
De resultaten van de bedoelde onderzoeken wor

den ter kennis van de Commissie gebracht . De
Commissie zendt deze informatie toe aan de
andere Lid-Staten .

De in artikel 1 , lid 6 , bedoelde centrale instantie
stelt de Commissie in kennis van de verantwoor

De Commissie legt vóór 1 januari 1998 een verslag
aan de Raad voor over de werking van de regeling
„beschermde gebieden", eventueel vergezeld van
alle passende voorstellen .

delijke officiële instanties van de betrokken
Lid-Staat. De Commissie zendt deze informatie toe

aan de andere Lid-Staten .";

4 . aan artikel 2 , lid 1 , wordt de volgende tekst toege
voegd :

„h ) beschermd gebied : een gebied in de Gemeenschap
waarin :

— één of meer van de in deze richtlijn vermelde
schadelijke organismen die in een of meer
delen van de Gemeenschap worden aangetrof
fen, niet endemisch zijn noch vóórkomen,
hoewel de omstandigheden daar voor de ont
wikkeling daarvan gunstig zijn,
— of het gevaar bestaat dat bepaalde schadelijke
organismen als gevolg van de ecologisch gun
stige omstandigheden voor bijzondere cultu
ren , worden aangetroffen hoewel deze orga
nismen niet endemisch zijn, noch in de
Gemeenschap vóórkomen ,
en dat , omdat het aan de in het eerste en het tweede

streepje vastgestelde voorwaarden voldoet , en , in
het in het eerste streepje bedoelde geval , op
verzoek van de betrokken Lid-Staat / Lid-Staten ,

volgens de procedure van artikel 16 bis als zodanig
is erkend . Voorwaarde hiervoor is wel dat voor

dat doel geschikt onderzoek , dat onder toezicht
van de in artikel 19 bis bedoelde deskundigen
vólgens de procedure van dat artikel is verricht,
niet het tegendeel heeft bewezen . Het onderzoek
met betrekking tot het in het tweede streepje
genoemde geval is facultatief.
Als in een gebied aangetroffen schadelijk orga
nisme wordt beschouwd het schadelijk organisme
waarvan bekend is dat het aldaar voorkomt en

waartegen ter uitroeiing ervan geen officiële maat
regelen zijn genomen of waartegen dergelijke
maatregelen tijdens een periode van ten minste

twee opeenvolgende jaren ondoeltreffend zijn
gebleken .

De betrokken Lid-Staat of Lid-Staten organiseren ,
wat het in het eerste streepje bedoelde geval
betreft, op een regelmatige en systematische basis

i)

officiële constatering of maatregel : een constate
ring die is gedaan of een maatregel die is genomen
onverminderd artikel 19 bis,

— door vertegenwoordigers van de officiële plan
teziektenkundige dienst van een Lid-Staat of
door onder hun verantwoordelijkheid hande
lende andere ambtenaren , in geval van consta
teringen of maatregelen die verband houden'
met de afgifte van de in artikel 7 , lid 1 , of
artikel 8 , lid 2 , genoemde certificaten , of

— in alle andere gevallen , door dergelijke verte
genwoordigers of ambtenaren , dan wel door
gekwalificeerde beambten in dienst van één
van de in punt f) hierboven omschreven ver
antwoordelijke officiële instanties van een
Lid-Staat, op voorwaarde dat dergelijke
beambten geen enkel persoonlijk voordeel
trekken uit het resultaat van de maatregelen
die zij treffen , en aan minimumnormen inzake
kwalificatie voldoen .

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat hun amb
tenaren en gekwalificeerde beambten de nodige
kwalificaties hebben voor een correcte werking

van deze richtlijn . Voor deze kwalificaties kunnen
volgens de procedure van artikel 16 bis richtsnoe
ren worden vastgesteld .
De Commissie stelt in het kader van het Permanent

Planteziektenkundig Comité communautaire pro
gramma's op , op de toepassing waarvan zij toe
zicht uitoefent betreffende de aanvullende oplei
ding van de hierboven bedoelde ambtenaren en
gekwalificeerde beambten , ten einde de op natio
naal niveau verworven kennis en opgedane erva

ring op het niveau van de voornoemde kwalifica
ties te brengen . Zij draagt bij in de financiering van
deze aanvullende opleiding en stelt voor, de
hiertoe noodzakelijke kredieten in de communau
taire begroting op te nemen .";
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5 . in artikel 3 worden de leden 4 , 5 , 6 en 7 als volgt
gelezen:
„4 .
De Lid-Staten schrijven voor dat de leden 1 en 2
met ingang van 1 januari 1993 ook van toepassing zijn
op de verspreiding van de betrokken schadelijke orga
nismen via wegen die verband houden met het verkeer
van planten , plantaardige produkten of andere mate
rialen binnen het grondgebied van een Lid-Staat.

5.

De Lid-Staten schrijven voor dat vanaf dezelfde

datum

a ) de in bijlagen I , deel B , genoemde schadelijke orga
nismen ,

b ) de in bijlage II , deel B , genoemde planten en plant
aardige produkten , indien deze door de in die
rubriek genoemde relevante schadelijke organis

31 . 12 . 91

Deze bepaling is ook van toepassing op dergelijke
organismen indien zij niet onder Richtlijn 90 / 220 /
EEG (*) of onder andere , meer specifieke communau
taire voorschriften inzake genetisch gemodificeerde
organismen vallen .
(*) PB nr . L 117 van 8 . 5 . 1990 , blz . 15 .";

6 . artikel 4 , lid 2 , punt a ), wordt als volgt gelezen :
,,a ) De Lid-Staten schrijven voor dat met ingang van 1
januari 1993 de in bijlage III , deel B , genoemde
planten , plantaardige produkten of andere mate
rialen niet in de betrokken beschermde gebieden
op hun grondgebied mogen worden binnenge
bracht .";

7 . aan artikel 4 worden de volgende leden toegevoegd:

men zijn aangetast

niet in de desbetreffende beschermde gebieden mogen
worden binnengebracht of verspreid .
6.

Volgens de procedure van artikel 16 bis wor

den

a ) de in de bijlagen I en II genoemde schadelijke
organismen als volgt ingedeeld :
— organismen waarvan niet bekend is of zij in enig
deel van de Gemeenschap worden aangetroffen
en die voor de gehele Gemeenschap relevant
zijn ; deze worden opgenomen in bijlage I ,
deel A , rubriek I , respectievelijk bijlage II ,

„3 .
Bijlage III wordt volgens de procedure van arti
kel 16 bis zodanig herzien dat in deel A de planten ,
plantaardige produkten en andere materialen worden
vermeld die voor alle delen van de Gemeenschap
fytosanitaire risico's opleveren en in deel B de planten ,
plantaardige produkten en andere materialen die
slechts voor beschermde gebieden fytosanitaire risico's
opleveren . De beschermde gebieden worden in die
bijlage respectievelijk gespecificeerd .

4.
Met ingang van 1 januari 1993 is lid 1 niet meer
op planten , plantaardige produkten en andere materia
len van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing
en vervalt lid 2 , onder b ).";

deel A , rubriek I ;

— organismen waarvan bekend is dat zij in de
gehele Gemeenschap worden aangetroffen
maar waarvan de aanwezigheid endemisch
noch geconstateerd is en die voor de gehele
Gemeenschap relevant zijn ; deze worden opge
nomen in bijlage I , deel A, rubriek II , respectie
velijk bijlage II , deel A, rubriek II ;
— andere organismen ; deze worden opgenomen in
bijlage I , deel B , respectievelijk bijlage II ,
deel B , samen met het beschermde gebied waar
voor zij relevant zijn ;
b ) schadelijke organismen waarvan de aanwezigheid
in één of meer delen van de Gemeenschap ende
misch of geconstateerd is , worden geschrapt,
behalve die welke bedoeld zijn in punt a ), tweede en
derde streepje;
c) de titels van de bijlagen I en II en de verschillende
delen en rubrieken daarvan worden aan het hier

vóór bepaalde aangepast .
7.

Volgens de procedure van artikel 16 bis kan

worden besloten dat de Lid-Staten dienen voor te

schrijven dat het binnenbrengen op en de verspreiding
binnen hun grondgebied van bepaalde , al dan niet
geïsoleerde organismen die als schadelijk voor planten
of plantaardige produkten worden beschouwd , doch
niet in de bijlagen I en II zijn opgenomen, wordt
verboden of dat daarvoor een bijzondere vergunning is
vereist waarvoor de voorwaarden volgens genoemde
procedure worden vastgesteld .

8 . in artikel 5 wordt de tweede zin van lid 1 geschrapt;
9 . artikel 5 , lid 2 , wordt als volgt gelezen :
„2 .
De Lid-Staten schrijven voor dat, met ingang
van 1 januari 1993 , de in bijlage IV , deel B , genoemde
planten , plantaardige produkten of andere materialen
slechts dan in de beschermde gebieden mogen worden
binnengebracht en aldaar in het verkeer mogen zijn,
indien is voldaan aan de bijzondere eisen die in dat deel
van de bijlage worden vermeld .";
10 . aan artikel 5 worden de volgende leden toegevoegd:
„3 .
Bijlage IV wordt aan de hand van de in artikel 3 ,
lid 6 , vastgestelde criteria volgens de procedure van
artikel 16 bis herzien .

4.
De Lid-Staten schrijven voor dat , met ingang van
1 januari 1993 , het bepaalde in lid 1 ook van toepassing

is op het verkeer van planten, plantaardige produkten
of andere materialen binnen het grondgebied van een
Lid-Staat , zulks evenwel onverminderd artikel 6 ,
lid 6 .";

11 . in artikel 6 , lid 1 , wordt na „bijlage V", de vermelding
„deel A ," ingevoegd ;
12 . in artikel 6 wordt het volgende lid ingevoegd :
„1 bis .
Zodra de maatregelen bedoeld in artikel 3 ,
lid 6 , punt a ), en in artikel 5 , lid 3 , zijn vastgesteld , is
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lid 1 slechts van toepassing ten aanzien van bijlage I,
deel A, rubriek II , bijlage II , deel A, rubriek II , en
bijlage IV, deel A , rubriek II . Indien tijdens het over
eenkomstig deze bepaling verrichte onderzoek in bij
lage I , deel A , rubriek I , of bijlage II, deel A , rubriek I ,
opgenomen schadelijke organismen worden ontdekt,
wordt niet geacht dat aan de voorwaarden van arti
kel 10 is voldaan .";

13 . in artikel 6 , lid 2 , wordt in plaats van de woorden
„artikel 3 , leden 5 , 6 of 7", gelezen „artikel 3 , leden 4 ,
5 en 7";

14 . aan artikel 6 worden de volgende leden toegevoegd:
Met ingang van 1 januari 1993 , en onvermin

„4 .

derd het bepaalde in lid 6 , zijn de leden 1 , 2 en 3
eveneens van toepassing op het verkeer in planten ,
plantaardige produkten of andere materialen binnen
het grondgebied van een Lid-Staat . Met betrekking tot
de in bijlage I , deel B , of bijlage II , deel B , genoemde
schadelijke organismen en de in bijlage IV , deel B ,
genoemde bijzondere eisen zijn de leden 1 , 2 en 3 niet
van toepassing op het verkeer van planten , plantaardige
produkten of andere materialen dat plaatsvindt via een
beschermd gebied of daarbuiten .
Het officiële onderzoek als bedoeld in de leden 1 , 2 en
3 , wordt overeenkomstig de volgende bepalingen ver
richt:

a ) het moet betrekking hebben op alle relevante
planten of plantaardige produkten die de producent
teelt , produceert of gebruikt of die anderszins op
zijn bedrijf aanwezig zijn , alsmede op het gebruikte
groeimedium ;
b ) het moet worden verricht op het bedrijf, bij voor
keur op de plaats van produktie;

c ) het moet regelmatig, en ten minste eenmaal per
jaar, op daartoe geschikte tijdstippen worden ver
richt, en ten minste door middel van visuele waar

neming, onverminderd de in bijlage IV genoemde
bijzondere eisen ; de verdere werkzaamheden kun
nen plaatsvinden wanneer zulks overeenkomstig
lid 7 is voorgeschreven .
Iedere producent bij wie op grond van de leden 1 tot en
met 4 het in de tweede alinea bedoelde officiële

onderzoek moet worden verricht, wordt in een officieel

register opgenomen onder een registratienummer dat
zijn identificatie mogelijk maakt . De Commissie heeft
desgevraagd toegang tot de aldus opgestelde officiële
registers.

De producent is onderworpen aan bepaalde overeen
komstig lid 7 vastgestelde verplichtingen. In het bijzon
der stelt hij de verantwoordelijke officiële instantie van
de betrokken Lid-Staat onverwijld in kennis van het op
atypische wijze voorkomen van schadelijke organismen
of symptomen of andere abnormale feiten in verband
met planten .
5.
Met ingang van 1 januari 1993 schrijven de
Lid-Staten voor dat de producenten van bepaalde niet in
bijlage V , deel A , vermelde planten , plantaardige pro
dukten of andere materialen , gespecificeerd overeen
komstig lid 7 , of de in het produktiegebied gelegen
gemeenschappelijke opslagplaatsen of verzendingscen
tra eveneens in een officieel register op plaatselijk,
regionaal of nationaal niveau worden ingeschreven
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overeenkomstig lid 4 , laatste alinea . Het in lid 4 ,
tweede alinea , bedoelde onderzoek kan te allen tijde bij
hen worden uitgevoerd .

Overeenkomstig lid 7 kan voor bepaalde planten ,
plantaardige produkten of andere materialen , met
inachtneming van de aard van de voorwaarden betref
fende produktie en afzet , een systeem worden ingesteld
waarmee , zo mogelijk , tot hun oorsprong kan worden
teruggegaan .

6.
De Lid-Staten kunnen , indien er geen versprei
ding van schadelijke organismen te vrezen is , voor
schrijven :

— dat de in de leden 4 en 5 bedoelde inschrijving niet
geldt voor de kleine producenten of verwerkende
bedrijven wier totale produktie en verkoop van de
relevante planten , plantaardige produkten of
andere materialen uitsluitend bestemd is voor eind

verbruik voor personen op de plaatselijke markt die
niet uit hoofde van hun beroep bij de produktie van
planten zijn betrokken (plaatselijk verkeer), of
— dat het in de leden 4 en 5 voorgeschreven officiële
onderzoek niet geldt voor het plaatselijke verkeer
van planten , plantaardige produkten of andere
materialen , geproduceerd door aldus vrijgestelde
personen .

De bepalingen van deze richtlijn betreffende het plaat
selijk verkeer worden vóór 1 januari 1998 door de Raad
opnieuw bezien op voorstel van de Commissie in het
licht van de opgedane ervaring.

7.
Volgens de procedure van artikel 16 bis worden
uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot:

— minder strenge voorwaarden betreffende het ver
keer van planten , plantaardige produkten of andere
materialen binnen een beschermd gebied , dat voor
genoemde planten , plantaardige produkten of
andere materialen ten aanzien van één of meer

schadelijke organismen is vastgesteld ,
— garanties voor het verkeer van planten , plantaar
dige produkten of andere materialen via een
beschermd gebied, dat voor genoemde planten ,
plantaardige produkten of andere materialen ten
aanzien van één of meer schadelijke organismen is
vastgesteld ,
— de frequentie en het tijdstip van het officiële onder
zoek , met inbegrip van de verdere werkzaamheden
bedoeld in lid 4 , tweede alinea , onder c),

— de verplichtingen waaraan de ingeschreven produ
centen zijn onderworpen , als bedoeld in lid 4 , derde
alinea ,

— de specificatie van de produkten als bedoeld in lid 5 ,
alsmede de produkten waarvoor het in lid 5
bedoelde systeem wordt overwogen ,
— andere vereisten met betrekking tot de in lid 6
bedoelde vrijstellingen , in het bijzonder wat betreft
de begrippen „kleine producenten" en „plaatselijke
markt" en de daaraan verbonden procedures.
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8.
Volgens de procedure van artikel 16 bis kunnen
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld met betrek
king tot de inschrijvingsprocedure en het inschrijvings
nummer, als bedoeld in lid 4 , derde alinea .

■9 .
De Lid-Staten mogen de leden 4 , 5 en 6 vóór 1
januari 1993 toepassen , hetzij volledig, hetzij voor
bepaalde gebieden of ten aanzien van bepaalde groepen
planten of plantaardige produkten .
In dat geval delen zij de Commissie en de andere
Lid-Staten onverwijld de bepalingen mee die zij daartoe
hebben vastgesteld .";
15 . in artikel 7 , lid 2 , en artikel 8 , lid 1 , wordt telkens na

„bijlage V", de vermelding „deel A ," ingevoegd ;
16 . na artikel 9 worden de volgende artikelen ingevoegd:
„ Artikel 10

1.
Wanneer op grond van het in artikel 6 , leden 1 , 2
en 3 , voorgeschreven en overeenkomstig artikel 6 ,
lid 4 , verrichte onderzoek is aangetoond dat aan de
daarin genoemde eisen is voldaan, wordt , met ingang
van 1 januari 1993 , in plaats van het in de artikelen 7 en
8 bedoelde gezondheidscertificaat, een plantenpas
poort afgegeven , overeenkomstig de bepalingen die uit
hoofde van lid 4 kunnen worden aangenomen .
Wanneer het onderzoek geen betrekking heeft op eisen
die voor de beschermde gebieden relevant zijn of
wanneer wordt aangenomen dat aan die eisen niet is
voldaan , is het afgegeven plantenpaspoort niet geldig
voor genoemde gebieden en moet het paspoort het op
grond van artikel 2 , lid 1 , onder f), voor dergelijke
gevallen vastgestelde merkteken hebben .
2 . a ) Met ingang van 1 januari 1993 mogen de in
bijlage V , deel A , rubriek I , genoemde planten ,
plantaardige produkten of andere materialen in
de Gemeenschap slechts in het verkeer zijn , het
plaatselijke verkeer in de zin van artikel 6 ,
lid 6 , uitgezonderd , indien op de planten , de
plantaardige produkten of de andere materia
len , dan wel op de verpakkingen waarin of de
vervoermiddelen waarmee zij worden ver
voerd , een plantenpaspoort is aangebracht dat
voor het betrokken gebied geldig is en dat
overeenkomstig lid 1 is afgegeven .
b ) Met ingang van 1 januari 1993 mogen de in
bijlage V , deel A, rubriek II , genoemde plan
ten, plantaardige produkten of andere materia
len slechts in een welbepaald beschermd gebied
worden binnengebracht of daar in omloop zijn ,
indien op de planten , plantaardige produkten
of andere materialen , dan wel op de verpakkin
gen waarin of de vervoermiddelen waarmee zij
worden vervoerd , een plantenpaspoort is aan
gebracht dat voor dit gebied geldig is en dat
overeenkomstig lid 1 is afgegeven . Indien aan
de in artikel 6 , lid 7 , bedoelde voorwaarden
voor het vervoer via de beschermde gebieden is

voldaan , is dit lid niet van toepassing.
3.
Een plantenpaspoort kan naderhand en overal in
de Gemeenschap door een ander plantenpaspoort wor
den vervangen overeenkomstig de volgende bepalin
gen :

— een plantenpaspoort mag alleen worden vervangen .
wanneer hetzij een partij wordt opgesplitst, hetzij
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verscheidene partijen of delen daarvan worden
samengevoegd , hetzij wanneer , onverminderd de
bijzondere voorwaarden in bijlage IV , het fytosani
taire statuut van partijen wordt gewijzigd , hetzij in
andere volgens lid 4 gespecificeerde gevallen ;
— de vervanging kan alleen geschieden op verzoek van
een natuurlijk persoon of een rechtspersoon , of het
nu om een producent gaat of niet , die conform de
van overeenkomstige toepassing zijnde bepalingen
van artikel 6 , lid 4 , derde alinea , in een officieel
register is ingeschreven ;

— het vervangende plantenpaspoort mag alleen wor
den opgesteld door de verantwoordelijke officiële
instantie van het gebied waarin het bedrijf dat de
aanvraag heeft ingediend zich bevindt en uitsluitend
indien de identiteit van het betrokken produkt kan
worden gegarandeerd en kan worden gewaarborgd
dat er zich sedert de verzending door de producent
geen risico op infectie door in de bijlagen I en II
opgenomen schadelijke organismen heeft voorge
daan ;

— de vervangingsprocedure moet in overeenstemming
zijn met de volgens lid 4 aan te nemen bepalin
gen ;

— het vervangende plantenpaspoort moet een volgens

lid 4 gespecificeerd speciaal merkteken bevatten,
waarop het nummer moet zijn vermeld van de
oorspronkelijke producent of, in geval van wijzi
ging van het fytosanitaire statuut , van de handelaar
die verantwoordelijk is voor deze wijziging .
4.
Volgens de procedure van artikel 16 bis kunnen
uitvoeringsbepalingen worden aangenomen met be
trekking tot :

— de nadere regels voor de procedure voor de afgifte
van plantenpaspoorten , als bedoeld in lid 1 ;
— de voorwaarden waaronder een plantenpaspoort
mag worden vervangen , als bedoeld in lid 3 , eerste
streepje ;
— de nadere regels voor de procedure met betrekking
tot het vervangende plantenpaspoort, als bedoeld in
lid 3 , derde streepje ;
— het voor het vervangende plantenpaspoort vereiste
speciale merkteken , als bedoeld in lid 3 , vijfde
streepje .

5.
De Lid-Staten die artikel 6 , lid 9 , inroepen , kun
nen overeenkomstig lid 1 vóór 1 januari 1993 planten
paspoorten afgeven , onverminderd de bepalingen
betreffende de afgifte van planteziektenkundige
gezondheidscertificaten .
Artikel 10 bis

1.
Wanneer het op grond van het in artikel 6 ,
leden 1 , 2 en 3 , voorgeschreven en overeenkomstig
artikel 6 , lid 4 , verrichte onderzoek niet de conclusie
toelaat dat aan de aldaar genoemde eisen is voldaan ,
mag onverminderd het bepaalde in lid 2 , geen planten
paspoort worden afgegeven .

2.
Wanneer in voorkomende gevallen uit de uitslag
van het betrokken onderzoek blijkt dat een deel van de
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planten of plantaardige produkten die door de produ
cent worden geteeld , geproduceerd of gebruikt , of die
anderszins op zijn bedrijf aanwezig zijn dan wel een deel
van het op het bedrijf gebruikte groeimedium , geen
enkel gevaar voor verspreiding van schadelijke organis
men kunnen opleveren , is voor dat deel lid 1 niet van
toepassing .

3.
In de gevallen waarin lid 1 van toepassing is ,
worden voor de betrokken planten , plantaardige pro
dukten of groeimedia naar gelang van het geval één of
meer van de volgende officiële maatregelen getroffen :

— passende behandeling , gevolgd door afgifte van het
passende plantenpaspoort overeenkomstig arti
kel 10 , indien aangenomen wordt dat ingevolge de
behandeling aan de voorwaarden is voldaan ,
— toelating voor verkeer , onder officieel toezicht , naar
gebieden , waar zij geen bijkomend risico opleve
ren ,

— toelating voor verkeer , onder officieel toezicht , naar
plaatsen van industriële verwerking ,
— vernietiging .

Volgens de procedure van artikel 16 bis kunnen uitvoe
ringsbepalingen worden aangenomen met betrekking
tot :

— de voorwaarden waaronder één of meer van de in de

eerste alinea bedoelde maatregelen al dan niet in
aanmerking moeten worden genomen ;
— de nadere regels en voorwaarden met betrekking tot
deze maatregelen .
4.
In de gevallen waarin lid 1 van toepassing is
worden de activiteiten van de producent geheel of
gedeeltelijk geschorst tot blijkt dat er voor de versprei
ding van schadelijke organismen geen risico meer
bestaat . Zolang deze schorsing duurt , is artikel 10 niet
van toepassing .

5.
Wanneer op grond van een overeenkomstig arti
kel 6 verricht officieel onderzoek geoordeeld wordt dat
de in artikel 6 , lid 5 , bedoelde produkten niet vrij zijn
van in de bijlagen I en II opgenomen schadelijke
organismen , zijn de leden 2 , 3 en 4 van overeenkom
stige toepassing .";
17 . aan artikel 11 worden de volgende leden toegevoegd :
„7 .
Met ingang van 1 januari 1993 vervallen de
leden 1 , 3 en 3 bis en verrichten de Lid-Staten vanaf die
datum overeenkomstig de volgende bepalingen aselec
tief en zonder onderscheid ten aanzien van de oor

sprong van de planten , de plantaardige produkten of de
andere materialen , officiële controles om na te gaan of
aan deze richtlijn en met name aan artikel 10 , lid 2 , is
voldaan :

— incidentele controles , overal waar en telkens wan

neer planten , plantaardige produkten of andere
materialen in het verkeer zijn ;
— incidentele controles , op bedrijven waar planten ,
plantaardige produkten of andere materialen wor
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den geteeld , geproduceerd , opgeslagen of te koop
worden aangeboden , alsmede op bedrijven van
kopers ;
— incidentele controles tegelijkertijd met controles
van documenten die om andere dan fytosanitaire
redenen worden uitgevoerd .
De controles dienen regelmatig te worden uitgevoerd in
de overeenkomstig artikel 10 , lid 3 , en artikel 12 , lid 6 ,
in een officieel register opgenomen bedrijven ; zij kun
nen regelmatig worden uitgevoerd in de overeenkom
stig artikel 6 , lid 5 , in een officieel register opgenomen
bedrijven .

Er mogen regelmatige controles worden uitgevoerd ;
indien feiten aan het licht zijn gekomen die doen
vermoeden dat niet aan één of meer bepalingen van deze
richtlijn is voldaan , mogen gerichte controles worden
uitgevoerd .

8.
Commerciële kopers van planten , plantaardige
produkten of andere materialen moeten , wanneer zij
eindgebruikers zijn die uit hoofde van hun beroep bij de
produktie van planten zijn betrokken , de desbetref
fende plantenpaspoorten ten minste één jaar bewaren
en de betreffende gegevens in hun administratie vermel
den .

Inspecteurs hebben in alle produktie- en afzetstadia
toegang tot de planten , de plantaardige produkten of
andere materialen . Zij hebben het recht om alle onder
zoek te verrichten dat voor de betrokken officiële

controles nodig is , met inbegrip van die welke met de
plantenpaspoorten en de administratie verband hou
den .

9.
De in artikel 19 bis bedoelde deskundigen kun
nen de Lid-Staten bijstaan bij de officiële controles .

10 .
Wanneer op grond van de overeenkomstig de
leden 7 en 8 uitgevoerde officiële controles is vastge
steld dat planten , plantaardige produkten of andere
materialen risico's meebrengen voor de verspreiding
van schadelijke organismen , worden officiële maatre
gelen overeenkomstig artikel 10 bis , lid 3 , getrof
fen .";

18 . in artikel 12 , lid 1 , en lid 3 bis , wordt na „bijlage V"
telkens de vermelding „deel B ," toegevoegd ;

19 . in artikel 12 , lid 1 , onder b ), wordt , in plaats van de
verwijzing naar de artikelen „4 , 5 , 7 , 8 of 9", de
verwijzing „7 of 8 " gelezen ;
20 . in artikel 12 worden de volgende leden toegevoegd :
„6 .
Met betrekking tot zendingen naar een
beschermd gebied is vanaf 1 januari 1993 lid 1 , onder
a ), van toepassing op in deel B van respectievelijk de
bijlagen I , II en IV , genoemde schadelijke organismen
en bijzondere eisen . Met ingang van dezelfde datum
vervallen de leden 3 en 4 . Met ingang van dezelfde
datum is lid 1 , onverminderd de specifieke overeen
komsten die de Gemeenschap in dit verband met

bepaalde derde landen heeft gesloten , van toepassing bij
het voor het eerst binnenbrengen van de betreffende
planten , plantaardige produkten of andere materialen
in de Gemeenschap .
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De Lid-Staten schrijven voor dat de importeurs, onge
acht of zij al dan niet producent zijn , conform de van
overeenkomstige toepassing zijnde bepalingen van arti
kel 6 , lid 4 , moeten worden ingeschreven in een offi
cieel register.
Controles van de documenten of de identiteit , alsmede
de controles betreffende het in acht nemen van arti

kel 4 , moeten worden uitgevoerd op het tijdstip dat de
betreffende planten , plantaardige produkten of andere
materialen voor het eerst in de Gemeenschap worden
binnengebracht, in samenhang met de overige admini
stratieve formaliteiten in verband met de invoer met

inbegrip van de douaneformaliteiten .
Fytosanitaire controles worden uitgevoerd op de plaat
sen waar de in de vorige alinea genoemde controles
worden uitgevoerd , of in de nabijheid ervan . De
bevoegde instanties van de Lid-Staten zenden de lijst
van de plaatsen van binnenkomst aan de Commissie en
de andere Lid-Staten . In bijzondere gevallen kunnen
fytosanitaire controles evenwel worden uitgevoerd op

de plaats van bestemming , indien specifieke garanties
worden gegeven met betrekking tot het vervoer van
planten , plantaardige produkten of andere materialen .
Uitvoeringsbepalingen , die minimumvoorwaarden
kunnen behelzen , worden vastgesteld volgens de proce
dure van artikel 16 bis . Fytosanitaire controles worden
beschouwd als een verplicht onderdeel van de in de
vorige alinea bedoelde formaliteiten .
De Lid-Staten mogen slechts op grond van de bepalin
gen van de in lid 5 genoemde technische regelingen van
deze bepalingen afwijken .
7.
Met ingang van 1 januari 1993 is artikel 10 ,
leden 1 en 3 , dienovereenkomstig van toepassing op de

in lid 1 van dit artikel bedoelde planten , plantaardige
produkten of andere materialen , voor zover deze in
bijlage V , deel A worden genoemd , wanneer op grond
van de in lid 6 voorgeschreven controle wordt aange
nomen dat aan de in lid 1 bedoelde eisen is voldaan .

8.
Met ingang van 1 januari 1993 worden , wanneer
de op grond van de in lid 6 voorgeschreven controles
niet de conclusie toelaten dat aan de in lid 1 bedoelde

eisen is voldaan, onmiddellijk één of meer van de
volgende officiële maatregelen genomen :

— passende behandeling , indien aangenomen wordt
dat ingevolge de behandeling aan de voorwaarden is
voldaan,

— verwijdering uit de zending van geïnfecteerde /
aangetaste produkten ,

— oplegging van quarantaine tot de resultaten van de
officiële onderzoeken of tests beschikbaar zijn ,
— weigering of toestemming tot verzending naar een
bestemming buiten de Gemeenschap ,
— vernietiging.
Artikel 10 bis, lid 3 , tweede alinea , is van overeen
komstige toepassing.";
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21 . in artikel 14 , lid 3 , wordt de volgende alinea inge
voegd :
„Iedere vergunning geldt individueel in het gehele
gebied van de Gemeenschap of een deel daarvan onder
voorwaarden die rekening houden met het risico van
verspreiding van schadelijke organismen door het
s betrokken produkt in beschermde gebieden , of in
bepaalde gebieden , rekening houdend met verschillen

in^agrarische en ecologische omstandigheden. In derge
lijke gevallen zijn de betrokken Lid-Staten bij hun
besluitvorming in verband met het verlenen van de
vergunningen uitdrukkelijk van bepaalde verplichtin
gen ontheven.

Genoemd risico moet op basis van de beschikbare
wetenschappelijke en technische gegevens worden vast
gesteld ; indien deze in onvoldoende mate beschikbaar
zijn , moeten ze worden aangevuld door middel van
nader onderzoek of, indien noodzakelijk, door onder
zoek dat in het land van oorsprong van de planten ,
plantaardige produkten of andere materialen , door de
Commissie wordt uitgevoerd .";
22 . in artikel 15 wordt het volgende lid ingevoegd ; de
leden 1 , 2 en 3 worden respectievelijk de leden 2 , 3 en
4:

„1 .

Elke Lid-Staat stelt de Commissie en de andere

Lid-Staten onverwijld in kennis van de aanwezigheid op
zijn grondgebied van in bijlage I , deel A, rubriek I of in
bijlage II , deel A , rubriek I , genoemde schadelijke
organismen , alsook van het voorkomen van in bijlage I ,
deel A , rubriek II , bijlage I , deel B , bijlage II, deel A ,
rubriek II of bijlage II , deel B , genoemde schadelijke
organismen op een deel van zijn grondgebied waar deze
tot dan toe niet voorkwamen .

De Lid-Staat neemt alle noodzakelijke maatregelen om
de schadelijke organismen uit te roeien of, indien dat
niet mogelijk is, in te dijken . Hij stelt de Commissie en
de andere Lid-Staten in kennis van de genomen maat
regelen .";
23 . in artikel 15 , lid 2 , onder a), wordt de eerste zin als
volgt gelezen:
„Elke Lid-Staat stelt de Commissie en de andere

Lid-Staten onverwijld in kennis van het daadwerkelijk
of vermoedelijk voorkomen op zijn grondgebied van
aldaar tot dan toe niet voorkomende schadelijke orga
nismen die niet in bijlage I of II zijn genoemd .";
24 . in artikel 15 , lid 2 , onder b ), worden de woorden
„onder a ) bedoelde" vervangen door „in lid 1 en in lid 2 ,
onder a ), bedoelde .";

25 . in artikel 15 , lid 2 , onder c), wordt de verwijzing naar
lid 2 vervangen door een verwijzing naar lid 3;
26 . in artikel 15 , leden 3 en 4 , wordt de vermelding „lid 1 "
vervangen door „de leden 1 en 2";
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27 . artikel 18 , lid 2 , wordt als volgt gelezen :

„2 .
Wijzigingen in deze richtlijn die nodig zijn voor
de samenhang met de communautaire bepalingen als
bedoeld in lid 1 , worden vastgesteld volgens de proce

Artikel 2

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie , met gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen , uiterlijk op 1 juli 1992 de
herziening van bijlage V van Richtlijn 77 / 93 / EEG vast.

dure van artikel 16 bis .";

28 . Bijlage V wordt als volgt gelezen:
„BIJLAGE V

A.

Planten , plantaardige produkten en andere
materialen van oorsprong uit de Gemeen
schap .

A. I. Planten, plantaardige produkten en andere
materialen die potentieel drager zijn van schade
lijke organismen betreffende het gehele grond
gebied van de Gemeenschap.

A. II . Planten, plantaardige produkten en andere
materialen die potentieel drager zijn van schade
lijke organismen betreffende bepaalde be
schermde gebieden . Onverminderd de in deel
A. I vermelde planten , plantaardige produkten
en andere materialen .

Artikel 3

1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk zes
maanden na de herziening van de bijlagen I tot en met V van
Richtlijn 77 / 93 / EEG aan deze richtlijn te voldoen . De
krachtens de eerste alinea vastgestelde bepalingen houden

een uitdrukkelijke verwijzing naar deze richtlijn in. Zij stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen , wordt in
die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van
die bepalingen. De regels van deze verwijzing worden
vastgesteld door de Lid-Staten .
2.
De Lid-Staten delen de Commissie onmiddellijk alle
bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen . De Commissie stelt de
andere Lid-Staten daarvan in kennis .

B.

Planten , plantaardige produkten en andere
materialen van oorsprong uit andere gebieden
dan de in deel A bedoelde .

B. I. Planten , plantaardige produkten en andere
materialen die potentieel drager zijn van schade
lijke organismen betreffende het gehele grond
gebied van de Gemeenschap .

B. II . Planten , plantaardige produkten en andere
materialen die potentieel drager zijn van schade
lijke organismen betreffende bepaalde be
schermde gebieden . Onverminderd de in
deel B. I vermelde planten , plantaardige pro
dukten en andere materialen .".

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 19 december 1991 .
Voor de Raad
De Voorzitter
P. DANKERT

Nr . L 376 / 38

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

31 . 12 . 91

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 19 december 1991

tot wijziging van Richtlijn 89/437/ EEG inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de
bereiding en het in de handel brengen van eiprodukten
( 91 / 684 / EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

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

Gelet op Richtlijn 89 / 437 / EEG van de Raad van 20 juni
1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de
bereiding en hét in de handel brengen van eiprodukten (*),
gewijzigd bij Richtlijn 89 / 662 / EEG ( 2 ), inzonderheid op
artikel 10 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat een aantal bepalingen van de bijlage bij
Richtlijn 89 / 437 / EEG die betrekking hebben op de opspo
ring van stafylococcen in eiprodukten en de opslag
temperatuur voor bepaalde eiprodukten , overeenkomstig
artikel 10 van die richtlijn in overeenstemming moeten
worden gebracht met de stand van wetenschap en techniek
op dat gebied ,

2 . in hoofdstuk IX , punt 3 , wordt het vierde streepje
geschrapt.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 .
december 1991 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis .
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen , wordt in
die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van
die bepalingen . De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de Lid-Staten .

Artikel 3

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Artikel 1

De bijlage bij Richtlijn 89 / 437 / EEG wordt als volgt gewij
zigd :

Gedaan te Brussel , 19 december 1991 .

1 . in hoofdstuk VI , punt 1 , onder b ), wordt het derde
streepje vervangen door:

Voor de Raad

„— Staphylococcus aureus : afwezigheid in 1 g eipro

De Voorzitter

dukt .";

(») PB nr . L 212 van 22 . 7 . 1989 , blz . 87 .
(2 ) PB nr . L 395 van 30. 12 . 1989 , blz . 13 .

P. DANKERT

